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Preàmbul

Aquest document recull un breu balanç de legislatura, que fem amb voluntat de retiment de comptes, i
presenta una síntesi de les principals línies d’actuació impulsades pel conjunt de departaments des de
l’inici de legislatura. Una legislatura que ha estat molt marcada per l’impacte de la crisi de la covid-19 en
el conjunt de polítiques públiques.
Atenent al còmput d’iniciatives legislatives del Govern -molt marcada per la necessitat imperiosa
d’afrontar la crisi de la COVID-19- comptem amb 88 normes amb rang de llei aprovades (13 Projectes
de Llei i 75 Decrets llei). També s’han aprovat 31 memòries preliminars, com a punt inicial per al
desenvolupament d’avantprojectes de llei.
A continuació, doncs, remarquem algunes actuacions destacades que s’han realitat per avançar en el
compliment dels compromisos adoptats a l’inici de la legislatura, segons les línies directrius establert en
el Pla de Govern.
Pel que fa que fa a l’Eix relatiu a Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom, en Educació,
s’ha aprovat el Pacte contra la segregació escolar per garantir un model educatiu basat en la igualtat
d’oportunitats i s’ha avançat en el desplegament del decret d’educació inclusiva, com a eina de cohesió
social i territorial. Igualment, per tal de garantir la igualtat d'oportunitats i lluitar contra la bretxa digital,
s’ha accelerat la implementació del Pla d’Educació Digital 2020-2023 que s’ha dotat d’una partida
extraordinària de 103 M€. I s’ha posat en funcionament, també, la Comissió Rectora del Sistema de
Formació i Qualificació Professionals per a la integració de l’FP inicial, contínua i ocupacional i impulsar
una nova FP.
En matèria de salut, cal tenir present que la COVID-19 ha impactat de forma directa en la gestió ordinària
del sistema. Malgrat això, hem continuat compromesos a consolidar el nostre Sistema Nacional de Salut
a través dels pressupostos 2020, que dotaven l’esforç sanitari amb la segona inversió més alta de la
història amb 9.789,1 M€; posant l’èmfasi en l’assistència primària amb una inversió de 100 M€
addicionals i amb un augment dels professionals, concretament 8.000 llocs de treball estructurals. Hem
continuat treballant en infraestructures com la nova smart UCI de Vall d'Hebron i el nou Hospital de
Viladecans, que està en construcció, o la posada en marxa de nous equipaments d’atenció primària, com
el CAP La Mina. Tot plegat sense deixar de pensar en l’estratègia de futur a través, per exemple, de les
propostes del Comitè d’experts per a la transformació del sistema de salut pública.
En l’àmbit social, un dels principals objectius del Govern ha estat redefinir tots els serveis per posar la
persona en el centre de les actuacions públiques. Sota aquesta premissa, s’han aprovat el Pla
Interdepartamental de suport a les famílies 2019-2021, el Pla nacional de l'associacionisme i el
voluntariat. Horitzó 2021; i l’Estratègia catalana per a l'acollida i la inclusió dels infants i joves emigrats
sols, entre d’altres. A més, s’ha constituït la Taula del Pacte Nacional pels drets de les persones amb
discapacitat, formada per una seixantena d’entitats i que ha de validar les propostes dels grups de
treball; i s’ha començat a treballar en el Pla estratègic de serveis socials 2020-2024.
L’actuació del Govern en matèria d’habitatge s’ha focalitzat a facilitar-ne l’accés a les persones més
vulnerables, amb el Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a
l'habitatge; amb 113,2 M€ per atendre 64.000 famílies per mitjà de les ajudes ordinàries i les
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subvencions per a majors de 65 anys per fer front al pagament d'hipoteca o lloguer; amb la construcció
en el bienni 2020-2021 de 663 habitatges de lloguer assequible, amb una inversió de 73,4 M€; i destinant
104 M€ entre 2018 i 2019 per adquirir 1.409 habitatges per la via del tempteig i retracte. Un altre objectiu
essencial ha estat facilitar la permanència a l’habitatge habitual, amb la Llei de mesures urgents en
matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge i el Decret llei per
incrementar la protecció dels col·lectius més vulnerables davant els desnonaments, que interromp els
llançaments de famílies vulnerables mentre duri l’estat d’alarma o les restriccions de mobilitat per
motius sanitaris. També s’ha signat un acord entre la Generalitat i les Administracions locals per a la
gestió integral de la pobresa energètica.
S’ha fet una política cultural més social, més accessible i més sostenible. I tot plegat s’ha dut a terme
comptant amb tothom i amb el territori, tot sincronitzant les polítiques culturals entre administracions i
territoris mitjançant la constitució del Consell de la Mancomunitat Cultural amb les quatre Diputacions,
el desplegament del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals (SPEEM) a Girona, Lleida i
Tarragona, o la compleció de la Xarxa d’Arxius Comarcals. A més, cal destacar l’aprovació del Pla de
Museus de Catalunya, que formula una visió clarament renovadora d'allò que han de ser els museus
catalans en l'horitzó de 2030; l’aprovació del Pla estratègic del MNAC i la seva proposta d’ampliació, a
més de nombroses actuacions de millora i preservació del patrimoni per tot el territori, entre les quals
destaca el programa Temps de Gòtic.
Ja en el segon eix relatiu a Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model productiu
i una fiscalitat justa es posa de relleu que el benestar de tota societat desenvolupada també es basa en
la fortalesa del seu mercat de treball i en la qualitat de les relacions laborals. Per això, el Govern ha
maldat per millorar el marc laboral català amb més ocupació i de millor qualitat: s’ha augmentat el
pressupost de polítiques d’ocupació, que el 2019 va arribar a 920 M€, on la prioritat s’ha posat en els
grups en risc d’exclusió, persones majors de 45 anys, aturats de llarga durada, joves, dones, persones
amb baixa qualificació i persones amb discapacitat. I també s’ha desplegat totalment la Renda Garantida
de Ciutadania.
En l’àmbit d’Economia i hisenda cal remarcar que s'han aprovat els Pressupostos de la Generalitat per
a l'any 2020, els primers des de l'any 2017, en què la despesa no financera arriba als 27.512 M€, 3.070
M€ més (+12,6%) que l'any 2017. Els nous pressupostos prenen com a referència, per primera vegada,
els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030. També s’augmenten, com hem
esmentat més amunt, les partides de l’àmbit de la salut i les d’educació. Alhora, s’ha treballat per
reorientar els pressupostos per afrontar la crisi de la pandèmia i també s’ha posat en marxa la Comissió
del Pla per a la Reactivació Econòmica i la Protecció Social (CORECO) destinada a minimitzar l'impacte
econòmic i social de la COVID-19.
L’acció de govern en l’àmbit de coneixement i innovació s’ha centrat a aprovar el Pacte Nacional per la
Societat del Coneixement (PN@SC); en l’Avantprojecte de la llei de la ciència i de la Llei d’empreses
emergents, tecnologia i disrupció. S’ha aprovat també el Decret de preus públics universitaris per al curs
2020-2021, que estableix que tots els estudiants de les universitats públiques catalanes pagaran un
30% menys en el preu de la matrícula dels estudis de grau i de màster universitari.
Pel que fa a l’àmbit d’empresa i teixit productiu, s’ha aprovat l’avantprojecte de Llei de facilitació de
l'activitat econòmica que beneficiarà 564.000 empreses i suposarà un estalvi de més de 38 M€ anuals
als agents empresarials; la Llei per crear les àrees de promoció econòmica urbana (APEUs) i el Decret
de les Cambres de Comerç. A més, es mantenen els plans de suport aprovats o que s’estan desplegant
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com és ara el Pacte Nacional per la Indústria (PNI), del qual s’ha executat el 92,5% del primer trienni
(2017-2020) i s’està treballant en el futur. També s’ha elaborat el Pla de màrqueting turístic i el Pla
estratègic de turisme (2018-2022), que s’hauran de reorientar a les noves circumstàncies, a més de
comptar amb ajuts i mesures directes arran de la crisi de la covid.
S’ha fet una gran esforç en l’àmbit de les polítiques agroalimentàries per millorar la competitivitat dels
sectors agraris estratègics que arrosseguen més dificultats i en destaquen els plans d’acció de la fruita
dolça, el dels cítrics, el de l’avellana i el del sector tofoner. També s’han presentat instruments com el
Pla estratègic de l’Alimentació a Catalunya o la marca 'Catalunya on el menjar és cultura' per reforçar
el nostre sector agroalimentari des de totes les vessants, o l’Estratègia Marítima de Catalunya 2030,
amb una visió integrada de tots els sectors.
L’ordenació del territori mitjançant figures urbanístiques adaptades a nous criteris de sostenibilitat és
un element destacat de la cohesió territorial. Iniciatives com la redacció de l’Agenda Urbana de
Catalunya servirà per afrontar els reptes tecnològics, ambientals, energètics i de cohesió social propis
de les àrees urbanes del segle XXI. Per altra banda, amb la voluntat de dinamitzar el territori s’ha engegat
l’Estratègia “País d’oportunitats, país viu”, s’ha aprovat el Nou Pla Únic d'Obres i Serveis 20202024 (PUOSC) dotat de 250 M€, i facilitant la instal·lació de joves que es volen incorporar al món agrari.
La millora i l’ampliació de les instal·lacions i xarxes d’FGC i del Metro de Barcelona, com ara la nova L-10
Sud, exemplifiquen bé l’obra de govern en l’àmbit de les infraestructures i mobilitat sostenible. I també
està en aquesta línia la millora continuada de la xarxa viària, a la qual es destinaran 430 M€ fins a l'any
2023, amb un model innovador en la gestió del manteniment i conservació dels 6.000 quilòmetres de
carreteres de la Generalitat.
La declaració formal de l'emergència climàtica, la proposta de creació de l'Agència de la Natura de
Catalunya, l’aprovació de l'Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya i la creació
de l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat són les fites més destacades en el camp de la sostenibilitat.
I, quant a la matèria energètica, s’està treballant en la Llei de Transició Energètica de Catalunya i, entre
d’altres, s’han promogut mesures per impulsar l’autoconsum fotovoltaic i per fomentar la mobilitat
elèctrica –com ara la compleció de la xarxa pública de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics de
Catalunya amb la qual tot el país disposarà, a un màxim de 30 quilòmetres, d’una estació de recàrrega
ràpida.
L’Eix 3 del Pla de Govern, que porta per títol Una societat enfortida democràticament, lliure i justa. Per
a una governança compartida, destaca en el seu primer àmbit, Govern obert i qualitat institucional,
l’aprovació del Pla de Govern obert 2019-2020 o l’estratègia de dades obertes de la Generalitat, que
ha permès que Catalunya hagi esdevingut oficialment membre de la xarxa internacional que sota el nom
Open Government Partnership aplega 146 governs, estats i societat civil a nivell mundial. De fet, tant
DYNTRA (Dynamic Transparency Index) com Transparència Internacional Espanya situen la Generalitat
com la 2a més transparent de totes les administracions públiques de l’Estat espanyol. I en un pas més
en aquesta línia, s'ha aprovat l'Estratègia de lluita contra la corrupció, un paquet de 25 mesures que
s'han d'implementar durant els anys 2020 i 2021.
Internet i la revolució digital estan transformant acceleradament la vida de les persones, la indústria i els
serveis i, des del Govern de Catalunya, estem fent els deures per competir en aquesta cursa digital.
Impulsem una agenda digital de país en què, entre d’altres, destaca l’arribada de la fibra òptica a tots
els racons de Catalunya: enguany s’ha promogut el desplegament de 626 km de fibra òptica i s’ha
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aprovat licitar les obres que permetran finalitzar-ne el desplegament al conjunt de les capitals de
comarca per un import de 126,5 M€. O també la creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya,
l’aprovació de l'Estratègia 5G de Catalunya per desplegar la propera generació de telefonia mòbil arreu
del país o la iniciativa Barcelona Digital Talent, a fi de crear i retenir professionals amb competències
digitals a Barcelona. I sense oblidar també el projecte AINA que ha de garantir que la ciutadania pugui
participar en català en el món digital, tot generant corpus i models informàtics de la llengua catalana
perquè les empreses que creen aplicacions basades en intel·ligència artificial (IA), com ara assistents de
veu, traductors automàtics, agents conversacionals, etc, puguin fer-ho fàcilment en català.
En l’àmbit de la igualtat entre dones i homes el Govern s’ha centrat a aconseguir la transversalitat de
totes les seves actuacions. Així, s’ha aprovat el Pla Estratègic de Polítiques d’Igualtat de Gènere 20192022, que compta amb les actuacions de tots els departaments de la Generalitat, per tal d’abordar la
igualtat de gènere des del món sanitari, el laboral, la justícia, l’oci, el món rural o l’educació, amb
iniciatives com el programa Coeduca’t. També s’han destinat més diners a la lluita contra la violència
masclista i s’ha presentat el treball previ per a l’aprovació del Pacte Nacional per l’eradicació de la
Violència Masclista a Catalunya.
Al retrocés accelerat en drets civils i polítics que hem viscut en el nostre país (i en el món sencer) els
darrers anys, s’hi ha afegit l’amenaça als drets fonamentals i llibertats públiques en la gestió de la crisi
sanitària provocada per la covid-19. En l’àmbit de la ciutadania i drets humans ens calia disposar, doncs,
del primer Pla de drets Humans de Catalunya 2020-2023 ja que cada un dels drets individuals basteix la
sobirania del conjunt de la ciutadania de Catalunya. I també en aquesta línia, s’ha creat l'Oficina per a la
Defensa dels Drets Civils i Polítics, s’ha fet el desplegament de la Xarxa de Serveis d’Atenció Integral
LGBTI, i s’ha desenvolupat el programa de Mentoria social per a les persones refugiades.
En l’àmbit de la Justícia, la crisi de la covid-19 ha accelerat la implementació de mesures normatives,
organitzatives i tecnològiques que, si bé ja s’havien iniciat abans, no acabaven d’arrencar amb força.
S’ha crescut en serveis telemàtics, s’ha generalitzat el sistema de llicències que permet als jutjats establir
videocomunicacions des de les sales de vistes, s’han impulsat mesures i mètodes alternatius en la
resolució dels conflictes com a nou paradigma, no només per evitar el retard en l’Administració de
justícia, sinó per posar les persones en el centre de la solució i, alhora, com a part de la solució. I tot
plegat mantenint l’esforç inversor, 14,2 M€, destinat a la posada en marxa de 21 nous jutjats, i
consolidant el desplegament de l’oficina judicial, la nova organització que serveix de suport a l'activitat
jurisdiccional de jutges i tribunals.
Pel que fa a l’Administració pública, a destacar la posada en funcionament del nou Districte
Administratiu, al qual s’han traslladat uns 2.400 funcionaris de la Generalitat i que suposarà un estalvi
de 70 M€. El Govern, a més de complir amb els compromisos del retorn de les pagues extres, ha
desenvolupat polítiques de modernització com són ara la creació de l’Oficina per la Reforma Horària i
el teletreball que ha d'esdevenir el motor de canvi que permeti introduir noves maneres de treballar en
el marc del procés de transformació digital de l'Administració de la Generalitat.
Un país segur és un país socialment just i satisfet. D’aquí el relleu que pren l’àmbit de seguretat i
emergències; que s’han dotat amb més recursos humans i materials: s'han creat 2.150 noves places en
aquests àmbits alhora que s'ha treballat en la millora de les condicions de treball laboral i d’equipaments
dels servidors públics de l’àmbit de la seguretat. Concretament s’han convocat 1.500 noves places de
mossos d’esquadra: 689 efectius ja s’han incorporat en pràctiques i 750 aspirants iniciaran el curs de
formació el gener de 2021. I referent a Bombers, s’han convocat 650 noves places: 150 bombers es van
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incorporar el juny del 2020, 250 s’incorporaran en pràctiques a principis del 2021 i els altres 250 estan
en procés selectiu.
I, finalment, l’Eix 4, Una Catalunya oberta al món comprèn els àmbits d’acció exterior i d’economia
internacionalitzada. Catalunya ha de ser present al món. Sense més. Amb la crisi de la Covid-19 ha quedat
justificadíssima una de les primeres mesures que va prendre aquest Govern: les 12 delegacions del
Govern a l'exterior que es van reobrir després que l’Estat espanyol les tanqués aplicant l’article 155 de
la Constitució espanyola, i les 6 de noves que s'han creat, han servit i assistit 3.000 persones quan es
trobaven a més de 100 països diferents i que tenien dificultats per tornar a Catalunya.
Alhora, per donar resposta a desafiaments com ara la globalització, s’ha posat a disposició de les
empreses catalanes la Finestreta BREXIT, l’Oficina Tècnica de Barreres d’Internacionalització (OTBI),
l’Oficina Tècnica de Contractació Pública Internacional, s’ha creat la iniciativa Catalonia Exponential i
s’han realitzat missions empresarials arreu del món. De fet, 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.
És, doncs, considerable la feina feta que es detalla en aquest balanç amb un esment particular, en
cadascun dels àmbits, a la lluita contra la pandèmia i les seves conseqüències econòmiques i socials.
Iniciatives que van des de la mitigació de l’impacte de la pandèmia a través d’ajuts o polítiques sectorials
concretes fins al Pla per a la Reactivació Econòmica i la Protecció Social, passant pels treballs relacionats
amb els fons europeus o els acords amb agents econòmics i socials per fixar l’estratègia de futur. Com
a Govern hem fet tot el que estava en les nostres mans i continuarem fent-ho fins al darrer dia.
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Eix 1. Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom

Polítiques educatives i formatives
Objectius:
-

-

Enfortir el model d'escola catalana
Posicionar el professorat com a peça clau del sistema educatiu de
Catalunya
Potenciar la igualtat d'oportunitats en un marc d'educació inclusiva
Impulsar i consolidar el model de formació professional al llarg de
la vida
Promocionar la pràctica esportiva en l'àmbit escolar i la formació
esportiva

Visita a les escoles de Mediona (febrer 2020)

-

S’ha aprovat el Pacte contra la segregació escolar amb el consens dels diferents actors que
intervenen en l'àmbit educatiu per combatre la segregació escolar i garantir de forma efectiva i real
un model educatiu basat en la igualtat d’oportunitats. S’hi han destinat 33 M€ a través del Pla de
Millores d’Oportunitats Educatives, dins de la partida extraordinària de 370 M€ per fer front a
l’emergència educativa.

-

S’ha avançat en el desplegament del decret d’educació inclusiva, com a eina de cohesió social i
territorial:

-

o

S’han contractat 445 professionals al 2020 que se sumen als 300 professionals dels dos
últims anys per contribuir a atendre millor l'alumnat amb mesures i suports adequats a les
seves necessitats.

o

Està prevista una inversió de 54 M€ per a docents i tècnics, monitors, transport, serveis,
formació i despeses tecnològiques.

S’han impulsat els instituts escola com a model públic que potencia la continuïtat i la coherència del
projecte educatiu al llarg de les diferents etapes. En la línia iniciada els dos darrers anys, aquest curs
escolar s’incrementen en 29 els instituts escola arreu de Catalunya, en total seran 83 els centres
d’aquesta tipologia. A més:
o

S’està duent a terme construccions o grans ampliacions en 71 centres educatius.

o

S’han aprovat 17 noves construccions i grans actuacions en obres en centres educatius per
valor de 91 M€. En total són 81 noves construccions escolars.

o

S’ha ampliat també la partida de les obres de reformes d’ampliació i millora (RAM) amb un
total de 75 M€ fins l’any 2026 (17 M€ d’increment aquest 2020).

o

S’ha aprovat la dotació de 21 M€ per desenvolupar un Pla d’ampliacions per fases per donar
resposta a les necessitats d’escolarització i evitar instal·lar construccions provisionals.

o

La inversió total en equipaments educatius, amb totes aquestes modificacions i altres
adaptacions de les construccions ja existents, és de 201 M€.

o

En concret, aquest 2020, s’han finalitzat obres per un valor de 76,8 M€ tant en centres de
nova construcció, rehabilitació, grans ampliacions i actuacions de millora.

Balanç de la XII Legislatura

9

o
-

A més, 3 centres educatius fins ara concertats o mancomunitats han passat a la xarxa
pública.

S’ha accelerat la implementació del Pla d’Educació Digital 2020-2023. Ara, més que mai, cal garantir
la igualtat d'oportunitats i lluitar contra la bretxa digital. S’implementarà en 3 cursos, amb un
pressupost de 184,8 M€ extraordinaris.
o

Es facilitaran 300.000 ordinadors portàtils per a l'alumnat de 3r de l'ESO fins a la
postobligatòria, i 110.000 paquets de connectivitat per a l’alumnat vulnerable.

o

Es repartiran 85.000 dispositius per als docents.

o

En els centres s’instal·laran 1.230 xarxes LAN WIFI.

-

Es recupera la inversió en l’educació de 0 a 3 anys, tot passant d’un pressupost de 0 a 70 milions
d’euros. Una etapa educativa clau en el desenvolupament dels infants i en la igualtat d’oportunitats.

-

Per tal de facilitar l’escolaritat dels infants d’1 a 3 anys en els municipis amb baixa densitat de
població i aturar la pèrdua d’alumnes, s’han implantat els ensenyaments de primer cicle d'educació
infantil a les escoles rurals.

-

Per tal de fomentar l’estabilitat laboral del professorat, s’han convocat 5.000 places d’oposicions
per a docents aquest 2020 que se sumen a les 5.005 convocades l’any passat En els darrers 4 anys hi
ha hagut un augment de gairebé 7.000 professors i professores contractats per l’escola pública. Per
al curs 2020-2021 es contractaran 8.258 persones entre personal docent i no docent.

-

S’ha aprovat el decret de regulació de l'Institut Obert de Catalunya (IOC), per dotar-lo d’una
estructura organitzativa pròpia, diferenciada de la dels centres educatius ordinaris, ajustada a les
seves particularitats i necessitats concretes.

-

S’ha avançat en el model català de formació professional que defineix la Llei de formació i
qualificació professionals, que es va aprovar amb el consens d’agents econòmics i socials i
administració educativa i de treball:
o

Posada en funcionament la Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació
Professionals per a la integració de l’FP inicial, contínua i ocupacional.

o

Aprovació del Document de Bases de l'Estratègia Catalana de Formació i la Qualificació
Professionals de Catalunya (2020-2030) que defineix cap a on d’anar l’FP al llarg de la
propera dècada.

o

Aprovació dels estatuts de l'Agència de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya.

o

Aprovació del document de bases del model català de formació professional no presencial i
del model de prospecció de necessitats de formació i qualificació professionals.

-

Per impulsar la nova FP, entre els anys 2018 i 2021 es destinen 27 M€ per a diferents programes: FP
dual, nous cicles, formació del professorat, acreditació de competències i oferta de certificats de
professionalitat.

-

S’ha aprovat l’oferta integrada de formació professional (2020-2021), amb una previsió d’inversió
econòmica de 9,4 M€.

-

S’han desenvolupat programes de formació i inserció i s’han obert, l’any 2019, convocatòries de
subvencions en diferents programes: Cases d'Ofici de Treball als Barris, 32,15 M€; Treball i Formació,
53,41 M€; Programa d’Aprenentatge per a la Professionalització APP, 4,19 M€; o Projectes Singulars
per a joves (Línia 2, 2 M€, Línia 1, 19,5 M€ 2020), entre d'altres.

-

Per atendre el trànsit dels alumnes majors de 16 anys del sistema educatiu cap al d’ocupació, al
2019, s’han reforçat amb 3,2 M€ les 75 persones tècniques del Programa Referent d’Ocupació
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Juvenil i s’han inaugurat les noves instal·lacions del Centre de Noves Oportunitats Maresme-Vallès a
Mataró.
-

Per al desenvolupament de programes de suport a l'èxit educatiu de l'alumnat d'origen migrant
s’han finançat, l’any 2018, 61 projectes amb un total de 475.000 €, i l'any 2019, 59 projectes amb un
total de 364.004 € i de 402.432 € el 2020.

-

Entre els anys 2018 i 2019 el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha destinat a programes de
formació professional per a l’ocupació 253,42 M€ que han beneficiat a 331.565 persones.

-

S’ha impulsat el Centre de recerca, innovació i transferència de coneixement de Catalunya (CRITC).
Aquesta iniciativa neix amb l’objectiu d’actualitzar els ensenyaments de formació professional, fer
recerca tecnològica, establir relacions amb les empreses i prestar-hi serveis, i alhora promoure
l’intercanvi internacional dels agents de l’FP.

Per fer front a la crisi de la COVID-19
-

Es va aprovar el pla d'obertura de centres educatius per a finals del curs passat amb l’objectiu de
poder oferir suport lectiu i orientació, fent especial èmfasi en els finals d’etapa educativa i en
l’acompanyament tutorial i emocional de tot l’alumnat.

-

A principis de juliol, es va presentar el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius
en el marc de la pandèmia al qual se li van afegir noves mesures complementàries de seguretat per
anar-les adaptant a l’evolució de la situació sanitària.

-

S’han incorporat 75 educadors socials com a reforç a les escoles per fer front a l’impacte de la Covid
a les famílies més vulnerables.

-

El curs escolar es va iniciar el 14 de setembre, seguint el calendari previst, de manera presencial i
amb totes les garanties sanitàries i de prevenció possibles. L’objectiu principal és garantir el dret a
l'educació de tot l’alumnat per igual amb la màxima inclusió i sense segregació.

-

A més, s'ha fet una avaluació mèdica dels mestres vulnerables per posar-los un substitut: en total
són unes 1.700 persones que requereixen algun tipus de mesura. D'aquestes, 800 han rebut la baixa
mèdica i seran substituïdes, a la resta se'ls ha adaptat el lloc de treball, per exemple amb teletreball.

-

S’ha activat el “Pla d’Acció Centres Educatius en Línia”, per tal de garantir l’aprenentatge en línia de
l’alumnat i, al mateix temps, acompanyar el professorat i els centres en l’ús de les tecnologies
digitals. Amb una inversió de més de 4 M€, s’han repartit més de 34.000 dispositius i 22.500 kits de
connectivitat entre les famílies més vulnerables.

-

S’han garantit els ajuts de menjador a l’alumnat beneficiari de les beques a través de l’habilitació
de 149.000 targetes moneder amb un cost de 3 M€ setmanals que representen un increment
pressupostari de 400.000 euros/setmanal. També s’han cobert dies no lectius, com les vacances de
Setmana Santa.

-

S’han facilitat nous entorns de treball virtual, necessaris per donar compliment a les orientacions
per enfocar la docència de manera telemàtica. Per això, s’han creat més de 700 nous entorns virtuals
d’aprenentatge Moodle per als centres que no disposaven d’aquest servei, i s’ha facilitat així que
tots els centres puguin dur a terme la docència en línia.

-

L’Institut Obert de Catalunya ha posat a disposició dels centres educatius i de l’alumnat els materials
referents a Batxillerat i a la formació per a l’obtenció del graduat de secundària (GESO) en obert per
a qualsevol usuari.
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-

S’ha desenvolupat el procediment telemàtic per poder realitzar la preinscripció escolar durant el
confinament, a més de preveure el servei de manera presencial per aquelles famílies que ho han
requerit.

-

S’ha aprovat una dotació extraordinària de 370 M€ per fer front a l'emergència educativa:
o

233 M€ destinats a la incorporació de 8.258 docents i de personal no docent per reforçar
l’atenció educativa a l’alumnat, 184,8 M€ per al Pla d’Educació Digital i 33 M€ per a la lluita
contra segregació.

o

D’altra banda, per tal de mitigar l’impacte que el tancament provocat per la COVID ha
provocat, s’han destinat a les associacions de pares i mares que presten servei de
menjador, 23,2 M€ i a les llars d’infants privades, 8,6 M€, a la vegada que s’ha destinat 48
M€ als centres amb complexitat educativa i 20 M€ per a la contractació de diferents
serveis de suport a l'alumnat en l'àmbit educatiu, entre els que destaquen 14 M€ per a la
contractació de monitors per a l’alumnat amb necessitats educatives especials.

o

I, finalment, s’han creat dos nous canals d'informació a Telegram amb informació diària i
contínua, que són el canal Salut Escola per a les famílies i el canal Salut Escola Professionals
per al professorat.

o

Ha entrat en funcionament l’espai web públic Traçacovid, una mesura de transparència per
conèixer quina és la incidència de la Covid-19 als centres educatius catalans.

o

S’ha aprovat transferir crèdits dins del pressupost d'Educació per atendre la despesa arran
de la Covid-19 per valor de 67 M€. Destaquen els 14,9 M€ als ajuts de targetes moneder que
es van utilitzar el curs passat, per a indemnitzacions per a empreses que prestaven serveis
de menjador escolar i per a l’increment de rutes de transport escolar; 4,8 M€ en el
pressupost TIC del Departament i 53.273 € en el del Consorci d’Educació de Barcelona; 7,0
M€ per adquisició d’equipament EPI en els centres públics i 1,0 M€ en els centres concertats;
4,2 M€ per a l’aportació al programa “Educa en digital” de l’Estat; d'1,2 M€ per a l’increment
dels tutors dels grups; reforços de docents i de personal PAS, complements de tutoria,
reforços d’aules d’acollida, etc. per a centres concertats és de 15,2 M€ i per a centres
municipals d'1,2 M€.

Salut i activitat física
Objectius:
Visita nou robot
(desembre 2019)

Bitrak

d’alta
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precisió

-

Garantir un sistema nacional de salut universal i equitatiu
Orientar les professions sanitàries a les necessitats i reptes
emergents de salut
Impulsar les polítiques de salut pública a partir del model de
determinants de la salut
Fonamentar la governança de la salut a través de la participació i
la transparència.
Polítiques de foment dels hàbits saludables mitjançant l’activitat
física i l’esport per a tothom i en totes les etapes de la vida
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Salut
-

Els pressupostos 2020 incorporen la segona inversió en salut més alta de la història amb 9.789 M€
per donar resposta a la demanda creixent de serveis de salut que, ja abans de la Covid-19, preveia,
per al període 2020-2030, un 25% d’increment dels pacients complexos.

-

L’àmbit dels professionals incrementa 639,8 M€ respecte al 2017 i és el que aglutina la major part
del creixement pressupostari de 2020, tot millorant la qualitat de la contractació i la realització de
noves contractacions (8.000 llocs de treball estructurals, dels quals 1.400 són per a l’atenció
primària). També, en aquest mandat, s’han cobert les 250 places pactades per reduir la sobrecàrrega
dels professionals.

-

Per primer cop s’ha traçat, a través del Fòrum de Diàleg de Professionals (amb la participació de
més de 80 entitats), un full de ruta consensuat que permet tenir un horitzó de polítiques
professionals per als propers quatre anys.

-

S’ha creat el Comitè d'experts per a la transformació del sistema públic de salut i la Comissió
interdepartamental per a l'elaboració de l'agenda de transformació del sistema públic de salut. Fruit
dels treballs del Comitè d’experts, s’han rebut 30 mesures per enfortir el sistema de salut de
Catalunya.

-

Al llarg d’aquesta legislatura s’han fet efectius, 100 M€ addicionals per a l‘atenció primària que, en
el període 2015-2019, s’incrementa un 24%.

-

Oferta rècord per formar els especialistes de la salut del futur a Catalunya. L’oferta de formació
sanitària especialitzada (FSE) de l’any 2020 arriba a un màxim històric i es concreta en fins a 1.432
places de 54 especialitats, que van des de personal mèdic al d’infermeria, farmacèutics i psicòlegs,
passant per altres professionals com biòlegs, físics i químics.

-

S'han continuat duent a terme importants inversions, com és ara la nova smart UCI de Vall d'Hebron,
referent de la tecnologia més avançada, que ha costat 20 M€, i que atendrà 2.200 pacients a l'any i
que, amb 56 boxes individuals, és la més gran de l'Estat. També està en construcció el nou Hospital
de Viladecans que, amb una inversió de 60, 7 M€, permetrà triplicar la superfície actual del centre
per millorar la qualitat i la resolució de l'atenció hospitalària, i s’ha aprovat la 1a fase de l’Hospital
Joan XXIII (48,5 M€).

-

Cal citar també els nous CAP’s com el de La Mina a Barcelona, el d’Amposta i el de Figueres, entre
d’altres, i la inversió de 30 M€ addicionals fins al 2022 per renovar 382 CAP’s amb nous aparells
sanitaris i tecnològics i obres de reforma.

-

458 M€ en salut mental, 28 M€ més que en el 2017 (6,4%). Aquest increment va destinat en la seva
major part a la contractació de centres de salut mental on es presten serveis d’atenció comunitària.
També s’impulsa l’atenció a la salut mental de la població infantil i juvenil amb orientació
comunitària i un nou programa per a casos complexos.

-

S’impulsa la despenalització i regulació de l’eutanàsia, amb la creació d’un grup de treball sobre
Eutanàsia i Suïcidi Assistit al Parlament de Catalunya. El Comitè de Bioètica està actualitzant el
document de posicionament de 2006.

-

Catalunya bat un rècord històric amb 1.296 trasplantaments d'òrgans el 2019 i es manté com un
dels referents mundials en aquest àmbit. La supervivència dels malalts de càncer ha augmentat un
7% a Catalunya els últims 10 anys. A més d’un tracte excel·lent per part del personal sanitari: segons
l’enquesta PLAENSA, els ciutadans valorin amb un notable els serveis sanitaris públics de Catalunya.

-

S’implanta el servei de vol nocturn amb helicòpters medicalitzats per assistir i traslladar pacients
greus i crítics. Amb aquesta iniciativa, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) dona un servei
d’assistència mèdica amb helicòpter de 24 hores.
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-

S’ha aprovat la llei de creació de l’Agència de Salut Pública per donar un servei més proper, àgil i
flexible davant els reptes presents i futurs tot integrant la perspectiva de gènere.

-

S’elabora l’avantprojecte de la llei d’addiccions per pal·liar els problemes causats principalment pel
tabac, l’alcohol i les noves addiccions comportamentals.

-

S’ha aprovat el pla de prevenció i control de l'hepatitis C a Catalunya amb l’objectiu principal de
disminuir la morbi-mortalitat causada pel virus de l'hepatitis C (VHC) en la població catalana,
abordant eficientment la prevenció, el diagnòstic, el tractament i el seguiment de les persones
afectades.

-

S’ha elaborat i iniciat el desplegament del Protocol d’actuació davant de maltractaments en la
infància i l’adolescència en l’àmbit de la salut.

-

S’ha aprovat el Pla per a l’Atenció Integrada de Salut i Social (PAISS) que parteix del PIAISS i que té
per objectiu promoure l'autonomia personal i facilitar la permanència en l'entorn habitual i la
inclusió social de persones grans i amb necessitats complexes.

-

S’ha posat en marxa la xarxa d’atenció pal·liativa pediàtrica integral (XAPPI) per desplegar aquest
servei arreu de Catalunya. L’objectiu és poder oferir equitat i accessibilitat als infants i a les seves
famílies. S’estableix un marc de col·laboració entre els diferents àmbits assistencials que permeti
desenvolupar circuits supraterritorials.

-

S’ha creat la comissió assessora en teràpies complementàries en el marc del tractament del càncer
i altres malalties greus com a òrgan tècnic d'assessorament i consulta en la presa de decisions.

-

S’ha creat l’Observatori de la mort, que recull dades referents al lloc i les circumstàncies en què
moren les persones a Catalunya, per poder extreure’n conclusions i fer propostes de millora sobre
l’ajuda i l’accés a tractaments o serveis per estendre les garanties del dret a una mort digna.

-

S’ha creat l’Observatori de desigualtats per posar a disposició dels agents del sistema de salut
(ciutadania, professionals i gestors) informació de forma sistemàtica, ordenada i comparable que
permeti l’anàlisi, entre territoris i per períodes, dels diferents indicadors per monitoritzar les
desigualtats en salut.

Per fer front a la crisi de la COVID-19 (primera onada)
-

La despesa en salut de l’atenció a la pandèmia ha suposat un esforç addicional de més de 1.800 M€,
xifra que, per si sola, no explica prou l’enorme esforç organitzatiu per triplicar el nombre d’UCI’s,
l’esforç logístic per readaptar l’atenció hospitalària i primària, tot proveint-se de material de
protecció i bastint instal·lacions addicionals.

-

La reorganització assistencial ha suposat un increment de la capacitat de les UCI que, de 12.000 llits
convencionals han passat a 20.000, i de 600 llits de crítics, a 2.081.

-

S'han habilitat 11 pavellons salut a tot Catalunya com a nous espais per a l'ús hospitalari d'assistència
relacionada amb la Covid-19, amb una inversió de 56 M€. També es van habilitar 30 hotels salut per
a l'atenció de pacients i 33 hotels per a professionals del sistema sanitari per evitar contagis,
propagació i desplaçaments dels professionals, amb més de 50.000 pernoctacions i 800 professionals
que n'han fet ús (8,1 M€).

-

De cara a l’hivern continuen els contractes als 436 professionals sanitaris de reforç del passat estiu,
Són més de 20 M€ dedicats a l’atenció primària que permet fer contractes de continuïtat.

-

S’ha compensat amb 140 M€ els professionals del sistema públic de salut i residencial que han
treballat durant l'esclat de la COVID-19.
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-

En el primer mes d'estat d'alarma, es van destinar 350 M€ en materials de protecció per als
professionals sanitaris per fer front a la Covid-19. Fins al 31 de juliol, s’havien adquirit 99 milions
d’unitats entre mascaretes, bates, guants i ulleres.

-

Es va preveure un estoc de seguretat per 4 mesos i es van fer les comandes pertinents per tal de
poder comptar amb el mateix des de principis d’octubre de 2020 (80.013.000 unitats de material). I
en aquest mateix àmbit s’ha realitzat la compra de 230.000 vacunes més contra la grip per avançar
el més aviat possible la campanya.

-

Pel que fa a les residències de gent gran, el Departament de Salut en va assumir la gestió el mes
d’abril.

-

S’han accelerat els plans previstos i la gestió de nous equipaments amb una inversió de 81 M€. De
manera desglossada, 32 M€ han estat destinats a inversions no previstes, com llits d’UCI, llits
d’hospitalització, lliteres i suport amb bombes d’infusió. La resta ha suposat l’acceleració d’alguns
plans previstos en atenció primària com 1,3 M€ del Pla de millora (ecògrafs, electrocardiografs, etc),
i 46 M€ del Pla específic de suport a la renovació tecnològica PeRT (respiradors, monitors,
desfibril·ladors i, entre d’altres, equips de subministraments ràpid). Finalment, s’ha disposat d’1,2
M€ previstos en el Pla d’inversions en infraestructures de Salut.

Per fer front a la crisi de la COVID-19 (segona onada)
-

S’han invertit 85 M€ en cinc nous espais hospitalaris polivalents per reforçar la xarxa amb 490 llits
de crítics per afrontar la pandèmia i la post pandèmia. Estaran operatius a partir de gener de 2021
i s’instal·laran al costat de l’Arnau de Vilanova; Germans Trias i Pujol; Bellvitge; Moisés Broggi i Parc
Sanitari Pere Virgili.

-

S’ha presentat un pla de contingència amb cinc nivells d’alerta. El pla inclou 930 llits de crítics basals
en el sistema públic amb capacitat per ampliar-se fins a 2.023 llits en cas de requerir-se o 720
respiradors invasius de reserva estratègica.

-

S’ha aprovat el Programa transversal del Servei Català de la Salut davant de l'escenari originat per
la Covid-19. La finalitat és incorporar 135 efectius per reforçar aquelles àrees i regions del CatSalut
que han vist modificades i incrementades les competències i el nivell d’activitat a causa de la
pandèmia i a les quals s’ha de donar resposta dins del Pla de contingència. Amb una durada de de
dos anys des de l’1 d’octubre de 2020, serà prorrogable per un any més.

-

Es destinen fins a 236 M€ per recuperar l'activitat ajornada per la COVID-19. Es treballa en tres
àmbits: intervencions quirúrgiques, proves diagnòstiques i consultes. Durant els mesos de març, abril
i maig de 2020 el sistema es va haver de centrar a donar cobertura als pacients que ingressaven per
la COVID-19. A finals de juny es va reactivar la programació i, des del setembre, ja s’ha començat a
estabilitzar. Per exemple, durant el tercer trimestre s’ha aconseguit realitzar el 95% de l’activitat
quirúrgica que es feia el 2019.

-

S’ha aprovat Decret llei per donar compliment al pla de contingència de l'àmbit residencial contra
la Covid-19. El pla inclou finançament i mesures protectores per als centres residencials i els
d'atenció diürna de gent gran, persones amb discapacitat i amb problemàtica derivada de malalties
mentals amb una inversió de recursos de 50 M€.

-

S’incorporen 600 persones als serveis de vigilància epidemiològica per enfortir la prevenció dels
contagis de la Covid-19 a les residències de gent gran i també en diverses empreses

-

A fi d’intensificar les mesures de protecció en l'àmbit residencial, s’ha reforçat el cribratge als
professionals amb l'autopresa de mostres a totes les treballadores i treballadors de residències.
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-

Paral·lelament més de 900 persones treballen a Catalunya per identificar els positius de Covid-19 i
els seus contactes: 568 persones contractades en els equips d’atenció primària; 240 professionals
dels Serveis de Vigilància Epidemiològica de Catalunya i 120 persones que truquen a sospitosos o
positius de Covid i fan tasques de suport i de seguiment dels seus contactes.

-

S’ha aprovat un nou programa de salut pública que preveu incorporar 500 persones més als equips
de rastreig de Covid-19. En una primera fase de la implementació del Programa, ja s’incorporaran
376 enquestadors i 40 referents, que es podria ampliar fins la xifra màxima en funció de l’evolució
de la pandèmia. Aquests efectius se sumaran als prop de 2.300 rastrejadors incorporats des del juliol
per traçar els nous contagis i identificar-ne els contactes estrets.

-

S’ha aprovat el Programa de Salut Pública per enfortir el Servei d'Urgències de Vigilància
Epidemiològica de Catalunya (SUVE).

-

S’amplia la detecció ràpida de la COVID-19 amb fins a 3 milions de tests antigènics. Aquesta nova
prova, que complementa la PCR, és menys costosa i dona el resultat de forma gairebé instantània.
S’han començat a distribuir a centres d’atenció primària i a urgències d’hospitals les primeres
500.000 unitats d’una primera comanda d'1 milió, a la qual seguirà una altra de 2 milions més.

-

Per últim, es destina 1 M€ per dur a terme una campanya de sensibilització als joves enfront de la
Covid-19. La campanya, promoguda pel Departament de la Presidència i que durà a terme Creu Roja
Catalunya mitjançant un miler d’agents entre voluntaris i contractats, es dirigirà als joves,
preferentment en espais d’oci nocturn.

Activitat física
-

S’ha consensuat un text amb les entitats de la Llei de l’activitat física i l’esport per tal de portar-la al
Parlament i iniciar-ne la tramitació.

-

S’ha impulsat la candidatura per als Jocs Olímpics i Paralímpics d'hivern Pirineus-Barcelona 2030.
Agafant el relleu de l’Ajuntament de Barcelona, el govern va crear la Taula de treball per a la
Candidatura Pirineus-Barcelona que s’ha reunit amb tots els representats públics, territorials i privats
representats; i s’ha creat el Programa de la Candidatura als Jocs Olímpics i Paralímpics d’Hivern,
així com l’Oficina Tècnica, de caràcter interdepartamental i multidisciplinar, coordinada per FGC.
Aquesta oficina està enllestint els treballs tècnics amb un dossier de candidatura.

-

S’ha iniciat la tramitació del Projecte de Decret de modificació del Decret 58/2010, de 4 de maig,
de les entitats esportives de Catalunya.

-

S’ha fet el desplegament del Pla Nacional de Promoció de l’Activitat Física i de l’Esport al llarg del
2019, que contempla les recomanacions que l’OMS proposa vinculant activitat física i salut.

-

S’ha actualitzat la xarxa d’equipaments esportius i s’ha completat el Cens d’Equipaments Esportius.

-

S’ha donat suport a Centres Educatius per promocionar l’esport extraescolar mitjançant el Pla Català
de l’Esport a l’Escola, i s’han subvencionat 500 centres amb complexitat alta i amb dificultats
socioeconòmiques.

-

S’ha donat 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. Subvenció mitjançant cada
Federació Esportiva Catalana.

-

S’ha reforçat i orientat la pràctica esportiva de la gent gran, mitjançant suport a entitats com la FATEC
que promociona l’activitat física i participant a Fira gran (fira de la gent gran).
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-

S’ha promocionat l’exercici físic com a estratègia de prevenció del consum de drogues per
adolescents a través de l’extensió del programa FITJOVE, que s’ha implantat a 11 municipis.

-

S’ha enfortit el teixit esportiu català a través d’ajudes econòmiques a l’esport federat amb més de
6,5 M€ en ajuts des del 2018 al 2020.

-

S’ha aprovat el Pla Estratègic Esport universitari 2020-2030 per potenciar l’Esport Català
Universitari. Cada any de forma rotatòria entre les 12 Universitats Catalanes, li correspon a una
d’elles organitzar els Campionat de Catalunya Universitaris amb el Suport de la Secretaria General
de l’Esport.

-

S’ha posicionat al Centre d’Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat al món. El 2019 es va celebrar el XI
Fòrum internacional d’Esport d’Elit de l’ASPC, coorganitzat amb el FC Barcelona.

Per fer front a la crisi de la COVID-19
-

S’ha aprovat el Pla sectorial d'instal·lacions i activitats esportives per a l'etapa de represa.

-

S’ha acordat amb el sector esportiu català l'impuls d'un Pla Nacional per a la Reactivació de l'Esport
i l'Activitat Física, que preveu la injecció de 61,5 M€ en forma de subvencions, programes i línies de
finançament per preservar l’activitat esportiva:
o

51,5 M€ es vehicularan a través de programes i subvencions adreçats al teixit esportiu, i
aniran dirigits a esportistes, clubs, federacions, consells esportius, Ajuntaments i
organitzadors d’esdeveniments esportius.

o

10 M€ en crèdit directe a entitats esportives entre el Consell Català de l’Esport i l’ICF ("ICF
Esports Liquiditat").

-

S’han destinat 14,5 M€ per donar suport a l'activitat de les federacions esportives i els consells
esportius de Catalunya per subvencionar les activitats portades a terme, les que no s’han pogut
celebrar que han generat algun tipus de despesa, així com les ajornades fins al desembre de 2020.

-

Es destinarà 3,5 M€ per donar suport a activitats que tinguin un impacte significatiu dins del
sistema esportiu català, per a entitats públiques i privades.

-

S’han ampliat els terminis de les subvencions del programa d’Alt Rendiment Català (ARC). Amb
l’ajornament dels Jocs Olímpics de Tòquio 2020 s’ha establert, com a mesures excepcionals de suport
als esportistes el perllongament del programa fins al 2021 i una aportació extraordinària de 9 M€.

-

S’ha acordat amb el sector dels gimnasos i la indústria esportiva de Catalunya treballar per a la
posada en marxa d’un pla de rescat que permeti reactivar socialment i econòmicament el sector del
fitness i per obtenir el finançament necessari per fer-lo possible, principalment a través dels fons
europeus.

-

S’ha aprovat un fons d’ajuts de 25 M€ per al sector de l’esport, destinats a ajudar a les instal·lacions
que han estat tancades per les restriccions.
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Afers socials i protecció social
Objectius:
-

-

Lliurament de diplomes de Primera Oportunitat
(setembre 2019)

-

-

Fomentar una societat cohesionada que apodera i dona suport a
les persones i a les famílies al llarg de tot el seu cicle vital,
potenciant la dimensió preventiva i comunitària
Enfortir el rol de les persones grans en la societat, així com
promoure l'autonomia personal i el suport a les persones en
situació de dependència i discapacitat i les seves famílies, facilitant
la permanència en el seu entorn habitual i la seva inclusió social
Prioritzar polítiques que garanteixen els drets dels infants i els
adolescents en tots els àmbits
Generar oportunitats per a les persones joves des de la igualtat i
apoderar-les per tal que tinguin un paper protagonista en el seu
desenvolupament
Enfortir el model català d’associacionisme i voluntariat i promoure
el seu paper com a agent de transformació social, tot aprofitant
l’impuls de les noves tecnologies

-

S’ha elaborat el Pla estratègic de serveis socials 2020-2024, i està en tramitació per ser aprovat pel
Govern. Aquest nou Pla permetrà cohesionar, agilitar i universalitzar el sistema català de serveis
socials, posant èmfasi en la prevenció i la intervenció comunitària per evitar o retardar la
institucionalització, així com fent-ho més eficient, efectiu i garantint una atenció centrada en la
persona i la seva interacció familiar i comunitària.

-

S’ha constituït la Taula del Pacte Nacional pels drets de les persones amb discapacitat, formada per
una seixantena d’entitats, que abordarà l’elaboració del Pacte des d’un punt de vista legislatiu,
pressupostari i de polítiques públiques i tenint en compte tots els reptes que tenen els ciutadans
amb discapacitat. La Taula ja es troba en la tercera fase dels treballs per a la signatura del Pacte, que
es preveu per al 2021.

-

S’ha impulsat la figura de l’assistent personal per millorar l’autonomia de les persones amb
discapacitat física i sordceguesa.

-

S’han traspassat 53 serveis per a persones amb discapacitat al Consorci de Serveis Socials de
Barcelona. Paral·lelament, el Govern ha traspassat la part corresponent dels crèdits que preveuen
els pressupostos de la Generalitat per al finançament d’aquests serveis i que ascendeixen a
12.643.256 euros.

-

S’ha augmentat en 286 places el programa de suport a la pròpia llar per a persones amb
discapacitat o problemàtica social derivada de malaltia mental.

-

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.

-

S’han signat les Addendes 2018-2019-2020 al Contracte Programa de serveis socials, que dota els
ens locals amb 247,5 M€ al 2018, 254,6 M€ al 2019 i 253,9 al 2020, amb l'objectiu de coordinar,
cooperar i col·laborar en matèria de serveis socials, benestar i polítiques d’igualtat.

-

S’ha desplegat a totes les Àrees Bàsiques de Serveis Socials l’eina de cribratge SSMCat. Aquesta eina
de detecció i cribratge de la complexitat social permet estandarditzar la diagnosi de l’atenció
primària de serveis socials.
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-

S’ha presentat 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.
o

S’ha posat en marxa el projecte pioner Sostre 360º per atendre joves en situació de carrer i
sense llar des de l’acompanyament socio-educatiu, la derivació a recursos de salut mental i
addicions, l’apoderament i la inclusió social. Al llarg del 2020, el Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies ha destinat a l’atenció d’aquest col·lectiu un total de 14,2 M€.

-

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.

-

S’han destinat 432 M€ a projectes i activitats d'entitats de l'àmbit de polítiques socials, en el marc
de la convocatòria de subvencions 2019-2022.

-

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 aprovat el decret de concert social, una nova forma de relació amb els proveïdors de serveis
socials per millorar la qualitat assistencial i les condicions laborals.

-

S’ha signat l’Acord per una Catalunya Social amb la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social i la
Confederació, que estableix les línies i el model de recuperació social, així com els eixos en què s'ha
d'estructurar l'orientació de les polítiques públiques de la Generalitat en matèria social.

-

S'han aprovat les línies estratègiques de les polítiques d'infància 2021-2024, que responen als
reptes de l'Agenda 2030. La centralitat de les polítiques d’infància, la Promoció dels Drets, el Foment
del projecte vital propi, l’emancipació i la transició a la vida adulta i l’atenció a la infància en situació
de vulnerabilitat.

-

S’ha elaborat el Mapa de recursos en criança positiva a Catalunya, adreçat a totes les famílies que
necessitin suport i acompanyament en la seva tasca educativa i puguin, alhora, prevenir situacions
de risc social i vulnerabilitat. Actualment inclou 623 recursos distribuïts per tot Catalunya.

-

S’ha aprovat i implementat l’Estratègia catalana per a l'acollida i la inclusió dels infants i joves
emigrats sols. Amb aquesta Estratègia s’ha acollit, donat atenció i suport més enllà de la majoria
d’edat a més de 8.000 joves, i s’han creat més de 3.600 places en més de 300 centres i pisos arreu
del país.

-

S’ha augmentat la prestació bàsica d’acolliment familiar d’infants i adolescents menors d’edat
tutelats per la Generalitat en 50 euros mensuals, la qual cosa suposa un increment anual inicial de
2,1 M€.

-

S’ha obert el primer servei integral d'atenció als infants i adolescents víctimes d'abusos sexuals de
Catalunya. Un centre pioner a l'Estat que aplega en un sol espai diferents recursos i un equip
professional pluridisciplinar per evitar que les víctimes hagin de recórrer les diverses instàncies que
intervenen en aquests casos: jutjat, comissaria, hospital i serveis d'infància.

-

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.

-

S’ha donat un impuls a la xarxa pública d’albergs de joventut amb un pla d’inversions de més de 7
M€.
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-

S’ha creat el Pla d’Actuació de Polítiques de Joventut 2021-COVID i a través de la Taula del PNJCat
s’està preparant el procés del nou Pla Nacional de joventut amb una renovació important de les
polítiques de drets, emancipació, co-creació i empoderament juvenils.

-

S’ha posat en marxa un Pla de xoc per reduir les llistes de valoració de discapacitat i dependència,
al qual s’han destinat 750.000 € per incrementar el nombre de professionals i de valoracions,
especialment a la ciutat de Barcelona.

-

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.

Per fer front a la crisi de la COVID-19

-

S’ha aprovat un complement de productivitat extraordinari per als i les professionals que hagin
prestat serveis a l’àmbit dels centres de serveis socials de caràcter residencial de gent gran i persones
amb discapacitat física i intel·lectual, entre l’1 de març i el 31 de maig, realitzant tasques de manera
fonamentalment presencial directament vinculades a la pandèmia de la covid-19. Aquest
complement ha estat de 900 euros.

-

S’ha garantit el pagament a les entitats proveïdores de serveis socials i s’ha activat tota la xarxa
assistencial. No s’ha suspès cap contracte i s’han finançat el 100% dels imports, també en serveis
que han tancat, per assegurar els ingressos del sector que atén persones vulnerables.

-

S’han destinat 5,5 M€ a combatre la pobresa i malnutrició infantil a través d'un acord amb Creu
Roja. Ha permès la compra i distribució d’aliments, kits d’emergència i targetes moneder per a
famílies amb infants i adolescents en situació de vulnerabilitat. L’ajuda s’ha vehiculat dins el Pla Creu
Roja RESPON davant els efectes socials de la COVID-19 amb l’objectiu de garantir el dret a la
alimentació de tot infant i adolescent.

-

S’han destinat 4 M€ extraordinaris al Banc dels Aliments.

-

S’han distribuït més de 11.000 targetes moneder per valor de 1,2M per a ús en establiments
d’alimentació a famílies amb infants i adolescents usuàries de centres oberts i serveis d’intervenció
socio-educativa per tal de cobrir durant la pandèmia, l’àpat (berenar i/o sopar) que aquests nens i
nenes fessin en el servei.

-

S'ha aprovat un projecte per a l'atenció d'infants i adolescents que tenen els pares hospitalitzats o
aïllats pel coronavirus. S'han buscat famílies per a menors de 3 anys i albergs per als infants entre 3
i 18 anys.

-

S’ha destinat 10,5 M€ per al Pla d’acció específic a la població nouvinguda de la campanya de
recollida de fruita.

-

S'han destinat 4,59 M€ a subvencionar la lluita contra la desigualtat social agreujada per la crisi de
la Covid-19. S'han destinat a la convocatòria de subvencions per a programes de suport a la lluita
contra l'exclusió social i la desigualtat agreujada per la crisi social que ha comportat la Covid-19,
durant el període 2020 i 2021.

-

S’han destinat 3,63 M€ a les entitats que es dediquen a l'atenció de col·lectius vulnerables i en risc
d'exclusió.

-

S'han destinat 35 M€ a incrementar tarifes per als sectors de l'atenció a la gent, gran, discapacitat
i infància. La pujada es distribuirà en 20 M€ per al sector de la gent gran, 7,5 M€ per al sector de la
discapacitat i la salut mental i 7,5 M€ per a infància i adolescència. L’objectiu és aconseguir una
millora en les retribucions dels treballadors d’aquets sectors.
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-

S'ha reforçat amb 64,5 M€ el finançament als ens locals per fer front a l'impacte social de la covid19.

-

S’ha impulsat la Guia de Suport Emocional a Joves per a temps de Covid i confinament, amb una
versió per a joves i una per a professionals. Després de ser inclosa en un recull de recursos Covid de
la UNESCO, va ser traduïda al castellà, anglès i francès. També es varen reforçar els serveis online de
l’Oficina Jove de Treball per atendre informacions sobre ERTOS i de l’Oficina Jove d’Habitatge per
atendre consultes derivades de possibles impagaments per pèrdua sobtada del lloc de treball.

-

S’han destinat més de 10,5 M€ addicionals per a mesures de suport al sector del lleure educatiu.
Aquesta ampliació del pressupost ha permès:
o

Duplicar el pressupost destinat al pagament de les beques per al lleure infantil i juvenil,
pagament de casals i colònies, fins arribar als 4,65 M€.

o

Obrir una línia de finançament per a la compra de material de protecció (mascaretes, guants
i gels hidroalcohòlics) per als monitors i professionals, amb 1 M€.

o

Obrir una línia de finançament per a la contractació per part de les entitats d’un total de 140
professionals de reforç durant sis mesos per a la campanya d’estiu i per a la planificació de
l’inici de les activitats del curs, amb 1,5 M€.

o

Obrir una línia de finançament per oferir un ajut econòmic extraordinari per a les entitats,
les empreses i les persones treballadores autònomes titulars o gestores d'instal·lacions
juvenils, amb 3,5 M€.

-

S'ha aprovat una línia de suport de 20 M€ a les entitats d'educació en el lleure, per suplir la manca
d'activitat durant les noves mesures sanitàries preses des de l’octubre.

-

Es va programar la formació a més de 10.000 monitors/es que l’estiu del 2020 han estat
responsables de prevenció i higiene de les activitats de lleure. Aquesta figura ha estat una de les
principals novetats d’aquest estiu 2020 per garantir la realització del lleure educatiu per a infants i
joves catalans.

-

S’ha constituït la taula de governança del lleure educatiu formada per la Generalitat (Joventut, Salut
i Protecció Civil) i els organitzadors de les activitats (federacions de lleure, patronals, ens locals i
diputacions) com un espai d’interlocució i coordinació entre el sector i l’Administració per afrontar
amb millors garanties la crisi.

-

S’ha realitzat la campanya #sommaskers per incrementar l'ús de la mascareta entre el jovent
català i millorar la prevenció dels contagis. En la campanya sis influenciadors del públic jove
publicaran vídeos i històries a les xarxes socials TikTok i Instagram amb missatges que demanen dur
mascareta.

-

S’ha aprovat una prestació econòmica d'emergència per a l'acolliment familiar d'infants separats
involuntàriament del seu nucli familiar per efecte de l'epidèmia de la COVID-19.
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Habitatge i subministraments bàsics

Objectius:
-

Protegir i facilitar el dret d’accés i la conservació de l’habitatge, per
evitar el risc d’exclusió social
Ampliar el parc d’habitatge públic, potenciant el lloguer assequible
Garantir a les persones més vulnerables el dret als
subministraments bàsics

Visita a les obres de 36 habitatges protegits de
lloguer per a gent gran al Masnou (Juny 2020)

L’acció de Govern s’ha basat en tres eixos: l’acció davant la insuficiència de parc públic, l’acció davant la
dificultat d’accés al mercat de l’habitatge i l’acció davant l’emergència dels desnonaments.
-

S’ha recuperat la Llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de
l'habitatge i la pobresa energètica. Tornen a ser vigents els articles que fan referència al lloguer
social i la cessió obligatòria d'habitatges dels bancs.

-

S’ha aprovat el Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a
l'habitatge, amb l’objectiu de reconduir la situació actual d’extrema dificultat d’accés a un habitatge
de preu assequible per una part significativa de la població que, en molts casos, es troba en situació
de vulnerabilitat econòmica i social.

-

El Parlament ha aprovat la Llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els
contractes d'arrendament d'habitatge. La nova llei fixa que el preu del lloguer no pot augmentar
respecte al contracte anterior i que, si un habitatge tenia un preu per sobre de la mitjana de lloguers
de la zona, el nou contracte no podrà superar l'índex de preus de la Generalitat. Mitjançant el Decret
llei 50/2020, de 9 de desembre, s’han precisat els casos en què les persones arrendatàries poden
assumir o no les despeses generals o per serveis individuals.

-

S’ha aprovat la modificació de planejament a Barcelona per destinar el 30% de les noves promocions
o rehabilitacions a habitatge protegit.

-

S’ha aprovat inicialment el Pla territorial sectorial de l’habitatge, que ha de constituir el marc
orientador per a l’aplicació, a tot el territori de Catalunya, de les polítiques d’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.

-

Hi ha en marxa un total de 27 promocions del Programa d’habitatge de lloguer assequible, que
sumen 1.152 habitatges, amb una inversió total de 128,4 M€. D’aquestes, ja s’ha aprovat la
construcció de 663 habitatges de lloguer. Les obres han començat o començaran el 2020-2021, amb
una inversió de 73,4 M€.

-

A finals d’any 2020 s'hauran destinat 113,2 M€ per atendre 64.000 famílies per mitjà de les ajudes
ordinàries i les subvencions per a majors de 65 anys per fer front al pagament d'hipoteca o lloguer.
L’any 2019 es van destinar 101 M€ per atendre 52.073 famílies. L’any 2018 es van destinar 122,6 M€
per donar ajuts a 65.281 famílies.
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-

S’ha presentat el programa "Reallotgem.cat" per llogar pisos buits privats per allotjar 1.700 famílies
vulnerables que estan a l'espera de rebre un pis social. El programa, amb un pressupost de 21 M€,
preveu llogar entre 1.300 i 1.500 habitatges en els propers mesos i al llarg del 2021. Les famílies
estaran en règim de cessió d'ús pagant el lloguer social corresponent a la llei.

-

S’ha passat de gestionar un parc de 18.078 habitatges públics destinats al lloguer social per a
famílies en situació d'especial vulnerabilitat el 2017 a gestionar-ne 20.657 habitatges el setembre
de 2020. El nombre d'habitatges ha anat augmentant gradualment des del 2016 (17.266). El 2017 en
gestionava 18.078; el 2018, un total de 18.736 i el 2019, 20.425. Detall d’algunes actuacions fetes:
o

104 M€ entre 2018 i 2019 per adquirir 1.409 habitatges per la via del tempteig i retracte.

o

504 adjudicacions a través de les meses d’emergència.

o

1.402 acords pactats amb les entitats financeres amb el servei d’assessorament del deute
hipotecari, Ofideute.

o

4.310 habitatges cedits a través de convenis amb entitats financeres, dels quals s’ha fet
efectiva la cessió de 3.576 habitatges.

-

S’ha creat la plataforma Mediem, la primera plataforma de mediació en matèria d'habitatge, que té
per objectiu evitar la pèrdua de l’habitatge i el risc d’exclusió residencial. Ja són 12 les entitats
adherides (col·legis d’advocats i de diversos professionals, associacions i universitats).

-

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€ per als quatre
anys i l'executarà l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

-

S’ha obert una línia de finançament de 100 M€ per a comunitats de propietaris per a inversions en
rehabilitació, eficiència energètica i accessibilitat. Es preveu que es podrà finançar la rehabilitació
de fins a 10.000 habitatges.

-

S’ha aprovat una bonificació fiscal del cànon de l’aigua per a famílies en situació de vulnerabilitat.
La mesura pot beneficiar unes 40.000 famílies.

-

S’ha signat un acord, entre la Generalitat i les Administracions locals per a la gestió integral de la
pobresa energètica. L’acord fixa les aportacions del 50% per part de la Generalitat i del 50% per part
del conjunt d’administracions locals al Fons d’Atenció Solidària. També es facilitarà un model únic
de comunicació entre les companyies subministradores i els ens locals i comarcals per a la gestió
d’impagaments i l’elaboració de l’informe de vulnerabilitat.

Per fer front a la crisi de la COVID-19
-

S’ha establert una línia d'ajuts extraordinària de 14,5 M€ per pagar el lloguer de famílies amb
dificultats econòmiques sobrevingudes per la COVID-19. Atès el volum de sol·licituds, s’ha suspès
la presentació de sol·licituds, i el Govern ha fet una aportació extra de 5 M€ del Fons del Contingència
de la Generalitat.

-

S’ha establert una moratòria en el pagament del lloguer d'habitatges gestionats per la Generalitat
mentre ha estat vigent l’estat d’alarma.

-

S’ha aprovat un Decret llei per incrementar la protecció dels col·lectius més vulnerables davant els
desnonaments. Mentre duri l’estat d’alarma o les restriccions de mobilitat per motius sanitaris,
s’han d’interrompre els llançaments de famílies vulnerables fins que el gran tenidor propietari de
l’habitatge ofereixi el lloguer social obligatori.
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-

S’han avançat els pagaments dels ajuts al lloguer a les persones majors de 65 anys i a les dones
víctimes de violència de gènere, per un import de 14,4 M€.

Art, cultura i llengua
Objectius:
-

Posicionar la cultura com a base de la cohesió social
Fomentar la participació i el gaudi de la cultura en tot el territori de
Catalunya
Donar suport a l’ecosistema cultural i creatiu

Presentació de la gira de la Producció Nacional
de Circ (Desembre 2020)

-

S’ha impulsat la sincronització de les polítiques culturals entre administracions i territoris
mitjançant la constitució del Consell de la Mancomunitat Cultural amb les quatre Diputacions, el
desplegament del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals (SPEEM) a Girona, Lleida i
Tarragona, o la compleció de la Xarxa d’Arxius Comarcals. Igualment, s’ha apostat per la
transversalitat de la cultura amb el conjunt de Departaments de la Generalitat, singularment amb
Economia, Polítiques Digitals, Educació, Territori i Acció Exterior, que impulsen més de 200
actuacions de suport a la cultura i la llengua catalanes a l’exterior, o d’impuls de la gestió de
documents i dades.

-

S’ha aprovat el Pla de Museus de Catalunya, el pla d'acció per al conjunt dels museus del país, que
formula una visió clarament renovadora d'allò que han de ser els museus catalans en l'horitzó de
2030. Mitjançant eines de planificació estratègica, com el Mapa de Museus, el Sistema de Museus
de Catalunya ajudarà a reordenar els museus del país i a revisar les categories museístiques actuals.
A destacar aquí el Pla estratègic del MNAC i seva proposta d’ampliació.

-

S’estan duent a terme actuacions de restauració i preservació del patrimoni per tot el territori. Per
exemple, a la Seu Vella de Lleida, Escaladei o Santes Creus. I s ’han dut a terme inversions per a la
millora del patrimoni cultural per 6,3 M€ a través del programa Temps de Gòtic finançat per la
Fundació La Caixa en conveni amb el Departament de Cultura, i cal destacar: Museu d’Art de Girona
- Palau Episcopal (1,2 M€), Monestir de Santes Creus (1,5 M€), Església de Sant Llorenç Lleida (0,9
M€) i Castell de València d'Àneu (600.000 €).

-

S’han reforçat les accions per fomentar la participació en la cultura en tot el territori de Catalunya.

-

S’ha avançat en la implantació dels arxius comarcals amb la inauguració de l’Arxiu Comarcal de
l’Anoia i la inversió d’1,4 M€ per a la construcció del nou Arxiu Comarcal de les Garrigues, a les
Borges Blanques.

-

S’han incrementat en un 41% les aportacions a l’adquisició de fons pel Sistema de Lectura pública:
en total s’han invertit 11,8 M€ que han donat servei a biblioteques de 308 municipis.

-

S’ha ampliat el Programat.cat per ajudar a estabilitzar i incrementar l’activitat i qualitat de les
programacions d’arts escèniques i musicals professionals dels equipaments de titularitat pública així
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com dels de titularitat privada amb els quals l’ajuntament o l’ens públic mantingui un acord de
col·laboració. Hi han participat 294 municipis i s’han realitzat més de 5.000 funcions per un import
total de 5,7 M€ dels quals s´han subvencionat 3,6 M€.

-

S’ha apostat pels festivals, fires i mercats que se celebren per tot Catalunya: Festival Internacional
de Cinema de Sitges; Festival TNT-Terrassa noves tendències, d’arts vives i nous formats; Festival
Sónar – Barcelona; Festival Primavera Sound – Barcelona; Festival Dansàneu, a Esterri d’Àneu i Esterri
de Cardós; Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega; Fira del Circ Trapezi de Reus; Festival Sismògraf d’Olot;
Festival Temporada Alta – Girona; Festival Ésdansa, a Les Preses (Girona); Mercat de Música Viva de
Vic; Mostra d’Igualada; i Festival Deltebre Dansa.

-

S’han destinat 27 M€ per garantir 57 projectes en grans infraestructures culturals que estaven
previstos en tres convocatòries culturals FEDER que havien estat suspeses per pal·liar l'emergència
sanitària. Entre els 57 projectes adjudicats hi ha la restauració del Baluard del Rei de la Seu Vella de
Lleida; la nova climatització i altres millores del Museu de Lleida; la museïtzació de l'església de la
Pietat del Museu diocesà d'Urgell; la modernització integral del Museu Pau Casals d'El Vendrell;
l'ampliació del MACBA; la recuperació de l'ala nord per al foment de les arts en moviment al Mercat
de les Flors i la rehabilitació de L'Auditori.

-

S’han destinat més d'1,3 M€ a l'adquisició d'art i béns mobles per enfortir la Col·lecció Nacional
amb obres d'artistes vius, i amb adquisicions importants de fotografia, còmic i arts visuals, per tal de
preservar l'art i posar-lo a disposició dels ciutadans arreu del territori.

-

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.

-

Els percentatges de coneixements de català s'acosten progressivament als d'abans de la gran onada
migratòria, i en això ha contribuït la bona tasca del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL)
o el Voluntariat per la llengua, per exemple, i estan cridades a fer-ho iniciatives com "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.

-

Pel que fa a la cohesió social, a banda de la llengua, també prenen especial relleu la continuïtat de
programes com “Escena 25”, “Apropa Cultura” o, en l’àmbit de la lectura i el món del llibre, la
campanya 'Fas 6 anys. Tria un llibre' que, en la seva 4a edició, ha arribat a 34.151 participants.

-

Pel que fa a la vessant normativa, ultra l’aprovació de diversos decrets, s’han aprovat normes com
l’aprovació dels nous estatuts del CPNL o la modificació del decret del Consell Social de la Llengua
de Signes Catalana.

Per fer front a la crisi de la COVID-19
-

S’ha declarat la cultura bé essencial com a punt de partida per elaborar el marc normatiu que
garanteixi i reguli l'accés a la cultura i els drets culturals de la ciutadania. Aquesta declaració forma
part d'un pla per preservar la cultura davant de noves restriccions i establir una sèrie d'accions que
donin cobertura als drets culturals del ciutadans i a les indústries i als sectors creatius.

-

En la primera onada, es va reestructurar el pressupost 2020 del Departament de Cultura per
encarar el Pla de Rescat de la cultura que incloïa mesures extraordinàries per un total de 44,4 M€.

-

A destacar:
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o

Línia de préstecs ICF Cultura Liquiditat per fer front a les necessitats de liquiditat de les
empreses culturals afectades per la crisi (19 M€);

o

Subvencions per a les despeses de funcionament que han tingut les empreses i entitats
culturals en els àmbits de les arts escèniques, les arts visuals, l’audiovisual, la cultura digital,
el llibre i la música (inicialment 8 M€, més ampliació de 4,2 M€, total resultant de 12,2 M€);

o

Subvencions per a despeses estructurals d’entitats afectades pel cessament de l’activitat
cultural a causa de l’estat d’alarma amb motiu de la COVID-19, per a l’any 2020 (2 M€);

o

Subvencions per compensar les pèrdues per l’anul·lació d'espectacles i activitats culturals
durant el període d'estat d'alarma amb motiu de la COVID-19 (inicialment 3 M€, més
ampliació de 3,2 M€, total resultant de 6,2 M€);

o

Ajuts extraordinaris per als professionals de la cultura com a iniciativa conjunta del
departaments de Treball, Afers Socials i Famílies i de Cultura (5 M€, dels quals 2,5 M€
provenen del Departament de Cultura).

-

Es van tirar endavant les convocatòries de les subvencions estructurals a mitjans de comunicació
de Catalunya, amb 7,7 M€.

-

En la segona onada, s’han presentat mesures econòmiques per un valor de 22,3 M€ per pal·liar els
efectes de la pandèmia al sector cultural.
o Línia d’ajuts extraordinaris per a professionals de la cultura afectats per les mesures de
tancament dotada amb 6,5 M€. Es tracta d’una prestació econòmica única de 750 €. L’ajut
pot beneficiar com a màxim unes 5.000 persones, fins a cobrir la partida de 6,5 M€. Un dels
requisits és que hagin tingut uns ingressos màxims de 13.000 € entre el gener i el setembre
del 2020. L’òrgan gestor és el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
o Línia de subvencions dotada amb 3,7 M€ per la cancel·lació d’espectacles i activitats
culturals. En aquest cas es distribueixen en dos blocs:
 un primer per un 40% del caixet i honoraris d’artistes, músics i tècnics afectats per
les cancel·lacions (entre 500 i 4.000 euros)
 i un segon d’entre un 60 i un 80% dels ingressos de taquilla previstos, fins a un
màxim de 25.000 euros.
o Línia de subvencions dotada amb 4,7 M€ per donar suport al finançament de les despeses
de funcionament d’empreses culturals afectades, com poden ser les nòmines, lloguers o
altres despeses de manteniment.
o També s’han aprovat tres línies adreçades a sectors culturals diversos:
 600.000 euros per a la programació estable d’activitats artístiques en equipaments
culturals gestionats per associacions i fundacions;
 2,5 M€ per compensar les pèrdues per la cancel·lació de concerts i espectacles en
festivals de música durant el 2020;
 3,8 M€ per compensar les pèrdues per la reducció forçada dels aforaments en
espais escènics i musicals;
o Per últim, cal destacar també una aportació de 500.000 euros al Consorci de Normalització
Lingüística com a reforç al suport tecnològic per al coneixement de la llengua.

-

A més de les aportacions extraordinàries, s’ha augmentat la dotació econòmica inicial de 49 línies
de subvenció per donar cobertura a l’actual crisi de la COVID-19.
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Eix 2. Una economia pròspera, responsable i sostenible per a un nou model productiu i una
fiscalitat justa

Mercat de treball i relacions laborals

Objectius:
-

-

Impulsar polítiques d’ocupació actives i integrals per a l’activació
de les persones i per a la millora de la seva ocupabilitat
Dinamitzar i estimular les iniciatives i les potencialitats de
l’economia social i cooperativa per crear riquesa al territori i
ocupació estable i de qualitat
Avançar en el marc català de relacions laborals
Apoderar les persones amb discapacitats per afavorir la seva
integració real al mercat de treball

Presentació del programa per a l’acreditació de
coneixements professionals per a persones amb
discapacitat intel·lectual. (Gener 2020)

-

El Servei d’Ocupació de Catalunya ha destinat 632,6 M€ a polítiques d’ocupació als anys 2018 i 2019,
per arribar a 474.151 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, persones amb baixa
qualificació i persones amb discapacitat.

-

S’ha completat la implantació de la Renda Garantida de Ciutadania, amb la constitució de la
Comissió de Govern, l’aprovació del seu Reglament i l’assoliment del 100% de l’Indicador de Renda
de Suficiència. La Renda Garantida de Ciutadania compleix tres anys amb més de 141.097 persones
beneficiàries, el doble de les inicials.

-

S’ha presentat el càlcul del salari mínim de referència català (SMR-Cat): 1.239 €, fet que suposa un
increment del 38% respecte el Salari Mínim Interprofessional establert actualment a tot l’Estat.

-

S'ha signat un acord amb Cocarmi per impulsar un pla de xoc per a la inserció laboral de les persones
amb discapacitat. 57 M€ per promoure la inserció laboral de les persones amb discapacitat: 42,5 M€
per als CET per la pujada del SMI i 14,5 M€ més que es destinaran a la inserció laboral en l'empresa
ordinària.

-

S’han reservat 22 M€ a contractes amb entitats que fomenten la integració i la inserció social l’any
2020. Un augment del 34,9% de la quantitat reservada a contractar empreses d'integració de
persones amb discapacitats i d'inserció de col·lectius desafavorits.

-

S’ha impulsat l'accés al mercat laboral ordinari de persones amb discapacitat intel·lectual a través
d'una iniciativa per acreditar-ne els coneixements professionals. Programa pioner amb l’objectiu
de garantir que les persones amb discapacitat intel·lectual que treballen en CET i empreses d'inserció
puguin obtenir una acreditació oficial per facilitar el seu accés al mercat de treball ordinari.

-

S’ha publicat, per al 2020, la convocatòria de tres subvencions amb un pressupost total de 74,6 M€
destinades a la integració laboral de les persones amb discapacitat física, intel·lectual o malaltia
mental, tant a través de centres especials de treball com al mercat ordinari.
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-

S’ha destinat 11,6 M€ a programes de millora de l'ocupació i el desenvolupament local. S’han
finançat actuacions del Programa d’Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local i del Programa
Treball i Formació.

-

S'ha aprovat el decret de concertació territorial de les polítiques d’ocupació, que dona autonomia
per adaptar-les a cada territori i així fer-les més eficaces. L'àmbit de planificació de referència és la
comarca, tot i que també podran concertar polítiques pròpies les ciutats de més de 50.000 habitants
i els territoris amb una realitat econòmica i ocupacional diferenciada.

-

S’ha aprovat la llei que regula la participació institucional, el diàleg i la concertació amb els agents
socials i s’ha constituït el nou Consell de diàleg Social. La nova normativa permetrà fer una passa
endavant en el marc català de relacions laborals i reforçar el diàleg i la concertació social com a
mecanismes per enfortir el teixit productiu del país.

-

S’ha enfortit el Consell de Relacions Laborals com a espai de concertació social entre Govern i agents
socials i econòmics i, en aquest marc, entre altres actuacions es publica la Guia de convenis col·lectius
aplicables de la contractació pública.

-

S’ha constituït el Consell de Treball Autònom com a espai de concertació per acordar les mesures
de promoció del treball autònom i debatre per donar respostes als reptes immediats. Està format
per representants de l’Administració i de les organitzacions sindicals, empresarials i d'autònoms.

-

S’ha posat en marxa la web "Treball per ocupacions" amb dades que permeten, entre d'altres,
valorar la situació de cada ocupació en el mercat de treball, en el conjunt del país i per comarques.

-

S'han destinat 5,59 M€ els anys 2018-2019 a reforçar el personal tècnic del Programa referent
d'ocupació juvenil. Són 75 (2018) i 86 (2019) els 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’ha aprovat una línia de 6 M€ per fomentar l'autoocupació juvenil per als anys 2019 i 2020. Té per
objectiu reduir l'atur juvenil i s’adreça a joves aturats entre 16 i 29 anys per facilitar-los l'accés al
mercat laboral mitjançant programes de formació, treball, emprenedoria i mobilitat internacional.

-

S’han destinat 7,75 M€ per a l’impuls de projectes singulars en el marc de la promoció de
l’economia social.

-

S’ha presentat un paquet de mesures de suport a les dones i els homes que treballen en cures de
la llar i de les persones. Són 37 mesures en els àmbits de les condicions laborals i la formació.

-

S’ha aprovat promoure la inserció laboral de persones beneficiàries de la Renda Garantida de
Ciutadania amb una dotació de 8,3 M€: es tracta de subvencions destinades a les entitats sense
ànim de lucre per a la realització del Programa de mesures actives d'inserció per a beneficiaris de la
RGC de l’any 2020.
S’han destinat 2,4 M€ a projectes de transformació digital i nous models de negoci de
microempreses i autònoms. Aquests ajuts es gestionaran a través del Consorci de Formació
Contínua de Catalunya i beneficiaran els sectors del comerç, l’hostaleria, el turisme i la cultura.

-

Per fer front a la crisi de la COVID-19
-

La gestió de les sol·licituds i prestacions de Renda Garantida de Ciutadania s’ha mantingut durant el
període COVID, i s’ha facilitat l’accés de forma telefònica per evitar desplaçaments restringits per a
la població. Es manté el ritme de resolucions, tot i haver-se duplicat el nivell de demanda, donant
atenció a les persones dels col·lectius més vulnerables, en el termini que estableix la llei.
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-

-

-

S’ha signat l'Acord Nacional de Bases per a la Reactivació Econòmica amb Protecció Social de
Catalunya amb els principals agents socials. L’objectiu és marcar els sectors prioritaris per fer front
a la crisi derivada de la Covid-19 i preveu prioritzar inversió pública en sectors com la sanitat, les
infraestructures, la recerca, el medi ambient, l'educació o la indústria.
S’ha aprovat un Pla de xoc per a l'ocupació durant i després de la crisi sanitària de la covid-19 amb
6 línies d’ajut. Es preveu beneficiar directament 1.500 empreses, així com 4.300 persones
treballadores de manera directa i milers més de manera indirecta:
o

S'ha posat en marxa un pla de suport als ens locals per a la planificació estratègica territorial
per a la reactivació socioeconòmica: 6,7 M€.

o

S'ha creat una línia extraordinària del programa ‘Treball i formació’ per a persones aturades
de llarga durada, majors de 50 anys, dones o persones en situació de vulnerabilitat: 15 M€.

o

S'ha donat suport a les persones treballadores autònomes a través del programa Consolida't
(assessorament a autònoms per millorar una línia de negoci) i el programa de Garantia
Juvenil (foment del treball autònom com a alternativa laboral): 15 M€.

o

S'ha aprovat una línia d'ajuts per al suport al manteniment dels llocs de treball per a
microempreses i autònoms que tenen fins a 10 persones contractades: 5 M€.

o

S'ha aprovat una línia de suport a microempreses i persones treballadores autònomes amb
la finalitat que puguin adaptar la prestació dels seus serveis: 2,40 M€ ; i una línia de suport
a empreses cooperatives i de l’economia social per adoptar eines i solucions davant la
situació actual de pandèmia i postpandèmia, en l’impuls de projectes de transformació
digital i de nous models de negoci i activitat econòmica: 3,90 M€.

o

S'ha aprovat una línia de préstecs a empreses de l'economia social, cooperatives i tercer
sector, consistent en ajuts en forma de garantia per finançar inversions en immobilitzat
material o immaterial, necessitats de circulant, bestretes de contractes amb el sector públic
i capitalitzacions de les pròpies empreses: 18,91 M€.

S’han invertit 185,7 M€ més en polítiques actives d'ocupació:
o

Foment de la contractació: 40,9 M€

o

Polítiques de formació: 62,4 M€

o

Reforç de les polítiques d’orientació laboral: 26 M€

o

Suport al desenvolupament econòmic i social local: 42,6 M€

o

Suport a la inserció laboral de persones amb discapacitat: 13,6 M€ (XL)

-

S’han destinat 20 M€ a un ajut d'urgència per a persones treballadores afectades econòmicament
per la covid-19 que no hagin cobrat la prestació d'atur. L’import serà de 200 euros en un únic
pagament, que s’haurà de destinar a l’adquisició de productes d’alimentació, farmàcia i altres
subministraments bàsics.

-

S’han destinat 7,5 M€ a un ajut per als treballadors autònoms afectats econòmicament pel
coronavirus. Un ajut de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes que acreditin
una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència de la pandèmia.

-

S’han aprovat 20 M€ d’ajuts per a persones treballadores autònomes afectades per les noves
restriccions.

-

Es destinen 232 M€ per a la nova convocatòria d’ajuts de 2.000 euros per als treballadors autònoms
afectats econòmicament pel coronavirus, el que permetria arribar fins als 116.000 beneficiaris.
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-

S’ha reforçat amb 400 persones el dispositiu d'atenció telefònica a la ciutadania del Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya per fer front a l'alteració del servei pel coronavirus.

-

S’han destinat més de 2,5 M€ a la Campanya Agrària 2020 per intensificar el suport al sector agrari
i, en especial, a la campanya de la fruita dolça amb diversos programes socials i polítiques actives
d’ocupació davant els efectes de la COVID-19.

-

S’ha posat en marxa una borsa de treball davant la greu manca de personal a les residències de gent
gran adreçada a ocupacions de l’àmbit sociosanitari i d’atenció a la dependència.

-

S’han aprovat els plans específics de recuperació econòmica i social per la Covid-19 a la ciutat de
Lleida, el Baix Segrià i la Conca d'Òdena. Els municipis d’aquests territoris accediran a un fons de 2,5
milions d’euros del SOC per a projectes ocupacionals i de foment de l’activitat econòmica.

-

El Consell de Relacions Laborals ha aprovat unes Recomanacions per a empreses i persones
treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del
coronavirus SARS-CoV-2; una Declaració sobre Treball Digne i Responsabilitat Social; i, una
Declaració en matèria de mobilitat i treball a distància i teletreball en el context del coronavirus
SARS-CoV-2.

Economia i hisenda

Objectius:
-

-

Crear el marc per a l’assoliment de la sobirania econòmica
Buscar el màxim retorn social als recursos públics a favor de la
ciutadania
Promoure la igualtat d’oportunitats a través d’uns pressupostos
socials i un sistema fiscal i d’aplicació dels tributs més equitatiu i
eficient
Impulsar una Administració tributària referent en la lluita contra
el frau fiscal i en la prestació de serveis

Presentació dels pressupostos 2020 (Gener 2020)

-

Catalunya va complir l’any 2018 per primer cop els objectius de dèficit, deute i regla de despesa.
amb una gestió rigorosa i responsable que ha de portar el Govern espanyol a retirar les mesures de
supervisió específica que aplica a les finances catalanes des de l’any 2015.

-

S’ha aixecat la intervenció de les finances de la Generalitat de Catalunya, fet que ha permès rebre
novament les bestretes del model de finançament i s’han deixat d’enviar declaracions responsables
per cada pagament efectuat.

-

Catalunya s’ha adherit al Fons de Facilitat Financera (FFF), deixant enrere el Fons de Liquiditat
Autonòmica (FLA).

-

S'han aprovat els Pressupostos de la Generalitat per a l'any 2020, els primers des de l'any 2017. La
despesa no financera arriba als 27.512 M€, 3.070 M€ més (+12,6%) que l'any 2017. Els nous
pressupostos prenen com a referència, per primera vegada, els Objectius de Desenvolupament
Sostenible de l’Agenda 2030. S’augmenten les partides de l’àmbit de la salut en 900 M€ i en el
d’educació en 800 M€.
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-

S’ha activat l’aplicació “Pressupostos Oberts”, una nova eina per conèixer amb detall els comptes
de la Generalitat de Catalunya.

-

S’ha aprovat la Llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2020.
La llei inclou un paquet de mesures que tenen com a objectiu impulsar una reforma fiscal, a partir
de la introducció de modificacions en vuit impostos que ja existeixen actualment i la creació de nou
noves figures tributàries. S'estima que generaran una recaptació anual de 543 M€, tot i que
l'impacte previst el 2020 és menor (173 M€).

-

S’ha reunit la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat, que va acordar
traspassar 1.459 M€ a la Generalitat, en quatre anys, per compensar deutes pendents en matèria
d'infraestructures i Mossos d'Esquadra.

-

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’ha posat en marxa el nou Pla de prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les bones
pràctiques tributàries 2019-2022, que ha aflorat 203,7 M€ al 2019, superant la recaptació anual del
Pla anterior. Entre les mesures implementades es troba la publicació de la llista de deutors que
superen 1 M€.

-

S’ha aprovat el Codi de bones pràctiques tributàries de la Generalitat i del seu sector públic, d’acord
amb les recomanacions i les millors pràctiques promogudes per diversos organismes internacionals
com l'OCDE.

-

En matèria d’impostos:
o

S’han incrementat els tipus impositius de tres impostos, amb un augment de la recaptació
de 88,2 M€ anuals: Impost sobre actes jurídics documentats; impost sobre l'emissió d’òxids
de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial; i impost sobre les apostes
esportives.

o

S’ha aprovat un nou decret llei de regulació del reglament de l’impost sobre begudes
ensucrades envasades per superar l’anul·lació de la normativa anterior per part del TSJC i
que ha comportat l’aplicació efectiva de l’impost.

o

S’ha aprovat la modificació de la Llei 6/2017 de l’impost sobre els actius no productius de
les persones jurídiques que possibilita una redistribució més justa de la riquesa.

o

S’ha modificat l’impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica, la
recaptació de la qual es destinarà a nodrir el Fons Climàtic i el Fons de Patrimoni Natural.

o

S’ha aprovat la memòria preliminar per introduir canvis en l'impost sobre les emissions de
CO2 dels vehicles de tracció mecànica. L’objectiu és establir una fórmula per determinar les
emissions de diòxid de carboni de les motocicletes que no disposen de fitxa tècnica oficial, i
introduir un benefici fiscal per als vehicles considerats ‘clàssics’.

-

S’ha aprovat la memòria preliminar per elaborar el primer Codi de finances públiques de Catalunya.
Té com a principal objectiu aglutinar en un sol text jurídic tota la normativa vigent fins al moment en
matèria de finances públiques i de gestió dels comptes públics de l'administració catalana i que
actualment es troba dispersa en diferents normes.

-

S’ha aprovat un model de política fiscal corporativa de la Generalitat i del seu sector públic i
l’estratègia d’implementació. Amb aquesta iniciativa, l’administració catalana vol recuperar
l’essència del pla de centralització dels pagaments dels tributs de titularitat estatal (IRPF, IVA i Impost
de Societats).
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-

Es consolida el desplegament funcional, territorial i digital de l’administració tributària de
Catalunya en línia amb les seves homòlogues europees. La primera subhasta pública electrònica de
béns embargats a contribuents que no han pagat els seus deutes ha completat l’assumpció de la
gestió executiva dels deutes.

-

S’ha intensificat la col·laboració entre les administracions tributàries catalanes a través de l’extensió
de Tributs de Catalunya amb l’objectiu de crear un marc de col·laboració entre l’ATC i les
administracions locals en quatre àmbits: finestreta única, recaptació executiva, intercanvi
d’informació i formació.

Per fer front a la crisi de la COVID-19
-

Es treballa per reorientar els pressupostos 2020 per afrontar la crisi de la pandèmia. Fins al mes
d’octubre s’han destinat 1.213 M€ en despesa sanitària i sociosanitària relacionada amb la COVID i
s’han destinat 693 M€ en mesures indirectes inclosos 273 M€ en ajuts i subvencions als sectors
afectats per la pandèmia i 119 M€ destinats a reforçar la protecció social.

-

Fins al mes de novembre, s’han autoritzat increments del pressupost de 2.799 M€ a càrrec dels
recursos que corresponen a la Generalitat del fons COVID-19 estatal, creat per finançar l’impacte de
la pandèmia.

-

S’ha posat en marxa la Comissió del Pla per a la Reactivació Econòmica i Protecció Social (CORECO),
constituïda per 6 grups de treball: Món local; Suport a l’empresa; Recerca; Desenvolupament digital;
Agenda Verda; Estratègia catalana de contractació pública i el del sector agroalimentari. Això ha
permès aprovar mesures destinades al sector turístic, del lleure, marítim, d’atenció a les dones que
han patit violència masclista, entre d’altres. Així mateix, s’ha posat en marxa el Comitè Assessor
Catalunya-NGEU (CONEXT CAT-EU), un òrgan col·legiat que ha de permetre orientar els projectes
candidats a finançar-se amb els fons europeus cap a un nou marc transformador.

-

L’ICF ha aprovat línies de finançament COVID per 1.080 M€. Destaca la línia 'ICF crèdit COVID-19',
dotada amb 700 M€. La línia permetrà l’ICF atorgar préstecs directament a autònoms i empreses
afectats per la COVID-19, i avalar els crèdits i préstecs atorgats per les entitats financeres.

-

Fins a l’octubre de 2020, l’ICF ha aprovat 733 operacions per finançar amb 537,5 M€ per a autònoms,
empreses i entitats exclusivament en el marc de les línies extraordinàries obertes per fer front a la
pandèmia.

-

S’han establert nous terminis, l’ajornament, reduccions i bonificacions en la recaptació dels
impostos regulats i gestionats per l’Agència Tributària de Catalunya, durant el període de la
pandèmia, com a eina de disminució dels efectes negatius en el sector econòmic i en la ciutadania
afectada per la crisi sanitària.

-

S’ha aprovat una deducció de l’IRPF per a les rendes més baixes per tal de beneficiar les 250.000
persones amb rendes inferiors als 22.000 € anuals, incloses les afectades per un ERTO o a l’atur, que
podrien haver-se vist discriminades en el pagament de l’impost pel fet de tenir més d’un pagador.
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Coneixement i innovació

Objectius:
-

-

Constitució del Consell Consultiu del Pacte
Nacional per a la Societat del Coneixement
(Setembre 2019)

-

-

-

-

Millorar les bases i la coordinació de tot el sistema de coneixement
per potenciar el seu impacte en totes les activitats del país i
contribuir així a fer possible una societat del coneixement
Impulsar la qualitat i la competitivitat del sistema universitari a
partir de la millora de les polítiques de captació i retenció de talent,
del finançament públic i de la seva equitat
Fomentar un sistema de recerca basat en l’excel·lència, la captació
i retenció de talent, la internacionalització, la transferència de
coneixement i la innovació
Fomentar la innovació empresarial, incrementar el volum
d’inversió en R+D+I i incrementar els índexs d’innovació i
transferència tecnològica
Promoure la recerca i la innovació en salut, en el marc d’un nou
model d’economia i progrés
Impulsar la innovació digital com a motor d'una nova economia

S’ha aprovat el Pacte Nacional per la Societat del Coneixement (PN@SC), un pacte global de país
que permetrà coordinar centres de recerca, empreses i Administració i augmentar el percentatge
d’activitat econòmica basada en coneixement fins a valors comparables als països capdavanters. S’ha
presentat el document final del PN@SC al Consell Consultiu i s’ha constituït la Comissió de
Seguiment, que vetllarà pel seu compliment.
o

En una primera fase, fixada en el quinquenni 2020-2024, el PN@SC estableix assolir una
despesa global en R+D+I del 2,12% del PIB català, amb un increment de la despesa pública
que passi del 0,58% al 0,75% i amb un augment de la despesa privada del 0,94% actual a
l'1,37% del PIB, el que ens permetrà igualar-nos a la mitjana actual de la UE.

o

El PN@SC incorpora l’estratègia catalana de la Ciència Oberta, que defineix les formes i
implicacions de l’accés obert al coneixement i a les dades, en la línia de les directrius que
està impulsant la Comissió Europea i alguns estats europeus com França.

o

S’ha potenciat l’estratègia d’implementació d’un programa estructurat de formació
contínua, permanent i Life Long Learning en l’àmbit universitari.

-

S’ha finalitzat l’elaboració del text l’avantprojecte de 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. No s’ha pogut aprovar per finalització de la legislatura.

-

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’ha rebaixat un 30% el preu de la matrícula dels estudis de grau i de màster universitari per al curs
2020-2021; a més de descomptes addicionals per als estudiants amb rendes més desafavorides, que
se situen en els anomenats trams 1 i 2 i que podran demanar una beca Equitat.

-

S’han convocat 397 places de personal docent i investigador altament qualificat (156 places el 2018,
166 el 2019 i 75 el 2020), en el marc del Pla Serra Hunter, que s’ha prorrogat fins a finals del 2021.

Balanç de la XII Legislatura

33

-

S’han posat en marxa 102 nous projectes de Doctorat Industrial l’any 2018 (4,4 M€) i 96 projectes
el 2019. S’ha publicat la convocatòria 2020, que té resolucions parcials (Hi ha 278 projectes vius a
finals del 2020 amb un import de 12,7 M€).

-

S’han resolt més de 150 nous ajuts de suport a departaments i unitats de recerca universitaris per a
la contractació de personal investigador predoctoral en formació als departaments d’universitats
del sistema universitari de Catalunya (FI SDUR) amb un pressupost inicial de 4,4 M€.

-

S’ha aportat un finançament complementari d’1,7 M€ a ICREA que permetrà fer front als
increments salarials derivats de les avaluacions positives dels investigadors, a més de facilitar la
incorporació de nous investigadors al sistema català de coneixement.

-

S’ha creat el Programa per a la integritat de la recerca a Catalunya (CIR-CAT), que té com a finalitat
la promoció de bones pràctiques en l'àmbit de la recerca que es desenvolupa a Catalunya, i s’han
consolidat el Programa RIAcat i les convocatòries ICREA.

-

S’han consolidat les grans infraestructures (CELLS, BSC-CNS, CNAG sincrotró Alba):
o

S’ha refermat el compromís del Govern català amb Barcelona Supercomputing Center (BSCCNS), la gran infraestructura científica, amb una aportació de 59 milions d’euros durant el
període 2020-2029.

o

S’ha anunciat que s’invertiran 20 M€ el 2020 en el Sincrotró Alba i 5 M€ més per a la creació
d'un Centre de Microscopia Avançada.

-

S’ha acordat destinar 20 M€ a l’Eurecat i als seus centres adscrits amb l’objectiu desenvolupar línies
de recerca industrial i accelerar la transferència tecnològica a les empreses catalanes.

-

Amb els ajuts del TECNIOSpring Plus s’han contractat 72 investigadors amb un pressupost d’11 M€;
s’han convocat els ajuts INNOTEC, que beneficiaran 60 pimes amb un pressupost de 2,9 M€; i s’han
finançat amb 75.000 € 20 startups tecnològiques.
o

S’han destinat 3,3 M€ a la subvenció de 23 contractes d'investigadors per promoure el
desenvolupament de projectes d’R+D i la transferència tecnològica amb el projecte europeu
TecnioSpring INDUSTRY. Des del 2013 s’han impulsat 128 projectes d’R+D, sol·licitat 26
patents i creat 5 spin-offs.

o

S’han atorgat els ajuts INNOVADORS INNOTEC 2019 que finança amb 1,5 M€ 19 projectes
de transferència de coneixement.

-

Agents del sector cultural i creatiu català han acordat realitzar una inversió de 13,7 M€ mitjançant
la Comunitat RIS3CAT Media, per desenvolupar 8 projectes col·laboratius en R+D+I durant els
propers 4 anys.

-

S’ha iniciat el procés de creació del clúster TIC Turisme, que es preveu constituir durant el 2021.

-

S’ha apostat per la celebració d’esdeveniments tecnològics internacionals com el MWC, l’IOTWC,
l’ISE, Smart City Expo Congress.

-

o

Es van cedir 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.

o

SCEWC ha tancat amb rècord de registres: 700 ciutats representades, 1.010 expositors, 400
ponents, 24.000 assistents i un impacte de més de 90 M€.

S’ha posat en marxa el Barcelona&Catalonia Startup Hub, una plataforma que és un punt de trobada
de les startups catalanes per posicionar l’ecosistema català al món i captar inversions.
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-

S’ha posat en marxa el Programa de Recerca i Innovació en Tecnologies Digitals Avançades i
arrencat els quatre primers projectes.

-

S’ha presentat la proposta catalana del Digital Innovation Hub de Catalunya (DIH4CAT) per a la
transformació digital de les empreses i institucions.

-

S'han destinat 9,4 M€ per consolidar i2CAT com a referent de la recerca i la innovació digital a
Catalunya.

-

S’ha presentat la Guia de Compra Pública d’Innovació, per incentivar la incorporació de la innovació
en les compres de l’administració, amb el compromís d’arribar als 20 M€ el 2020.

-

S’ha obert la 3a convocatòria del Pla Estratègic de recerca i innovació en salut (PERIS), que ha
destinat gairebé 8 M€ el 2019, que se sumen als 30 d'anteriors convocatòries, per contractar joves
investigadors.

-

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'ha presentat Starlife, una infraestructura única per manipular dades de recerca biomèdica amb un
cost d'1,7 M€ (finançament público-privat: la Generalitat a través del Fons FEDER (43%), La Caixa
(22%) i 35% conjuntament del BSC, el CRG i l'IRBB.

-

El Centre de Medicina Regenerativa i l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) han
posat en marxa el nou Programa de Translació Clínica de Medicina Regenerativa de Catalunya.

-

S’ha creat una nova línia de finançament de producte Mercat a l’ICF, per valor de 4,2 M€, adreçat
especialment a start-ups sobretot de l’àmbit biomèdic.

-

S’ha promogut la creació d’un Deep Tech Discovery Fund per valor de 5 M€ al 2021 i 5 M€ més al
2022, més 30 M€ previstos de NGEU i un 44% privat, la finalitat del qual serà el suport i la protecció
de les TRLs 1 a 3 de les inversions en recerca bàsica excel·lent del sistema de coneixement català.

Per fer front a la crisi de la COVID-19
-

S’ha pogut seguir impartint classes en totes les universitats i evitar la presencialitat. La interrupció
de l’activitat presencial a tots els centres educatius universitaris ha implicat i ha afectat a 200.000
estudiants presencials reglats i un professorat que supera les 20.000 persones.

-

S’ha modificat el calendari de les proves d’accés a la universitat (PAU) per complir amb les mesures
sanitàries necessàries, s’ha allargat la seva durada i s’ha ampliat el nombre de punts de realització
de les proves i tribunals. La reprogramació ha afectat a més de 39.000 estudiants.

-

S’ha llançat una línia extraordinària d'ajuts a la recerca, Pandèmies sobre l'impacte de la COVID-19
i les pandèmies per valor de 7,2 M€ i per fomentar la recerca transversal i pluridisciplinària de les
pandèmies al llarg de la història en la qual s’han presentat més de 200 projectes d’universitats i
centres de recerca CERCA.

-

S'ha creat el programa Orfeu, per abordar el sistema de detecció massiu de la COVID-19, i que va
activar centres de recerca durant els moments més crítics de la primera onada.

-

S’ha fet una aportació de 20 M€ per al sistema universitari català i d’1,3 M€ per als centres de
recerca CERCA per fer front a l’increment de despesa no pressupostada com a conseqüència de
l’impacte de la crisi sanitària de la COVID-19, així

-

Es destinaran 51,1 M€ en 4 anys a projectes de recerca de l'excel·lència, atracció de talent i
transferència de coneixement, a partir del 2021 amb recursos procedents de fons europeus
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provinents de la certificació de despesa sanitària COVID presentada per la Generalitat a la Comissió
Europea.
-

31 projectes de recerca catalans estan investigant sobre epidemiologia i prevenció de la COVID-19
liderades per una vintena d’agents de coneixement del nostre país, entre centres de recerca (IBEC,
ICRA, CRM, ISGlobal, IrsiCaixa, IISPC, IDIBAPS, IDIBELL, IGTP, IMIM, IBEI, VHIR), universitats (UPC,
URV, UOC, URL) i institucions de recerca sanitària (IDIAP Jordi Gol, Fundació Docència i Recerca
Mútua de Terrassa, CIBER - Hospital Clínic de Barcelona).

Empresa i teixit productiu

Objectius:
-

Debat final lleis de facilitació de l'activitat
econòmica i de les Àrees de Promoció
Econòmica Urbana (Desembre 2020)

-

Promoure l’activitat i la competitivitat del teixit empresarial en el
sector industrial
Promoure el desenvolupament empresarial facilitant la pràctica de
l'activitat emprenedora i la millora de l'entorn d’actuació per al
creixement i la competitivitat de les pimes
Facilitar instruments financers i una situació de competència per
donar suport a l’economia productiva
Promoure un model de comerç, serveis, artesania i moda
competitiu, sostenible i equilibrat i vetllar pels drets de les persones
consumidores
Consolidar Catalunya com a destinació turística de qualitat,
fonamentada en un turisme d’alt valor afegit i una oferta
diversificada

-

L’ICF ha finançat 1.564 empreses, persones emprenedores i entitats amb 662,3 M€ el 2019. El Grup
ICF/Avalis ha continuat diversificant l’oferta de solucions financeres d’acord amb les necessitats del
teixit econòmic i ha posat en marxa noves línies de finançament per promoure l’activitat
empresarial.

-

S’està desplegant el Pacte Nacional per a la Indústria (2017-2020). S’han executat 1.296 M€, cosa
que suposa el 92,5% de compliment segons l’avaluació d’execució del primer trienni (2017-2020).

-

S'ha aprovat l’avantprojecte de llei de facilitació de l'activitat econòmica, una normativa pionera a
Europa, per tal d’alleugerir i accelerar l’activitat econòmica que millorarà les relacions empresaadministració: amb una sola entrada de dades, comunicació amb control posterior i eliminació de la
declaració responsable. La Llei beneficiarà 564.000 empreses i suposarà un estalvi de més de 38 M€
anuals als agents empresarials.

-

S’ha aprovat el nou Pla d'Implantació de la Finestreta Única Empresarial 2019-2021.

-

S'ha aprovat el programa ProACCIÓ 4.0, un pla d’adaptació de les pimes a la indústria 4.0, per
impulsar la transformació digital de 1.000 pimes catalanes.
o

S'ha creat el programa d'emprenedoria territorial especialitzada, amb un pressupost de
980.000 € de la xarxa Primer.
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o

S'ha renovat el programa Primer de Preacceleració amb 1.125.000 €, per fomentar
l'emprenedoria d'alta especialització amb criteris de distribució territorial.

-

S’ha elaborat la Guia per fomentar l’accés de les pimes a la contractació pública per facilitar la seva
participació en aquestes licitacions.

-

S'ha col·laborat amb les quatre diputacions catalanes i els ajuntaments en el desenvolupament del
Cens de Polígons d'Activitat Econòmica i s’ha iniciat un inventari de sectors no desenvolupats amb
l’objectiu de poder oferir-los en els projectes d’atracció de noves inversions.

-

S’ha creat el programa d'emprenedoria territorial especialitzada, dins el programa Catalunya
Emprèn, amb dues convocatòries i un pressupost total de 1.951.000 € amb l’objectiu d’ajudar a
construir programes d'emprenedoria, d'empreses basades en la innovació i la tecnologia. S’han
aprovat 35 programes en total.

-

S’ha creat una nova línia de finançament per impulsar projectes de pimes en creixement.

-

S’han creat diverses línies de suport financer mitjançant préstecs participatius a empreses per
mantenir i promoure l’activitat del teixit empresarial en el sector industrial:
o

Línia Innova Global amb una dotació de 25 M€ destinada a donar suport a projectes
empresarials innovadors o de clara vocació internacional emmarcats en els 7 àmbits de
l’estratègia RIS3CAT.

o

Línia Innova Creixement amb una dotació de 5 M€ destinada a donar suport a la iniciativa
“Catalonia Exponential” que contempla actuacions per impulsar la transformació del model
de negoci de les empreses catalanes a través de la Innovació disruptiva.

o

Línia Innova Energy Tech amb una dotació de 8,3 M€ destinada a projectes de transició
energètica.

o

Línia Innova Moda i Comerç amb una dotació de 3 M€.

o

Línia Innova Auto amb una dotació de 2 M€.

-

S’ha presentat al Parlament el Programa de suport a la indústria de la mobilitat i de l'Automoció
per acompanyar la indústria en la seva transformació cap a la mobilitat del futur: es preveu una
dedicació de 263 M€ en 5 anys.

-

En paral·lel, i per tal de fer front a l’impacte ocasionat per la COVID-19 i el tancament de la planta de
Nissan, s’ha posat en marxa el programa d’ajuts al sector de l’Automoció amb una dotació de 13
M€ per tal d’ajudar més de 200 empreses del sector a realitzar una reflexió estratègica sobre el seu
negoci, el seu producte i l´ús de la tecnologia i per tal d’ajudar les empreses en les seves inversions
d’alt impacte en el seu camí de transformació digital i transició ecològica.

-

S’ha concedit una subvenció directa a Idiada Automotive Technology SA (IDIADA) per a la
construcció d’unes pistes de proves i instal·lacions per a vehicles connectats i autònoms per un
import màxim de 15,36 M€ com a infraestructura d’excel·lència i de referència mundial davant les
necessitats noves com ara les derivades de l’emergència climàtica i el canvi tecnològic de la indústria
de l’automoció, l’electrificació i l’automatització.

-

S’ha establert un protocol amb els jutjats mercantils de Catalunya, per facilitar el manteniment de
l’activitat de les empreses en concurs de creditors mitjançant la venda de les unitats productives.
Es tracta de conèixer les situacions de dificultat industrial amb anterioritat i poder fomentar el seu
manteniment mitjançant el registre de potencials interessats.

-

S’ha aprovat el projecte Suport a la continuïtat empresarial mitjançant el creixement: Reempresa
2020 de la Fundació Cecot Innovació amb l’objectiu de donar viabilitat i continuïtat a projectes
empresarials.
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-

S’ha aprovat l’avantprojecte de la Llei per crear les àrees de promoció econòmica urbana (APEUs)
per fomentar el comerç i reforçar el paper de les entitats associatives comercials.

-

S’ha elaborat i s’està implementant l’Agenda Comerç 20/21, el full de ruta amb les línies d’actuació
per afrontar els reptes de futur del sector del comerç, com l’e-comerç.

-

En el marc del Pla d’acceleració de la Moda 2020-2023, s’ha posat en marxa la primera edició de
l'Acceleradora de Moda de Catalunya per acompanyar 10 marques de moda catalana en el seu
procés de creixement i per enfortir un sector que representa el 7,5% del PIB, integrant les noves
tecnologies, la internacionalització i la sostenibilitat.

-

S’ha presentat i s’està desplegant el Pla de màrqueting turístic i el Pla estratègic de turisme (20182022) 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. Tanmateix, aquests plans es
reorientaran d’acord amb les noves circumstàncies derivades de la COVID-19.

-

S’ha actualitzat la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya a través de la Llei 5/2020 de
mesures fiscals i administratives per adaptar-la a l’evolució que experimenta el sector turístic,
facilitant la cobertura legal de les noves modalitats d’allotjament, revisant els instruments de control
i el règim sancionador.

-

S’ha aprovat el Decret 75/2020, de 4 d’agost, de turisme de Catalunya, per adequar la realitat
jurídica a la demanda i a l’activitat turística. El Decret defineix les modalitats d’allotjament,
simplifica i elimina qualsevol intervenció turística prèvia a l’inici de l’activitat; actualitza els requisits
de classificació i les característiques dels allotjaments; regula nous productes turístics per afavorir la
competitivitat, i refon i integra en un sol reglament la normativa vigent aportant claredat, coherència
i major seguretat jurídica.

-

S’han consolidat els processos de regularització de l’oferta d’allotjaments turístics i d’expulsió de
l’oferta irregular. S’han regularitzat més 496.400 places d’apartaments i habitatges d’ús turístic.

-

El control de la inspecció ha derivat en l’obertura de 1.580 expedients sancionadors a propietaris i
gestors de tot Catalunya que incideixen en més de 21.378 places d’allotjament il·legal. S’han requerit
retirar prop de 90.550 ofertes d’allotjament perquè no constava la identificació del Número de
Registre de Catalunya o perquè era erroni.

-

S’ha creat una línia de préstecs dotada amb 30 M€ per millorar instal·lacions d’allotjaments
turístics.

-

S’ha aprovat el Decret 43/2020, de 10 de març, sobre l'activitat de guia de turisme de Catalunya.

-

S’ha implantat a tot el territori el Tourism Data System (TDS), plataforma d’informació sobre places
d'allotjament, volum de demanda, distribució de la demanda segons mercats, mitjanes d'estada a la
destinació, preus de comercialització i valoracions dels empresaris sobre la conjuntura turística.

-

S’ha creat el coLAB, un nou espai col·laboratiu digital del sector turístic català.

-

S’ha dut a terme per part d’Avançsa la transmissió gratuïta de la seva participació corresponent al
100 % en el capital de la societat Actius de Muntanya, SA a favor de l’empresa pública Ferrocarrils
de la Generalitat de Catalunya amb la finalitat d’integrar l’estació d’esquí i esports d’hivern i de
muntanya de Boí Taüll en el grup empresarial d’FGC.

-

S’ha aprovat el règim electoral de les Cambres de Catalunya, que inclou el vot electrònic, com a
principal novetat.

-

S’ha aprovat el Decret Llei 45/2020, de 17 de novembre, sobre l'habilitació transitòria i
extraordinària per continuar la prestació del servei d'inspecció tècnica de vehicles, i s’ha iniciat la
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fase de consulta prèvia de l’Avantprojecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la prestació
del servei d'inspecció tècnica de vehicles.
-

S’ha aprovat el programa “Millorant la conversa recerca-empresa amb The Collider” mitjançant el
qual s’han capacitat 157 participants de 62 entitats universitàries i de recerca, s’han incubat 30
projectes emprenedors de transferència de tecnologia al mercat i s’han concedit 28 ajuts (Collider
Awards) per facilitar la convivència entre l'equip emprenedor i investigador de les entitats de
recerca. També s’ha aprovat el programa “Dinamització de la comunitat científica emprenedora
The Collider” per promoure la comunitat científica emprenedora territorial.

Per fer front a la crisi de la COVID-19
-

S’ha creat un ‘marketplace’ empresarial Covid19, on 2.500 empreses catalanes s’han inscrit per
oferir la seva tecnologia, material i capacitat de producció per col·laborar en la lluita contra la
pandèmia. S’hi han publicat més de 1.400 ofertes.

-

S’han convocat subvencions en l’àmbit del comerç, serveis, artesania i moda per un import de 59,5
M€, amb la previsió que arribin als 126,3 M€; per al sector turístic, de 32,5 M€, i ajuts transversals
directes de suport a la indústria de 14,2 M€.

-

o

S’ha dotat amb noves línies d'ajuts directes per valor de 6,5 M€ els municipis i comerços del
Segrià afectats per la pandèmia de la Covid-19. S’ha subscrit un conveni per a la concessió
per part de la Generalitat, a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM), d’una
subvenció directa de 4 M€ per reactivar el sector del comerç i els serveis dels municipis de
la comarca afectats econòmicament per la crisi sanitària de la COVID-19 i s’ha atorgat una
subvenció directa d’1,5 M€ a la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena per
donar suport a la reactivació del comerç dels municipis afectats per la COVID-19.

o

Es preveu convocar una línia d’ajuts per a firaires afectats per la pandèmia de la COVID-19
per un import d’1,8 M€.

S’ha aprovat un decret llei per ajudar els arrendataris dels locals comercials tancats o amb l’ús
limitat a causa de les mesures Covid-19. En el cas que durant un mes l’acord entre les parts no sigui
possible, l’import del lloguer dels negocis tancats quedarà automàticament rebaixat al 50%.
o

S’ha demanat al Govern central que congelin impostos i lloguers, i que s’allarguin els ERTOs
per ajudar les empreses més afectades pels efectes de la pandèmia.

-

S’ha creat un grup de treball per reduir els terminis de concessió de llicències i permisos que
afecten l'activitat econòmica i que permetrà pal·liar els efectes de l’aturada administrativa decretada
durant l’estat d’alarma vigent de març a juny, que va endarrerir l’atorgament de permisos, llicències
i autoritzacions.

-

S’han obert canals en línia de consum “Consultori de Consum a YouTube” realitzats durant el
confinament (del 28 d'abril al 30 de juny), on s’han atès unes 760 consultes, el Canal Empresa (que
ha gestionat més de 27.000 consultes, 900.000 visites i gairebé 500.000 expedients), el Virtual Desk
(que ha garantit l’atenció a les empreses), el TaulellComerç.cat (comerç local), el coLAB (del sector
turístic), un servei d'assessorament financer, OTBI (empreses internacionalitzades), i un repositori
de projectes de recerca.

-

S’han realitzat campanyes divulgatives: 'Cuidem el consum', “Càpsules informatives 012:
mascaretes Covid19. Informativa”, "ara és el teu torn", campanyes micro-segmentades de turisme,
‘Catalunya és millor amb vosaltres’, ‘Consumeix artesania’, “Catalunya és casa teva”, “el consum
responsable depèn de tothom”, “la mona”, “Sant Jordi”.
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-

S’han elaborat diferents protocols per garantir que els establiments turístics siguin segurs en la
prevenció de la COVID-19. S’han establert mecanismes per vetllar pels drets de les persones
consumidores en matèria de pràctiques comercials deslleials i s’han realitzat actuacions de control i
inspecció per evitar abusos.

-

S’han destinat tres establiments hotelers com a “hotels refugi” per allotjar possibles turistes afectats
de COVID i que no poguessin tornar als països d’origen, des de l’1 de juliol fins al 15 de setembre a
Tarragona, Girona i Barcelona.

-

El programa de formació TurismeCAT, adreçat a persones treballadores del sector turístic, ha ampliat
l’oferta de cursos i s’han desenvolupat de forma gratuïta, en streaming i autoformació.

-

Els 29 clústers que tenim a Catalunya han treballat amb moltes iniciatives singulars i grupals, en el
marc de la crisi de la Covid-19, com són, per exemple, el clúster de materials avançats, el clúster del
food service amb la campanya “Salvem els nostres restaurants”, o el clúster de tecnologies de la llum,
amb tot de tècniques fotòniques per fer front als efectes mèdics de la pandèmia.

-

S’ha ajornat fins a l’1 de juny del 2021 la modificació de les tarifes de l’impost sobre les estades en
establiments turístics.

-

S’han suprimit els mínims de facturació del cànon de l’aigua per a hotels i càmpings, fins al 31 de
desembre de 2020. D'aquesta mesura se'n beneficiaran més de 2.000 hotels, més de 400 càmpings
i més de 1.900 allotjaments de curta durada (no inclou apartaments turístics). El cost aproximat es
quantifica al voltant de 0,5 M€, a càrrec de l’Agència Catalana de l’Aigua.

-

S’ha llançat l'Oficina de Turisme Virtual de Catalunya, un nou servei d'atenció online per a turistes.
I s’ha impulsat una campanya estiuenca per reforçar les 27 destinacions de turisme familiar
catalanes certificades.

-

S’ha impulsat plataforma “crawler” reStart, una eina tecnològica que permet conèixer el grau
d’obertura de l’oferta turística catalana, per ajudar el sector a visibilitzar la seva disponibilitat i
facilitar la contractació dels seus serveis tant B2B (a través de la tour operació) com B2C (directament
per part del client final), o les jornades Catalunya reStart Turisme, per aixecar projectes tractors.

-

Entrat el quart trimestre, s’han aprovat diverses mesures urgents per donar suport als àmbits de la
restauració i d’estètica i bellesa per les mesures de contenció del rebrot del COVID: subvencions
directes per a autònoms i pimes de 40 M€, rebaixa del cost dels lloguers d’establiments comercials
(mitjançant el decret llei que modifica el codi civil) i préstecs a través d’Avalis de Catalunya i l’ICF
dotats amb 20 M€ per impulsar la reactivació de restaurants i petits comerços.

-

S’han ampliat fines els 75 M€ els ajuts a restauració, centres d’estètica i bellesa, parcs infantils
privats, oci nocturn i establiments comercials situats en un centre o recinte comercial, per fer front
a l’extensió dels tancaments decretats amb motiu de la Covid-19

-

En paral·lel als incentius, s’ha aprovat destinar 2 M€ de romanent del CCAM, a la reactivació del
comerç de Barcelona i dels municipis d’alta afluència turística (aquestes actuacions es duran a terme
entre 2020 i 2021). Els fons es distribuiran mitjançant la corresponent convocatòria de subvencions
a municipis turístics de més de 5.000 habitants.

-

S’ha atorgat una subvenció directa de 2,5 M€ a les cambres, adreçada a donar resposta a les
necessitats empresarials motivades per l'impacte de la COVID-19 en l'activitat econòmica.

-

S’ha creat una línia de préstecs participatius de reactivació industrial post-Covid’19 dotada amb 9
M€ per a empreses catalanes que necessitin desenvolupar un pla de viabilitat.

-

S’ha activat la nova línia Cupons ACCIÓ a la competitivitat empresarial, que compta amb un
pressupost de gairebé 6,7 M€ per impulsar d’entre 300 i 600 pimes catalanes arran de la COVID-19.
Els ajuts oscil·len entre els 1.600 i els 20.000 euros per empresa.
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-

S’ha donat suport a iniciatives d’organitzacions empresarials que faciliten la viabilitat empresarial i
la transferència de negocis amb l’objectiu de contribuir a la pervivència dels projectes empresarials.

-

S’ha aprovat una reducció del 50 % del cànon de l’aigua per als mesos d’abril i maig de 2020,
d’aplicació universal i automàtica, amb un impacte de 50 M€, a més de mesures específiques per a
empreses i establiments hotelers.

-

S’han ajornat, sense interessos, les liquidacions de cànon de l’aigua que contenen el període abrilmaig 2020. Aquesta mesura preveu beneficiar prop de 2.700 petits usuaris industrials (empreses
amb fonts de captació pròpies, mixtes o amb tarifes individualitzades) que liquiden en aquest
període prop de 800.000 €.

Polítiques agroalimentàries

Objectius:
-

Assegurar la transferència tecnològica i la competitivitat del
sector agroalimentari
Estimular la producció d’una alimentació de qualitat que creï
confiança en el consumidor i impulsi la gastronomia catalana
Impulsar una política marítima de país amb una gestió
integrada de les activitats sectorials que impacten sobre l’espai
marítim català

1er aniversari de l’estratègia marítima de Catalunya
(Juny 2019)

-

S’ha reforçat la millora de la competitivitat dels sectors estratègics que arrosseguen més dificultats:
o

S’ha aprovat i implantat el Pla d’acció per a la fruita dolça 2018-2020 pioner a nivell estatal.
Del Pla en destaquen els 10 M€ destinats a arrencar 2.000 ha de fruita dolça, la creació de 3
circumscripcions econòmiques (poma, pera i préssec-nectarina) i l’impuls de l’Observatori
de Preus per donar la màxima transparència informativa sobre la formació de preus agraris.

o

S’ha elaborat i aprovat, d’acord amb el sector, el Pla d’Acció de la Fruita Cítrica. 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.

o

S’ha elaborat el Pla estratègic de l’avellana i s’ha creat 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.

o

S’ha aprovat el pla d’acció per al desenvolupament del sector tofoner per incrementar la
producció, dinamitzar el consum i estructurar un sector fort i competitiu.

o

S’han destinat 4 M€ en ajuts destinats a compensar les pèrdues de la plaga de míldiu 2020
en explotacions vitícoles.

o

S’ha elaborat el Pla director de l’horta de Catalunya, concebut com un pla estratègic
sectorial, que pretén definir uns objectius per apropar-nos a escenaris de futur desitjats,
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compartits pels diferents agents econòmics i socials, amb la incorporació de la perspectiva
de gènere en l’anàlisi de necessitats i propostes del sector i la definició d’objectius.
o

En elaboració el Pla estratègic de la ramaderia extensiva. S’obtindrà una versió 0, que ha
liderat l’escola de pastors, i durant primer trimestre de 2021 es farà el procés participatiu
amb els actors.

-

S’ha apostat per incrementar el valor de productes agroalimentaris i donar més sortides als
productors a través del Decret de venda de llet crua de vaca, que permet la venda directa al
consumidor final, i el Decret de comercialització de la carn de caça, que garanteix la màxima
seguretat d’aquests aliments.

-

S’ha posat en marxa un pla de lluita contra la Pesta Porcina Africana que augmenta els controls a
les explotacions porcines i el transport, i un Pla de Contingència per prevenir la malaltia.

-

S’ha arribat a un acord amb el sector agrari i ramader per defensar un model català de la PAC 20212027 que consideri les particularitats de Catalunya, la regionalització de fons i plans estratègics a
escala territorial, amb l’objectiu de fer una gestió més eficient dels ajuts i més orientada a les
necessitats del sector a Catalunya.

-

S’ha consolidat el Consell Català de l’Alimentació com a fòrum d’anàlisi, debat i proposta d’una nova
política alimentària de país basada en la producció local i la gestió sostenible del medi. Després de
tenir en compte les opinions de més de 800 professionals, s’ha presenta el Pla estratègic de
l’Alimentació a Catalunya.

-

S’ha impulsat la marca 'Catalunya on el menjar és cultura' per identificar l'estratègia alimentària de
Catalunya.

-

S’ha aprovat el Projecte de llei de la vitivinicultura de Catalunya, que renova la del 2002, millora la
regulació del sector i l'actualitza seguint la normativa europea.

-

S’han seguit executant els compromisos adquirits en el marc del Pla de cooperativisme agrari 20162020.

-

S’han desenvolupat les eines per establir una economia blava moderna, sostenible, econòmicament
viable, i integrada per diferents col·lectius del sector, amb una gestió de baix a dalt. En concret:
o

S’ha aprovat la primera Estratègia Marítima de Catalunya 2030, per millorar la manera com
la societat es relaciona amb el seu mar i reivindicar l’espai marítim català com a generador
de creixement blau sostenible. Per a l’aplicació de l’Estratègia, s’ha creat el Consell Català
de Cogestió Marítima.

o

S’ha aprovat el Decret de governança de la pesca professional, amb un marc innovador on
les pesqueres catalanes passen a ser gestionades per comitès de cogestió integrats per
representants del sector, científics, administració i societat civil. Fins al moment, s’han creat
els comitès de cogestió del cranc blau, de la sèpia a les badies de Pals i Roses, del pop roquer
del litoral de Catalunya central, del peix blau al golf de Roses, i d’activitats marítimes del Baix
Empordà També s’ha consolidat la taula de cogestió de l’aqüicultura del delta de l’Ebre.

o

S’ha desplegat l’Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar (ICATMAR) com a
instrument d’assessorament científic per a una gestió sostenible de les activitats pesqueres,
a semblança d'altres països i territoris de l'entorn europeu.

o

S’ha elaborat el Pla d’acció de la pesca d’arrossegament i el Pla de control marítim, que ha
de permetre planificar i racionalitzar l’ús dels recursos i les accions de seguiment, control,
vigilància i inspecció marítimes.
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o S’ha definit el model català del Fons Europeu Marítim i de Pesca 2021-2027. Durant aquesta
legislatura s’ha executat el 50% del FEMP de l’actual període de programació 2014-2020
(que es perllonga fins al 2023).
o

S’han gestionat els ajuts als pescadors per les vedes: 5 M€ durant els anys 2019-2020.

-

S’ha consolidat el CADECAT (Cadena Alimentària de Catalunya) com a organisme de control de les
relacions comercials al llarg de la cadena alimentària.

-

S’ha impulsat la modificació legislativa que permetrà que les eleccions agràries de 2021 siguin les
primeres amb vot electrònic.

Per fer front a la crisi de la COVID-19
-

S’ha treballat amb tota la cadena alimentària per assegurar el subministrament d’aliments a la
població. També en el sector pesquer, s’ha garantit el funcionament mínim d’un servei essencial a
cada àmbit territorial de pesca (Girona, Barcelona i Tarragona).

-

S’ha treballat per garantir una campanya de la fruita amb garanties.

-

S’han publicat les resolucions del pla de xoc en suport del sector vitivinícola que mobilitzarà 5,7 M€
en ajuts per als viticultors, els cellers i les DO víniques.

-

S’han destinat 4 M€ a la compra d’aliments excedentaris que, degut a l’alteració i tancament de
canals de distribució, no han tingut sortida. S’han destinat a entitats com el Banc dels Aliments.

-

S’ha posat en marxa un pla de xoc dotat amb 3,3 M€ al sector marítim. S’han convocat 750.000 €
en ajuts per als centres d'activitats marítimes afectats per la davallada d'activitat a causa de la
COVID19 i els ajuts per pal·liar les pèrdues econòmiques de les llotges pesqueres catalanes a causa
de la situació d'alarma.

-

S’han convocat 1,5 M€ en ajuts destinats a cobrir les necessitats de liquiditat del sector de la flor i la
planta ornamental, el sector cunícola i de l’avicultura de producció de carn i les explotacions del
sector equí per a l’ensinistrament i pràctica eqüestres.

-

S’han convocat ajuts per valor d’1 M€ als Consells Reguladors de DOP i IGP de productes
agroalimentaris per compensar la pèrdua d'ingressos.

-

S’ha posat en marxa una campanya comunicativa per posar en valor el sector primari i la seva
aportació a la cadena agroalimentària, així com en la necessitat d’incentivar un consum local i de
proximitat.

-

S’han reforçat les Escoles Agràries amb més personal per al curs 2020-21.

-

S’han destinat 518.215 € a les explotacions ramaderes d’oví i cabrum afectades per la crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19, en cofinançament amb el Ministeri, a fi pal·liar els efectes causats arran
de la dificultat de comercialització de xais i cabrits durant els mesos de l’estat d’alarma. El total
d’explotacions catalanes beneficiàries de l’ajut ha estat de 666.
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Cohesió territorial i món rural
Objectius:
-

Potenciar un territori rural generador d’oportunitats
Disposar d’un territori ordenat que aprofiti les potencialitats i
respecti les singularitats i els valors naturals i socials
Millorar les condicions i la qualitat de vida als barris i ciutats
de Catalunya
Enfortir els ens locals com a administracions més properes a
la ciutadania

Posada en marxa del Pla País Viu, a Estamariu (Maig
2019)

Cohesió territorial
-

S’ha engegat una Estratègia de dinamització local “País d’oportunitats, país viu”, una nova cultura
de relació amb el territori amb caràcter bilateral, amb l’objectiu de generar oportunitats d’activitat
econòmica per revertir les causes del despoblament. S’han constituït cinc comissions territorials a
comarques amb un índex elevat de despoblament i envelliment poblacional: el Pallars Sobirà, l'Alt
Urgell, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i les Garrigues. Recentment s’ha constituït també la seva
Comissió Assessora.

-

S’ha aprovat el Nou Pla Únic d'Obres i Serveis 2020-2024 (PUOSC) dotat amb 250 M€, un
instrument clau per a les inversions locals que no es convocava des del 2015. S’activaran inversions
en obra pública per 645 M€ per a la realització de 2.102 subvencions repartides a tot el territori al
llarg de 5 anys.

-

S’ha aprovat el model de finançament estable del Conselh Generau d'Aran amb una durada de 5
anys a fi que el Conselh disposi dels recursos suficients per tenir autonomia de gestió i desenvolupar
les seves funcions de manera autònoma. L’Aran disposarà de 25 M€, 3,1 M€ més que el 2017.

-

S’han reactivat les reunions bilaterals entre Generalitat i el Conselh Generau d’Aran, l’Ajuntament
de Barcelona, l’Ajuntament de Hospitalet de Llobregat, i l’Ajuntament de Terrassa.

-

S'ha reduït a la meitat el deute amb les administracions locals. El deute amb ajuntaments, consells
comarcals i diputacions ha passat de 212 M€ el setembre de 2017 a 137 M€ el setembre de 2020.

-

Ha començat la redacció de l’Agenda Urbana de Catalunya. La segona Assemblea Urbana de
Catalunya ha validat el procés de redacció per tenir l’Agenda redactada el primer trimestre de 2021.

-

Segueix avançant la materialització de la vegueria del Penedès amb el procés participatiu del Pla
territorial parcial del Penedès i al constitució de la nova Comissió territorial d’urbanisme del
Penedès, que permet dotar de l’òrgan competent en planificació urbanística i territorial a la
vegueria que es va crear el 2010 i apropar la presa de decisions urbanístiques i de planificació
territorial.

-

S’ha aprovat la Llei de protecció i ordenació del litoral, que articula un model de gestió integrada
del litoral, domini públic inclòs, amb la Generalitat com a administració de referència.

-

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.
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-

S’han aprovat definitivament els plans directors urbanístics (PDU) de l'activitat minera al Bages, amb
l’objectiu de garantir el desenvolupament sostenible de l’activitat minera i la indústria associada en
el futur; el PDU de l’aeròdrom de la Cerdanya, que classifica l’aeròdrom com un equipament que no
requereix cap ampliació i preveu 25 ha de sòl de protecció paisatgística al seu voltant; el PDU de
revisió dels sòls no sostenibles dels municipis de l'Alt Pirineu, que ajusta el desenvolupament
urbanístic a criteris de sostenibilitat territorial, ambiental i paisatgística, i afecta 26 municipis de les
comarques de la Cerdanya, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, l‘Alt Urgell i l’Alta Ribagorça; el PDU de
les Vies Blaves de Barcelona, que permetrà crear 306 quilòmetres de camins per a vianants i ciclistes
al llarg dels rius Llobregat, Anoia i Cardener; el PDU d'infraestructures de la ròtula Martorell-Abrera,
que ordena els aspectes relacionats amb les infraestructures viàries i ferroviàries existents i previstes
en aquest àmbit; el PDU d'activitat econòmica del Baix Llobregat nord, que ordena tres sectors
d'activitat econòmica lligats a la logística, la indústria i els usos terciaris.

-

S’ha aprovat provisionalment el PDU de sòls no sostenibles del litoral gironí. El Pla de Protecció de
la Costa Brava evitarà la construcció de prop de 15.000 habitatges en espais amb valor paisatgístic i
ambiental.

-

S’ha aprovat inicialment el PDU de les activitats de càmping; el PDU de les activitats de càmping a
l'Aran; el PDU de les Tres Xemeneies. S’ha aprovat provisionalment el planejament del Centre
direccional de Cerdanyola del Vallès.

-

S'ha iniciat la tramitació de dos PDU metropolitans a l'entorn de Girona i el Camp de Tarragona i
s’ha iniciat la tramitació de quatre plans directors per a ordenar i impulsar l'activitat econòmica
sostenible a l'entorn de l'aeroport de Girona, a la Plana de Vic, la Plana de Lleida i l'Alt Camp.

-

S’han destinat més de 6 M€ a ajuts en matèria de polítiques de muntanya el 2020. D’aquests, 2,5
M€ són per a actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural, adreçats als
consells comarcals de muntanya i 2,5 M€ a ajuts per estacions d'esquí.

Món rural
-

S’ha donat suport a l’aprovació i desplegament de la Llei d’espais agraris, per assegurar la
capacitat productiva del camp i posar en producció terres en desús. També s’ha donat suport a la
Llei de protecció d'oliveres monumentals, que prohibeix arrencar i comercialitzar aquests arbres,
de diversos segles d'edat, per preservar aquest patrimoni natural del sud del Principat.

-

S’ha donat resposta als danys que han sofert els productors agraris davant situacions catastròfiques:
s’han destinat 11 M€ per als productors i regants de les zones agrícoles afectades pels aiguats
d’octubre de 2019 i pel temporal Glòria, i s’han aplicat mesures, per valor de 1,2 M€, per pal·liar els
efectes de l’incendi forestal de la Ribera d’Ebre, i s’han executat actuacions per valor de 4,2 M€ per
a mesures de prevenció d’incendis.

-

Més regadius i amb un ús més eficient l’aigua, com a eina imprescindible per garantir la
productivitat i fixar gent al territori:
o

S’ha aprovat el Pla Economicofinancer d'infraestructures de regadiu que preveu 460 M€
fins a l'any 2032, per completar els nous regadius en marxa, d’entre els quals destaca el
Segarra-Garrigues, i modernitzar aquells menys eficients. S’ha desencallat l'execució de la
2a fase de les obres per modernitzar la xarxa de reg de la Comunitat de Valls i s’ha iniciat
l'última fase de concentració parcel·lària del reg de l'Algerri Balaguer al terme municipal de
Balaguer.

o

I després d’anys d’espera, s’ha presentat el projecte de modernització del reg dels Canals
d'Urgell, que suposarà una inversió d'uns 1.350 M€ per la construcció d’una nova xarxa de
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reg a pressió més eficient. Ja té en marxa els primers 4 projectes, la redacció dels quals
acabarà a finals de 2021, i permetran iniciar les obres en 10.000 ha, amb una inversió de
110 M€.
o

S’ha arribat a un acord per executar les obres de la segona fase de la modernització del reg
a la zona dels Torrents de Valls, amb un pressupost de 5,05 M€.

-

S’han fet efectius els pagaments dels ajuts directes de la PAC del 2018 i 2019 per un import de 266
M€ i 264 M€ respectivament.

-

El Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 presenta un alt grau d’execució
(56%) amb un import global de 454,9 M€, i s’ha convocat un import de 764,1 M€ des de l’inici del
període. Destaquen les següent línies:
o

Durant el 2018 i 2019 s’han atorgat 15,3 M€ per desenvolupar 450 projectes de
diversificació econòmica de les zones rurals, que preveuen generar una inversió de 57 M€ i
la creació de 500 llocs de treball.

o

S’han aprovat els ajuts a la millora de la competitivitat agrària 2018 i 2019 per un import
de 31,5 M€ que beneficien 1.149 explotacions catalanes i que generen una inversió de 67,5
M€. Permetran modernitzar les explotacions i fer-les més viables.

o

18,2 M€ per facilitar la nova incorporació a l'activitat agrària de 641 joves durant el 2018 i
2019. Des de 2016 la incorporació de joves al camp ha crescut anualment un 25%. S’ha creat
també 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.

-

Al llarg del 2018-2020 s’ha realitzat el pagament de prop de 10,5 M€ a 1.205 beneficiaris en l’ajut de
reestructuració i reconversió de la vinya de la amb fons FEAGA.

-

S’ha donat llum verda a la creació de l'Agenda Rural de Catalunya per identificar els problemes amb
els quals s’enfronta l’espai rural i buscar les solucions per fer-hi front.

-

S’ha impulsat i consolidat el cos d’Agents Rurals, amb l’aprovació del nou Pla Estratègic del Cos dels
Agents Rurals 2019-2024, el reglament d'armes i el de 2a activitat dels agents. Les mesures
permetran un desplegament efectiu del Cos, amb la creació de 350 noves places de personal, el
desenvolupament de l’estructura de comandament i la implementació de noves tecnologies per fer
més efectiu el Cos. Ja s’han convocat 50 places d’Agents Rurals i 50 places de sotsinspectors.

-

S’han convocat els ajuts a la gestió forestal sostenible de boscos públics per al 2018, 2019 i 2020
per un import de 6 M€ anuals, ajuts que tenen un component important de prevenció d’incendis.

Per fer front a la crisi de la COVID-19
-

S’ha creat una taula bilateral entre Govern i institucions municipalistes i diputacions per impulsar
la reactivació econòmica i social del país.

-

S’han avançat 61 M€ del 50% del Fons de Cooperació Local de Catalunya per reforçar la liquiditat
pressupostària de les Administracions locals.

-

El Cos d’Agents Rurals ha tingut un paper destacat per a garantir l’accés de productors, agricultors i
ramaders a les seves explotacions durant el període de confinament.

-

S’han impulsat mesures per impulsar l’activitat econòmica al litoral català. Els ajuntaments
costaners poden sol·licitar al Govern la modificació de les autoritzacions dels plans d’usos de
temporada de les platges, tant de la part marítima com terrestre.
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-

S’ha establert un Protocol per a la gestió dels usos i serveis associats a les platges per la COVID-19.
Inclou els criteris de gestió i recomanacions per al control de la qualitat de les aigües de bany, les
recomanacions sanitàries als espais de bany i serveis associats, les mesures addicionals i
extraordinàries en matèria d’ordenació i gestió del litoral i, finalment, un seguit de criteris i
recomanacions de gestió dels espais de bany en aigües interiors.

-

S’ha aprovat un decret llei que crea un fons extraordinari de 20 M€ al món local per aquest 2020, i
100 M€ per al 2021.

Infraestructures i mobilitat

Objectius:
-

Inauguració de l’estació de metro L10 Ciutat de la
Justícia (Novembre 2019)

Dotar el país d'una xarxa viària que garanteixi l’accessibilitat en
les millors condicions de confort, seguretat i funcionalitat
Promoure la competitivitat i el desenvolupament econòmic per
mitjà d’una xarxa d’infraestructures i una gestió integrada,
multimodal i digitalitzada
Millorar les infraestructures del transport públic i de la mobilitat
sostenible
Fomentar el transport públic com a element de cohesió social i
territorial

-

S'ha inaugurat la nova L10 Sud del Metro de Barcelona. Han entrat en funcionament 3 estacions a
Barcelona (Foneria, Foc i Zona Franca) i 2 a l’Hospitalet de Llobregat (Provençana i Ciutat de la
Justícia).

-

S’han habilitat els mecanismes econòmics i financers per posar en servei l’any 2021 les tres
estacions pendents del viaducte de la Zona Franca de l'L10 sud i per reactivar les obres del tram
central de l’L9/L10, entre les estacions de La Sagrera i Zona Universitària, amb l’objectiu de posar en
marxa esglaonadament la infraestructura els anys 2026, 2027 i 2028.

-

S'ha adjudicat la redacció del projecte constructiu de la infraestructura del perllongament de la
línia Llobregat-Anoia d'FGC entre Plaça Espanya i Gràcia. L'actuació consisteix en la construcció de
4 km nous de túnel i de tres noves estacions, així com la remodelació de la de Plaça Espanya.

-

S’ha declarat el nou servei ferroviari d'accés a l'Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat com
a servei de rodalies de Catalunya. El Govern l'ha declarat servei públic i n'ha atribuït la prestació a
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que ha iniciat els tràmits per a la licitació a inicis de 2021
de 12 nous trens que prestaran el servei de la R-aeroport.

-

S'ha presentat el nou sistema de Rodalies de Lleida, que millora la mobilitat interna i les connexions
amb el Bages i l'àrea de Barcelona. El Govern encarregarà a FGC el servei del corredor ferroviari
Lleida-Cervera-Manresa, amb una gestió integrada amb la línia Lleida-la Pobla. El pla de millora
suposarà una inversió de 60 M€, i els nous serveis ferroviaris al corredor entre Lleida i Manresa es
podran posar en funcionament el 2024.

-

Han finalitzat les obres d’eixamplament de l’andana de l’estació de Provença dels FGC en sentit
ascendent per millorar l’accessibilitat i seguretat del sistema ferroviari; les obres de remodelació

Balanç de la XII Legislatura

47

del vestíbul i andana de Sarrià dels FGC, per millorar l’accessibilitat i la seguretat de l’estació; i han
començat les obres d’allargament de vies i andanes a l’estació de Plaça Catalunya, que inclouen
també l’ampliació del vestíbul.
-

146 de les 159 estacions del Metro de Barcelona estan adaptades a persones amb mobilitat
reduïda, un 92% del total. En aquests moments, estan en execució els treballs per adaptar a persones
amb mobilitat reduïda els intercanviadors de Maragall i el de la Plaça d’Espanya.

-

S’ha reunit la Comissió Bilateral d’Infraestructures Generalitat-Estat després d’11 anys per
materialitzar l’aplicació dels 3.807 M€ en dèficit d’infraestructures de la DA3.

-

S'ha constituït el Grup de Treball d'Infraestructures i Serveis de la Taula Estratègica del Corredor
Mediterrani. Està integrat per representants del Govern de la Generalitat, del MITMA, d’Adif, del
Port de Barcelona, del Port de Tarragona, així com del sector empresarial i de diversos ens socials.

-

La Generalitat i l'Estat han signat un protocol per impulsar l'execució dels nous accessos viaris i
ferroviaris al Port de Barcelona.

-

S'han presentat les conclusions i recomanacions del Grup de treball sobre la gestió i el finançament
del sistema de vies d'altes prestacions.

-

Es destinaran 430 M€ fins a l'any 2023 per a la millora continuada de la xarxa viària. Es vol
desenvolupar un model innovador en la gestió del manteniment i conservació dels 6.000 quilòmetres
de carreteres de la Generalitat. Ja s’han adjudicat treballs de millora del ferm per valor de 100 M€.

-

Actuacions a la xarxa viària:

-

o

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€.

o

S’han ha iniciat les obres de millora de la C-58 entre Terrassa i Sabadell. El Govern està
desenvolupant un conjunt d'obres de millora a la C-58 per un valor total de 28,6 M€.

o

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€.

o

S'han adjudicat les obres de millora de la variant de Banyoles (C-66) per un valor de 13,3
M€. Els treballs abastaran un tram de 8,5 quilòmetres i consistiran en la instal·lació d'un
tercer carril i d'una separació central, el model 2+1 (carreteres on els sentits de circulació
queden separats per una barrera física i que incorporen un tercer carril per poder avançar,
sense envair el sentit contrari) , implantat amb bons resultats a Europa.

o

Han començat les obres per millorar la integració de la C-245 i construir un carril bus i una
via ciclista. L’obra, adjudicada per 32 M€, transformarà la carretera i el seu entorn, així com
la mobilitat, en un corredor metropolità molt transitat que connecta Cornellà de Llobregat,
Sant Boi de Llobregat, Viladecans, Gavà i Castelldefels.

o

S’han licitat les obres de la variant d'Anglès per un valor de 25,4 M€ i la construcció d'un
tercer carril a la C-17 entre Granollers i Parets del Vallès per un valor de 12 M€.

o

S'ha declarat l'emergència de l'obra de reconstrucció del pont sobre la Tordera malmès pel
temporal Gloria que connecta les carreteres entre Malgrat de Mar i Blanes.

El Parlament ha aprovat la Llei de ports i de transports en aigües marítimes i continentals, que
simplifica tràmits, millora l’eficiència dels ports i incorpora tots els conceptes de la lluita contra el
canvi climàtic.
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-

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. Aquest 2020, Ports de la Generalitat invertirà 19 M€ en infraestructures portuàries,
13 M€ dels quals són per a actuacions d'emergència ocasionades pel temporal Gloria. Les obres
s'executaran als ports de les Cases d'Alcanar, l'Ampolla, l'Ametlla de Mar, Blanes, Sant Feliu de
Guíxols i Palamós. En total, enguany invertirà 13 M€ per arreglar els desperfectes del temporal
Gloria.

-

S’ha aprovat el Pla director de mobilitat del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de
Barcelona per al període 2020-2025. Aquest nou Pla ha incorporat l’Anoia, el Bages, el Berguedà, el
Moianès i Osona perquè, actualment, aquest és l’àmbit propi d’actuació de l’ATM de Barcelona.

-

S'ha presentat el Pla Específic de Mobilitat del Vallès, que proposa una setantena d'actuacions per
assolir una mobilitat més sostenible, basada en el transport públic i els modes no motoritzats.

-

S'ha presentat el Pacte per la Mobilitat Sostenible al Maresme. El Pacte recull una trentena
d'actuacions que suposen una inversió de 430 M€, a executar per part de diverses administracions.
El pla vol donar resposta a la transformació que suposarà la finalització del peatge de la C-32 l'any
2021, dissenyar una N-II més urbana i apostar per la mobilitat activa.

-

S’ha continuat amb el desplegament, consolidació i millora de la xarxa de serveis expres.cat. En
aquests moments ja estan en funcionament 40 de les 43 línies previstes amb un increment de
viatgers de més del 20 % en els dos darrers anys.

-

S’han impulsat diverses mesures de millora dels serveis de transport per carretera especialment en
zones rurals amb la implantació de serveis de transport a la demanda amb incorporació de sistemes
de gestió tecnològics i flexibles al Berguedà, Gironès i el Pla de l’Estany.

-

S’ha aprovat l'Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025. El document és el full de ruta perquè aquest
mitjà de transport sigui protagonista d'una mobilitat més amable, sostenible i segura.

-

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’ha aprovat el Decret llei de mesures urgents en matèria de transport de viatgers mitjançant el
lloguer de vehicles amb conductor (VTC) que estableix les condicions d'explotació i control d'aquest
servei a tot Catalunya. També s’ha aprovat la memòria preliminar de l'Avantprojecte de llei del
transport de viatgers en vehicles de fins a nou places per regular de forma integral els serveis de
taxi i de VTC.

Per fer front a la crisi de la COVID-19
-

Es va establir la gratuïtat del transport públic a tot Catalunya del 2 al 9 d'abril mentre va estar vigent
el permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestaven
serveis essencials. I l’impacte econòmic de la mesura va ser de 3,3 M€.

-

S'ha establert un descompte del 50% en la tarifa d’aparcament i del 100% en la tarifa de passatger
durant l’any 2020 als aeroports de Lleida-Alguaire i la Seu d'Urgell.

-

Ports de Catalunya ha aprovat mesures econòmiques amb un impacte estimat de 2,6 M€ dirigides
als usuaris, gestors i agents dels ports de la seva titularitat, que afecten els preus privats, les taxes
portuàries i els cànons.

-

Es va suspendre fins al juny l’actualització de quotes de manteniment i es va gestionar i flexibilitzar
les condicions de pagament d’aquestes quotes a partir del mes d’abril (CIMALSA).
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-

S’han establert els mecanismes de compensació dels títols de viatge que no s’hagin pogut utilitzar
i que hagin caducat durant l’estat d’alarma.

-

El Govern ha autoritzat una transferència de crèdits del pressupost de 2020 del Departament de
Territori i Sostenibilitat, per un import de 50 M€ per fer front a l'impacte de la Covid-19 en el
transport públic.

Sostenibilitat

Objectius:
-

-

Primera pedra de la nova planta del Centre de
Tractament de Residus del Segrià (Gener 2020)

-

-

Protegir i restaurar els ecosistemes terrestres i marins i
promoure l’ús sostenible del patrimoni natural, que el
converteixi en font de riquesa per al territori
Combatre el canvi climàtic, millorar la qualitat de l’aire i reduir
l’impacte mediambiental de les activitats sobre l’entorn
Gestionar l’aigua de manera sostenible per garantir-ne la
qualitat i la disponibilitat amb criteris socials, econòmics i
ambientals
Apostar per una economia verda i circular, que estalviï recursos,
posi en valor els residus i que impulsi Catalunya cap a una
societat pionera en innovació
Dissenyar i articular un nou sistema energètic sostenible per a
Catalunya

S'ha declarat formalment l'emergència climàtica, per assolir els objectius en matèria de mitigació
establerts a la Llei del canvi climàtic. S’ha assumit una sèrie de compromisos per fer efectius aquests
objectius i s’incorpora el factor climàtic en tots els projectes en marxa o futurs.
o

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.

o

S'ha aprovat un decret llei de mesures urgents per l'emergència climàtica i foment i impuls
de les energies renovables.

-

S'ha aprovat el Decret pel qual s'estableixen la composició i el règim de funcionament de la
Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic i es regula el Fons Climàtic i la Comissió del Fons
Climàtic. El Fons Climàtic, ideat per executar polítiques i accions de mitigació i d'adaptació, es nodrirà
amb el 50% dels ingressos obtinguts amb l'impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció
mecànica.

-

Ha entrat en vigor la Zona de Baixes Emissions a les Rondes de Barcelona per evitar els alts nivells
de contaminació i intentar prevenir malalties associades a la mala qualitat de l’aire.

-

L'ONU ha inclòs l'Indicador Global d'Adaptació al canvi climàtic de Catalunya (IGA) en la seva base
de dades de treballs científics. L’IGA mesura l’evolució de la capacitat adaptativa de Catalunya als
impactes de l’escalfament global.
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-

S’ha aprovat l'Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya, el document que
marcarà l'acció de govern en aquesta matèria fins al 2030.

-

El Parlament de Catalunya ha aprovat la creació de l’Agència de la Natura de Catalunya. L’Agència
disposarà d’autonomia financera i recursos propis per desplegar polítiques de protecció del medi
natural, entre els quals el Fons del Patrimoni Natural que es dotarà amb el 50% de l’import que es
recapti de l’impost sobre les emissions de CO2.

-

S’ha aprovat l'ampliació del Parc Natural de l'Alt Pirineu, amb 9.500 hectàrees més i s’ha declarat el
Parc Natural de Montsant zona específica de protecció per la contaminació acústica i lumínica.

-

S'ha presentat el Pla estratègic 2019-2022 d'educació i voluntariat ambiental als parcs naturals de
Catalunya. Per primer cop, Catalunya compta amb un document per ordenar i planificar globalment
les activitats d'educació i voluntariat ambiental als parcs naturals amb una vigència de quatre anys.

-

S'ha creat l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL), un nou ens per gestionar la xarxa
d'abastament d'aigua per a 4,5 milions d'habitants i reforçar el control públic i la democratització a
través de la participació ciutadana. La nova ATL pública invertirà 150 M€ en cinc anys per
modernitzar les instal·lacions i millorar l'eficiència de la xarxa, a través, entre d’altres, de la
modernització de les potabilitzadores del Llobregat (Abrera) i del Ter (Cardedeu).

-

S’han sanejat completament els comptes de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). En el període
2011-2019 haurà liquidat un deute bancari de 1.388 M€.

-

Al llarg del 2020, l’ACA destinarà més de 50 M€ a la restauració de rius i reparació d'infraestructures
del cicle de l'aigua afectades pel temporal Gloria de gener de 2020. El 2019 ha destinat 20 M€ per a
la millora del subministrament d’aigua de diversos municipis catalans. Entre 2016 i 2018 s’hi han
destinat 45 M€ més.

-

S'ha aprovat el Decret de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes, consensuat
amb totes les parts, i que preveu tres grans línies d'actuació: la millora en origen en la gestió de les
dejeccions, la innovació i millora en les aplicacions als sòls i el control i el seguiment d'aquestes
aplicacions, garantint-ne la traçabilitat.

-

S’han aprovat els objectius, contingut mínim i s’ha encarregat l’elaboració de l’Estratègia de la
bioeconomia de Catalunya 2021-2030.

-

S'ha presentat el Pla d’acció de prevenció del malbaratament alimentari a Catalunya 2019-2020. A
més, el Ple del Parlament de Catalunya ha aprovat la Llei de prevenció de les pèrdues i el
malbaratament alimentaris a Catalunya.

-

S’està elaborant el projecte de Producció Agrícola Sostenible, com a resultat de la reflexió de quin
model productiu cal fomentar a les nostres empreses agràries, per tal de trobar un equilibri entre la
producció i la competitivitat en la producció d’aliments i la preservació dels recursos i del medi
ambient.

-

S’ha aprovat la memòria preliminar de l'Avantprojecte de llei de prevenció i gestió dels residus i
d'ús eficient dels recursos de Catalunya. La futura llei ha de permetre alinear les polítiques que
Catalunya haurà d'emprendre en els propers anys amb les establertes per la Unió Europea i donar
compliment a la normativa en matèria de canvi climàtic.

-

S’han iniciat els treballs del Pla nacional per a l’eradicació de l’amiant de Catalunya, i s’ha creat la
Comissió per a l’eradicació de l’amiant de Catalunya que ha de fixar les línies mestres del Pla. En
aquesta línia, s’ha obert la consulta pública prèvia a l'elaboració de la llei d’eradicació de l'amiant.

-

S’ha continuat impulsant la política d’ajuts al món local, al món empresarial i a entitats sense ànim
de lucre, a través de diferents convocatòries d’ajut per fomentar la prevenció, la recollida selectiva
i l’economia circular per un import global de 21,3 M€.
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-

L’Agència de Residus de Catalunya finança diverses actuacions de construcció i millora
d’infraestructures de residus: 45 M€ per a les actuacions de millora previstes a la planta de
valorització energètica de residus del Camp de Tarragona; 38 M€ per ampliar la planta de tractament
de fracció orgànica del Centre Comarcal del Vallès Oriental; 36,3 M€ per a la incineradora de
Campdorà (Girona); 33,4 M€ a l'Àrea Metropolitana de Barcelona per a les obres de clausura del
dipòsit controlat de la Vall d'en Joan, al terme municipal de Gavà; 18,5 M€ per a la nova planta de
tractament de la fracció resta dels residus municipals a Montoliu de Lleida; i 10,6 M€ per al segellat
definitiu de l'abocador de Can Planas, a Cerdanyola del Vallès.

-

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. Durant l’any 2020 s’ha
dut a terme el procés de participació pública prèvia, en el qual s’han rebut més de 400 aportacions
provinents de la ciutadania, entitats i empreses.

-

S’està treballant en la prospectiva energètica de Catalunya en l’horitzó 2050 (PROENCAT), com a
full de ruta de la transició energètica, analitzant les opcions de descarbonització del sector energètic
català a mig i llarg termini.

-

S’ha materialitzat el Pla estratègic per al desplegament d'infraestructura de recàrrega per al vehicle
elèctric a Catalunya 2016-2019 (PIRVEC):
o

S’ha completat la xarxa pública de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics de Catalunya amb
la instal·lació de 23 punts de recàrrega ràpida en 19 poblacions de Catalunya. Amb aquestes
noves ubicacions, tot el país disposarà, a un màxim de 30 quilòmetres, d’una estació que permeti
carregar un vehicle fins a 120 quilòmetres d’autonomia en menys de mitja hora. La xarxa pública
d’estacions de recàrrega ràpida està formada per 130 estacions repartides en 75 municipis.

o

S’ha posat en funcionament un mapa visor d'estacions de recàrrega que mostra la ubicació de
les estacions de recàrrega a Catalunya i ofereix informació en temps real sobre el seu estat.

-

S’han destinat 23 M€ entre els anys 2019 i 2020 en ajuts per a la descarbonització de la mobilitat a
Catalunya mitjançant els plans MOVES. Les actuacions han facilitat l’adquisició de vehicles
d’energies alternatives, la implantació d’infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics, la
implantació de sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques i implantació de plans de transport a
empreses.

-

S’ha obert al 2020 una convocatòria d’ajuts per a inversions en eficiència energètica en el sector
industrial per un import de 48 M€ i s’ha publicat una altra convocatòria per a projectes de
rehabilitació energètica en edificis, amb un pressupost de 44 M€.

-

S’ha desenvolupat el Pla d’estalvi i eficiència energètica als edificis i equipaments de la Generalitat
de Catalunya, que ha permès, en el període 2018-2019, reduir en 2,6 M€/any la despesa energètica
pròpia.

-

S’ha aprovat el Decret Llei 16/2019 per facilitar la implementació de les energies renovables a
Catalunya. Com a part d’aquest decret llei, s’ha creat la Ponència d’Energies Renovables que valora
de forma prèvia les propostes presentades pel promotors, fent un primer dictamen de rebuig a la
proposta o d’acceptació de la posterior tramitació, amb els condicionants ambientals, paisatgístics,
urbanístics, culturals o agrícoles que s’escaigui.

-

S’ha derogat el decret de parcs eòlics, com a primer pas per a la tramitació de l’energia eòlica:
o

S’ha informat favorablement la tramitació de 9 parcs eòlics, que afecten les comarques
de l’Anoia, el Baix Camp, la Conca de Barberà, la Ribera d’Ebre, la Segarra i l’Urgell.
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-

S’ha presentat l’Estratègia de serveis energètics als equipaments i infraestructures de la
Generalitat per aconseguir que el parc immobiliari de l’administració es proveeixi íntegrament
d’energia neta i de proximitat al 2035.

-

S’ha obert una nova línia d'ajuts de 16,1 M€ per al foment del vehicle elèctric.

-

S’ha posat en marxa l’Observatori de l’autoconsum a Catalunya, per fer seguiment de l’evolució de
l’autoconsum fotovoltaic a Catalunya i s’ha habilitat un cercador perquè els ciutadans coneguin les
bonificacions fiscals que té l’autoconsum fotovoltaic en el seu municipi.

-

S’ha posat en marxa un cercador perquè els ciutadans coneguin les bonificacions fiscals que té
l’autoconsum fotovoltaic en el seu municipi.

-

S’ha posat en marxa la Taula de l’Hidrogen, formada per empreses, entitats i administracions per tal
d’aportar coneixement i recollir propostes específiques per al desenvolupament de l’hidrogen com
a vector energètic futur.

-

S'ha obert una línia d'ajuts de 10 M€ per al foment de les energies renovables per a usos tèrmics i
elèctrics: 8,1 M€ per a l’aprofitament de les energies renovables per a usos tèrmics (biomassa, 2,5
M€; solar tèrmica, 1,5 M€; i geotèrmia o la hidrotèrmia, 1 M€) i 1,9 per a usos elèctrics (fotovoltaica,
1,25 M€; biogàs, 0,15 M€, i foment de comunitats d’energies renovables amb solar fotovoltaica o
eòlica, 0,5 M€).

Per fer front a la crisi de la COVID-19
-

S’ha anunciat un pla d’impuls dotat amb 113 M€ destinat a reactivar els sectors relacionats amb
les energies renovables i l’eficiència energètica, i també a implementar estratègies de reducció dels
costos energètics als sectors productius.

-

S’han engegat diferents iniciatives per incentivar l’estalvi i l’eficiència energètica en l’àmbit domèstic
durant el període de confinament.

-

S'ha establert la supressió de les fiances de residus per als gestors de residus no perillosos, mesura
que pot suposar l’alliberament de prop de 40 M€.

-

S'ha establert una reducció del 50% en el tipus de gravamen del cànon sobre la deposició controlada
de residus industrials i en el tipus de gravamen del cànon sobre la deposició controlada de residus
de la construcció amb un impacte econòmic d’1,1 M€, durant el període comprès entre l’1 d’abril i
el 31 de maig.

-

S'ha establert una bonificació del 100% de les taxes associades a la tramitació telemàtica de
documents de residus, i també en la tramitació de la inscripció al Registre de persones productores
de residus de Catalunya amb un impacte econòmic d’1 M€/any.

-

S'ha suspès la presentació i el pagament de les autoliquidacions dels cànons de residus a l’Agència
de Residus de Catalunya corresponents al primer trimestre de 2020, que s’hauran d’efectuar en el
termini d’un mes a comptar des de la data d’acabament de l’estat d’alarma.

-

S’ha establert que un cop feta l’acceptació de les obres de restauració per activitats extractives en
espais d’especial interès natural, la persona titular de l’activitat podrà sol·licitar la devolució del 75%
de l'import de la fiança.

-

En la campanya de foment de recollida selectiva “Reciclem bé. Separem bé” s’ha fet una peça
especial per informar de la correcta gestió de les mascaretes, guants i tovalloletes quan esdevenen
residu.
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-

S’ha obert una línia d'ajuts a les entitats del tercer sector ambiental per reactivar l'activitat que
desenvolupaven abans de l'estat d'alarma, dotada amb 600.000 € per a les entitats que han hagut
d’anul·lar activitats programades per a l’estiu.
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Una societat enfortida democràticament, lliure i justa per a una governança compartida

Govern obert i qualitat institucional
Objectius:
-

Millorar la governança apoderant la ciutadania amb polítiques de
transparència, simplificació, eficiència i participació
Incrementar la qualitat institucional per fomentar la confiança de
la ciutadania i la justícia social
Fer dels mitjans públics de comunicació una garantia de cohesió
social i la garantia de consolidació de l’espai nacional de
comunicació

Aprovació del Pla de Govern obert 2019-2020
(Juny 2019)

-

S'ha aprovat l'Estratègia de lluita contra la corrupció 2020 i 2021. En aquest marc, s’ha posat en
marxa la bústia ètica de la Generalitat que permet informar qualsevol persona anònimament de
pràctiques fraudulentes. També s’ha signat el conveni de Bústia ètica i bon govern amb Xnet i
l'Ajuntament de Barcelona que ha permès posar en marxa la bústia anònima d’alertes en relació amb
l’ètica pública contractual, l’ètica pública dels alts càrrecs i directius públics i qüestions de Funció
Pública, constituir l’Espai de participació ciutadana, i iniciar el Programa de suport a la
implementació de l’Estratègia.

-

Els índexs internacionals sobre transparència ens situen en les posicions més destacades. Tant
DYNTRA (Dynamic Transparency Index) com Transparència Internacional Espanya situen la
Generalitat com la 2a més transparent de totes les administracions públiques de l’Estat espanyol.

-

S'ha aprovat el projecte de llei per regular el procediment de votació electrònica per als catalans i
catalanes residents a l'estranger, tot i que al Parlament no hi ha hagut la majoria suficient per
aprovar-lo.

-

S’ha aprovat la Memòria preliminar d'un avantprojecte de llei per aprofundir en la transparència
de l'activitat dels grups d’interès, el control democràtic i la lluita contra la corrupció.

-

S’ha sotmès a informació pública per segona vegada el Reglament de desenvolupament de la Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

-

S'ha aprovat l'Estratègia de dades obertes de la Generalitat de Catalunya i l'adhesió a la Carta
Internacional de Dades Obertes, amb l’objectiu de gestionar i donar visibilitat de forma integral a
totes les dades de les administracions públiques catalanes. En el marc d’aquesta Estratègia, s’ha
iniciat un projecte d’elaboració d’un Inventari de Conjunts de Dades de la Generalitat de Catalunya
per fomentar l'ús de les dades i la presa de decisions basades en aquestes. Catalunya ha esdevingut,
per exemple, un referent internacional en la publicació de dades de la Política Agrària Comuna.

-

S'ha aprovat el Pla de Govern Obert 2019-2020, que és la continuïtat de l'anterior document de
2017-2018 (executat en un 72,8%) i que el consolida. El Pla s’ha prorrogat fins al 30 de juny de 2021
ja que els departaments de la Generalitat de Catalunya han adoptat noves mesures excepcionals en
matèria de participació ciutadana, transparència i dades obertes vinculades amb la pandèmia de la
COVID-19 que no s'havien previst inicialment en el Pla.
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-

Catalunya ha esdevingut oficialment membre de l’Open Government Partnership (OGP), la xarxa
internacional de govern obert formada per un grup de 146 integrants que aglutina governs, estats i
societat civil a nivell mundial.

-

S'han incorporat nous visors al portal de Transparència, entre aquests el d’activitats dels alts
càrrecs, i s'han publicat més dades de la Generalitat en format obert.

-

S'han aprovat nous criteris de publicitat activa relatius a la contractació pública, els viatges dels alts
càrrecs, processos de selecció i Intervenció General.

-

S'ha posat a disposició de la ciutadania "Pressupostos Oberts": una eina per comprendre i analitzar
els pressupostos de la Generalitat des del 2012.

-

S’ha institucionalitzat l’avaluació de polítiques públiques mitjançant la seva integració en el cicle
de gestió de les iniciatives de la Generalitat de Catalunya com a eina de millora pressupostària i de
qualitat en la gestió pública i en el retiment de comptes.

-

S'ha creat un nou portal de participació ciutadana: participa.gencat.cat, una estratègia de
participació ciutadana que ha esdevingut referent a Espanya i Llatinoamèrica.

-

S’ha creat un nou portal eleccions.gencat.cat que centralitza la informació dels processos electorals.

-

S’ha dut a terme el procés participatiu per a l’elaboració del Codi Ètic del Servei Públic de Catalunya.

-

S'ha acordat crear una taula de coordinació contra la corrupció en col·laboració amb l'Oficina
d'Antifrau de Catalunya.

-

S’ha creat un nou instrument d’interlocució amb la ciutadania, Jo pregunto, per fer preguntes de
forma directa al Govern i disposar de més mitjans per escoltar la ciutadania i diagnosticar millor les
seves necessitats.

-

S’ha federat el catàleg de dades obertes de la Generalitat de Catalunya amb el catàleg del Portal
europeu de dades obertes, que recull dades obertes dels portals de les administracions públiques
de diferents països europeus.

-

S’ha aprovat la Llei 7/2019, de 14 de novembre, que garanteix els criteris de renovació,
transparència i professionalitat en l’elecció dels membres del Consell de Govern de la CCMA.

Per fer front a la crisi de la COVID-19
-

S’ha presentat un pla de mesures per garantir les eleccions al Parlament en un context de COVID19 que pretén minimitzar els riscos sobre la salut, garantir el dret de vot i protegir la legitimitat del
procés electoral.
o

S’han aprovat 32 M€ per atendre les despeses extraordinàries per la celebració de les
eleccions al Parlament de Catalunya el 14 de febrer de 2021. D’altra banda, s’ha aprovat el
Protocol per a l’adequació dels col·legis electorals i per al procediment de vot a mesa
electoral i escrutini per a aquestes eleccions.

-

S'han publicat les dades obertes de la COVID-19 en una sola pàgina web per tal de facilitar a les
persones usuàries l'accés a les darreres novetats, els serveis que s'ofereixen i a la informació de
context.

-

S’han inclòs al Portal de dades obertes dades en format obert per facilitar el seguiment
epidemiològic de la pandèmia mitjançant els indicadors clau, com ara les xifres sobre l'impacte a les
residències de gent gran, els ingressos a les UCI o el risc de rebrot.

-

S’ha posat en marxa l'aplicació Traçacovid, que mostra la incidència de la Covid-19 als centres
educatius a partir de dades obertes.
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-

S’ha publicat un visor per consultar i fiscalitzar els contractes d’emergència que ha adjudicat la
Generalitat de Catalunya durant la pandèmia de la COVID-19. L’eina interactiva permet obtenir
informació sobre l’objecte, l’òrgan de contractació, l’import i l’adjudicatari.

Polítiques digitals

Objectius:
-

Fer de Catalunya un nou model de país digital i de
governança del segle XXI
Impulsar una ciutadania digital: plena, apoderada,
capacitada i protegida
Promoure una Catalunya de ciutats intel·ligents i
connectada amb infraestructures digitals
Garantir un país cibersegur, que protegeixi la ciutadania, les
empreses i les institucions
Preparar la cultura i la llengua per a l’era digital

Visita obres de fibra òptica Sort-Alt Àneu (Juny 2020)

-

-

S’està complint amb 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.
o

La fibra òptica ja arriba a 254 municipis i 29 capitals de comarca. El 2020 s’ha promogut el
desplegament de més de 600 quilòmetres nous de la xarxa de fibra, que ja disposa de 4.625
quilòmetres, i una inversió de 83 M€.

o

S'ha aprovat licitar les obres que permetran finalitzar el desplegament de la xarxa de fibra
òptica al conjunt de les capitals de comarca per un import de 126,5 M€.

S’ha aprovat l’estratègia d’intel·ligència artificial de Catalunya, CATALONIA.AI, amb l’objectiu de
maximitzar la recerca, la innovació i la creació d'empreses d'IA i reforçar-ne la competitivitat. S’hi
destinaran 10 M€ en 3 anys.
o

S’ha posat en marxa el Centre of Innovation for Data tech and Artificial Intelligence (CIDAI),
una iniciativa público-privada que impulsa la innovació i l’adopció de la Intel·ligència Artificial
a Catalunya i és una peça clau en l’estratègia d’IA.

-

S’ha aprovat la primera estratègia de blockchain i es prepara per començar-ne el desplegament dins
l'Administració amb l’objectiu de posicionar Catalunya com a pionera en aquesta tecnologia.

-

S’ha aprovat l'Estratègia 5G de Catalunya per desplegar la propera generació de telefonia mòbil
arreu del país. En aquest marc, s’ha engegat diverses iniciatives com:
o

S'ha presentat la primera ambulància connectada amb 5G al MWC 2019, com a projecte
pilot d'una estratègia de país en l'àmbit del 5G.

o

Catalunya s’ha adherit al 5GMed Corridor, que té com a objectiu aportar un model de
desplegament sostenible de 5G per a la mobilitat del futur al Corredor del Mediterrani entre
la frontera francesa i espanyola i provarà serveis de mobilitat connectada i automatitzada i
de comunicacions mòbils a l’autopista i el ferrocarril entre Figueres i Perpinyà sobre una

Balanç de la XII Legislatura

57

infraestructura de xarxa mòbil 5G que oferirà serveis de connectivitat al llarg d’aquest
corredor.
-

S’ha aprovat l’Estratègia New Space de Catalunya per impulsar la nova economia de l’espai.

-

S’està treballant en l’impuls de la tecnologia dron al país i dins de la Generalitat:
o

Ampliació de les instal·lacions del BCN Drone Center a Moià.

o

Posada en marxa del clúster català dels drons (Catalonia Smart Drones).

-

S’ha presentat IdentiCAT, el nou model d’identitat digital descentralitzada i autosobirana.

-

S’ha presentat la primera Carta catalana per als drets i les responsabilitats digitals amb la voluntat
de garantir a Catalunya els drets i llibertats fonamentals en l’era digital.

-

S’han posat en marxa l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya que vetllarà per garantir i
augmentar el nivell de seguretat de les xarxes i els sistemes d’informació a Catalunya i s’encarregarà
de desplegar l’Estratègia de Ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya (2019-2022). S’ha
desplegat un model de ciberseguretat per a ajuntaments i ens locals. Es destinaran 2,5 M€ per
proveir-los d’un conjunt d’eines i serveis davant possibles incidents de ciberseguretat.

-

S’ha definit i posat en marxa el pla d’actuació per al reforç de la ciberseguretat d’alts càrrecs i
directius públics de la Generalitat de Catalunya.

-

S’ha definit i articulat l’índex de ciberseguretat de Catalunya.

-

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.
o

S'ha convidat la ciutadania a practicar 'Hàbits cibersaludables' en la primera campanya de
capacitació digital.

-

S’ha iniciat el projecte AINA que ha de garantir que la ciutadania pugui participar en català en el
món digital. AINA generarà corpus i models informàtics de la llengua catalana perquè les empreses
que creen aplicacions basades en intel·ligència artificial (IA), com ara assistents de veu, traductors
automàtics, agents conversacionals, etc, puguin fer-ho fàcilment en català. El projecte AINA té un
pressupost de 13,5 M€, que es finançaran amb els fons NextGenerationEU, i arrenca amb una
aportació inicial de 250.000 € i amb la col·laboració del Barcelona Supercomputing Center.

-

S’ha posat en marxa Barcelona Digital Talent, una iniciativa que busca crear i retenir professionals
amb competències digitals a Barcelona i captar talent internacional per posicionar Barcelona com a
hub de talent digital. S'ha creat una oficina tècnica per captar i retenir talent digital.

-

S’ha seguit amb el desplegament del Pacte Nacional per a la Societat Digital amb les quatre
diputacions, l’ACM, l’FMC i Localret.

-

S’ha signat un memoràndum d’entesa amb l’aliança Smart Africa per promoure la cooperació en els
camps del desenvolupament ‘smart’, l’economia digital, el drets humans i digitals, i l’apoderament
de les dones.

-

S’ha iniciat la campanya per atorgar de 800 beques per impulsar la competitivitat en competències
digitals. Les 5.000 beques i llicències estan valorades en 1,6 M€ i s’atribueixen a 90 cursos de 20
centres formatius diferents.

-

S’han celebrat les jornades #èTIC del 2018 i 2019, que s’han centrat en la defensa dels drets i les
llibertats fonamentals en l’era digital.
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Per fer front a la crisi de la COVID-19
-

S’ha aconseguit que les xarxes tecnològiques del país aguantessin l’augment de trànsit generat
pels hàbits derivats del confinament. S’han pres mesures, tant les operadores com també la
Generalitat, per tal que la xarxa no entrés en col·lapse i es pogués garantir el servei a tots els
ciutadans i a les empreses durant el confinament.

-

S’ha ampliat la capacitat de tots els operadors locals de fibra òptica que ho han demanat, s’ha
acordat amb les operadores de telecomunicacions ampliar, sense cost, els plans de dades d’internet
i s’ha autoritzat activar el mecanisme d’emergència per executar els contractes per al desplegament
de la fibra òptica en aquells municipis de Catalunya que actualment disposen de nivells baixos o
inexistents de cobertura en xarxes de nova generació.

-

S’ha accelerat el desplegament de les xarxes de fibra òptica de la Generalitat. El projecte tenia la
previsió de que les obres s'iniciessin seguint els tràmits habituals, en el segon semestre del 2020, i
que poguessin acabar durant el 2021. S’ha compromès a invertir 57 M€ més fins el 2021 per estendre
la xarxa de fibra òptica, que eleva a 785 M€ el pressupost.

-

S’han posat en marxa diferents webs per facilitar i orientar ciutadania i empreses al llarg de la crisi:
‘L’Oficina des de casa’, el certificat auto-responsable de desplaçament, l’aplicació confinAPP, una
plataforma de dades obertes Smart Country, ‘Dona la volta al teu negoci’, per accelerar la
digitalització dels negocis.

-

El CTTI ha realitzat més de 300 actuacions per tal de donar resposta i solució a tots els Departaments
de la Generalitat de Catalunya.

-

S’ha creat el primer observatori basat en Big Data i Intel·ligència Artificial per detectar i preveure
futures epidèmies.

Igualtat entre dones i homes

Objectius:
-

Fer efectiu el dret a la igualtat i a la no discriminació per raó de sexe
en l’àmbit laboral
Garantir l’equitat de gènere en l’àmbit de la salut
Eradicar totes les formes de violència masclista que malmeten la
vida de les dones

Presentació de la campanya “Volem els
mateixos drets” (Març 2020)

-

S’ha aprovat 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.
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-

S’ha presentat el programa Coeduca’t, que haurà d’estar implantat a tots els centres,
independentment de la seva titularitat, en el termini de 3 cursos, per tal d’introduir l’educació sexual
i afectiva i la perspectiva de gènere de manera transversal al sistema educatiu.

-

S’ha aprovat el Pla STEAMcat per a l'impuls de les vocacions científiques, tecnològiques i
matemàtiques, amb l’objectiu, d’entre d’altres, de fomentar les vocacions femenines en aquest
sectors.

-

S’han aprovat les bases d’una nova línia d’ajuts d'emprenedoria femenina en l'àmbit tecnològic de
500.000 euros, que s’emmarca en el Pla DonaTIC.

-

S’ha creat el Grup de Treball Dona i Empresa constituït per 25 entitats i 27 membres (entitats de la
Xarxa Emprèn i representació d’entitats locals, patronals, sindicats i entitats expertes de l’àmbit de
l’emprenedoria femenina) amb la finalitat de donar suport a la creació d’empreses creades per
dones amb l’objectiu principal de garantir-ne la consolidació i el creixement empresarial.

-

S’ha creat el Consell Assessor de Polítiques de Gènere en Salut per analitzar i formular propostes
per a l’abordatge de les desigualtats de gènere en l’àmbit de la salut i prendre mesures per garantir
la incorporació de la perspectiva de gènere en el sistema sanitari. Aquest canvi de perspectiva ha
permès implantar un nou Model d'atenció a l'endometriosi, un nou Protocol de seguiment de
l'embaràs i també s’ha garantit 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.

-

S’ha creat i consolidat el Consell de Dones del Món Rural i Marítim, per reconèixer el paper de les
dones del sector primari català. Un nou organisme que vol establir un marc de relacions formals i
efectives entre el Departament d'Agricultura i les recentment creades Associació Catalana de Dones
de la Mar i Associació de Dones del Món Rural, Pageses i Ramaderes de Catalunya.

-

S’ha tirat endavant el Programa Dones i Esports i s’ha assessorat a entitats per a la introducció de la
perspectiva de gènere i criteris d’igualtat i no discriminació en els programes i actuacions en relació
a la no discriminació per raó de gènere, orientació sexual, identitat o expressió de gènere. Accions
de sensibilització.

-

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.

-

S’ha presentat la “Guia per a l’aplicació de la igualtat retributiva entre homes i dones”, una eina
per orientar les empreses, organitzacions, persones treballadors i representants en la negociació
col·lectiva en la detecció i correcció de possibles desigualtats retributives per motiu de gènere.

-

S’ha dissenyat i posat a disposició de les empreses l’eina de registre salarial i s’està finalitzant el
decret de registre salarial, per reglamentar la inscripció dels Plans d’Igualtat al Registre de Plans
d’Igualtat de Catalunya.

-

S'ha aprovat la memòria preliminar de l'Avantprojecte de llei d'actualització del Codi civil de
Catalunya per adequar-lo a la realitat social de casa nostra i feminitzar la regulació que conté, tant
des dels punt de vista terminològic o formal com per suprimir les discriminacions que encara hi
puguin perviure.

-

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 un 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.
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També s'ha posat en marxa un grup de dones autogestionat i pioner als serveis penitenciaris, al
centre penitenciari Brians 1.
-

El Centre Educatiu Els Til·lers de Mollet del Vallès ha obert un mòdul pioner amb visió feminista per
a menors privades de llibertat. Es treballa l’apoderament de la dona en tots els tallers i activitats
educatives, perquè les noies evitin relacions tòxiques, de dependència o control.

-

S’han desenvolupat els treballs per avançar en el Pacte Nacional per l’eradicació de la Violència
Masclista a Catalunya i s’ha presentat el Pla de

-

presentat a la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista el
Pla de treball per avançar en el Pacte Nacional per l’eradicació de la Violència Masclista a
Catalunya.

-

S’han destinat 32 M€ per eradicar 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 dut a terme un Pla de Xoc en la dotació de la Xarxa de Recuperació de les dones que pateixen
violència masclista, que ha permès reordenar i dotar la xarxa d’atenció i recuperació de dones
víctimes de violència masclista i dels seus fills/es per abordar la prevenció, situació de risc, atenció
d’urgència i acompanyament en el seu nou projecte de vida.

-

S’ha aprovat el Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d'oci, amb la finalitat
de prevenir, reduir i atendre les agressions sexuals que es puguin produir en espais on tenen lloc les
activitats d’oci.

-

S’ha realitzat l’Enquesta sobre Violències sexuals a Catalunya, mitjançant entrevista telefònica a
10.000 dones, de més de 16 anys i residents a Catalunya.

-

S’ha creat la nova Unitat Central d'Agressions Sexuals de la Policia de la Generalitat - Mossos
d'Esquadra, per millorar la prevenció, la investigació i l'atenció a les víctimes de delictes de caire
sexual.

-

S’ha creat l’Observatori Català de la Justícia en Violència masclista per analitzar la resposta judicial
a la violència masclista i per millorar-ne l’efectivitat.

-

S’ha posat en funcionament el Servei d’Acompanyament a la Víctima del Delicte, a fi de poder anar
a declarar als jutjats evitant el patiment i la revictimització. En el seu primer any de funcionament,
2018-2019, ja va atendre 6.600 persones. En el període 2020-2022 s’han destinat 4,1 M€ al Servei
d’acompanyament a la víctima en seu judicial.

-

S’ha creat un nou programa de prevenció de les violències masclistes a dones migrades que té per
finalitat eradicar les pràctiques nocives que pateixen o poden partir les dones migrades. En aquesta
línia, s’ha presentat el Protocol per la prevenció i l'abordatge del matrimoni forçat a Catalunya i el
protocol de prevenció de la mutilació genital femenina

-

S'ha realitzat la definició d’un model d’acolliment i atenció integral d’urgència per a dones en
situació de violència masclista i se n'ha millorat el desplegament territorial amb l'obertura de nous
serveis propis i el finançament d’accions d’acollida a 104 Àrees Bàsiques de Serveis Socials d’ens
locals, incrementant la dotació i incloent uns criteris raonables i més igualitaris. S’ha fet un increment
del finançament dels 0,8 M€ en 2019 als més de 1,4 M€ al 2020.

-

S’ha facilitat l'accés a les indemnitzacions a dones en situació de violència masclista i els seus fills
i filles amb l'habilitació de les professionals dels Serveis d'Intervenció Especialitzada per efectuar
l'acreditació necessària per demanar la indemnització.

-

S'ha acordat amb les universitats facilitar el canvi d'estudis de grau a les víctimes de violència de
gènere. La finalitat és que la persona afectada pugui continuar els seus estudis, en el termini de
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temps més curt possible, mitjançant el trasllat del seu expedient, en qualsevol de les universitats del
sistema català que hagi triat.
-

S'ha aprovat un acord que facilita la mobilitat laboral de les treballadores públiques víctimes de
violència masclista, amb el que es tramitarà amb caràcter urgent, en un màxim de tres dies, el
procediment de mobilitat, i garantirà els drets econòmics de les víctimes perquè el canvi de lloc de
treball no impliqui una pèrdua d'ingressos.

-

S’han format 716 professionals per a la detecció i l'abordatge de les violències masclistes en l’atenció
primària de serveis socials i serveis d’atenció a persones en situació de sensellarisme.

Per fer front a la crisi de la COVID-19
-

S’ha posat en marxa un pla de contingència per garantir la seguretat de les víctimes de violència
masclista i domèstica, i de les persones vulnerables. Aquest Pla, impulsat pels Mossos d’Esquadra,
vol prevenir possibles casos de violència contra les dones de maltractaments en l’àmbit familiar, com
ara els maltractaments a infants, situacions de violència filio-parental o del maltractament a les
persones grans.

-

S’han reorganitzat els serveis d’atenció per poder garantir l'atenció a les dones en situació de
violència masclista durant els dies del confinament per emergència sanitària amb l'objectiu que no
hi hagi cap dona desatesa malgrat la dificultat de mobilitat i d’atenció presencial.

-

S’ha creat un nou servei de WhatsApp que facilita l'accés a les dones que poden estar convivint amb
l'agressor i tenen dificultats per fer trucades.

-

S’ha reforçat la Línia 900 900 120 amb un increment en hores d’atenció de professionals. Aquesta
línia ha rebut un increment d’un 98% de les trucades, respecte els mesos de gener i febrer del mateix
any, amb una mitjana de 50 trucades diàries.

-

S’han destinat 2,9 M€ addicionals a un pla de mesures de lluita contra la violència masclista per fer
front als efectes del confinament per la crisi de la covid-19. Aquests recursos se sumen a l’increment
de 4,7 M€ que ja s’havia fet en els pressupostos 2020 planificats abans de la crisi sanitària.
Concretament, s’han obert 3 nous Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE), un nou Servei d’Atenció
i Acollida d’Urgència titularitat del Departament i 60 noves places de Serveis Substitutoris de la Llar
–el que suposa quadruplicar les places de serveis residencials en només 2 anys.

-

S’ha destinat 500.000 € a fomentar que empreses i organitzacions elaborin i implementin plans
d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes. El programa procura que, a la sortida de la crisi
sanitària, les dones no hagin d’abandonar el món del treball retribuït i tornar a les llars a fer tasques
de cura no reconegudes salarialment i que no generen drets retributius.
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Ciutadania i drets humans

Objectius:
-

Presentació del Pla de Drets Humans 2020-2023
(Desembre 2019)

-

Fomentar polítiques per a la igualtat efectiva entre les persones
i per a totes les formes de diversitat
Impulsar un país d’acollida, d’inclusió i d’interacció intercultural
Promoure la defensa dels drets civils i polítics dels ciutadans i
lluitar contra les actituds violentes o denigrants
Consolidar una política pública de memòria democràtica
estable, transversal i a llarg termini
Impulsar el dret a la llibertat religiosa i de consciència
Aconseguir una millora dels horaris a través de la Reforma
Horària per garantir una millor qualitat de vida de les persones

-

L'Estructura de Drets Humans de Catalunya ha elaborat el primer Pla de drets Humans de Catalunya
2020-2023, en resposta a l’encàrrec que li havia fet el Govern.

-

S'està elaborant la llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació per garantir els drets de totes
les persones, independentment de la seva condició i generar instruments que promoguin mesures
positives de respecte a la diversitat.

-

En el marc de la Convenció de Nova York sobre els drets de les persones amb discapacitat, s'ha
modificat el Codi civil de Catalunya per permetre que les persones amb discapacitat sensorial facin
testament sense testimonis. Així mateix, s’han elaborat les bases per una adaptació completa del
Codi Civil a la Convenció esmentada i s’han impulsat diversos procediments participatius per assolir
el màxim consens.

-

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’han inscrit 46.701 parelles al Registre de parelles estables de Catalunya, inscripció que acredita
la convivència i dona accés a prestacions com la pensió de viduïtat en cas de mort d’un dels membres
de la parella.

-

S’ha aprovat el Pla Interdepartamental 2018-22 de polítiques públiques LGBTI.

-

S'ha reforçat el Consell Nacional en defensa de les persones LGBTI amb l'aprovació del decret del
Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals, que substituirà l'anterior
Consell.

-

S'ha aprovat el protocol del deure d’intervenció per als treballadors de la Funció Pública per donar
compliment a la Llei 11/2014 per garantir els drets LGBTI i per eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la
transfòbia.

-

S’ha fet el desplegament de la Xarxa de Serveis d’Atenció Integral LGBTI, amb la implantació de 100
Serveis a tot el territori.

-

El Centre Penitenciari de Dones de Barcelona ha acollit les primeres persones trans inscrites al
Registre Civil amb sexe masculí però que se senten dones.
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-

S’ha implantat un sistema d’identificació de les persones TRANS* amb el seu nom sentit, amb el
qual s’han acreditat 980 persones.

-

S’han format 25.000 professionals de la Funció Pública en Drets LGBTI i la llei 11/2014.

-

S'ha aprovat i desplegat el Pla integral del poble gitano 2017-2020, un Pla amb més de 120 mesures,
entre les quals la promoció de l'accés a la universitat a gitanos i gitanes. També s’ha participat en
un projecte europeu per promoure la inclusió educativa i social de nenes i dones gitanes (Romnia
Transform)

-

Es lidera el projecte europeu “Empowering for inclusion” que pretén eradicar el racisme, la
xenofòbia i altres formes de discriminació amb la col·laboració conjunta entre centres educatius i
equipaments cívics.

-

S'ha fet el procés participatiu per elaborar el Pacte Nacional per a 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.

-

S’ha desenvolupat el programa de mentoria social per a les persones refugiades, a través de grups
d’acollida formats amb mentors i mentores voluntaris. A finals de 2019 s’havien format 210 tàndems
amb un total de 450 persones refugiades.

-

S’ha signat l’Acord per a un debat responsable sobre immigració i contra el racisme i la xenofòbia,
amb la totalitat de les forces polítiques parlamentàries i amb el suport de les institucions i les entitats
socials.

-

S'ha destinat 1 M€ per a les persones refugiades que viuen a Catalunya i queden fora del circuit
estatal de protecció. Servirà per reforçar els serveis socials bàsics dels municipis que fan acollida de
persones refugiades perquè puguin seguir atenent els que queden fora del circuit estatal. A
Catalunya viuen un total de 2.925 persones refugiades acollides dins el programa de refugi, un terç
(32%) dels 9.129 refugiats acollits al conjunt de l'Estat.

-

S'ha creat l'Oficina per a la Defensa dels Drets Civils i Polítics (ODCiP). Aquesta nova unitat
s’encarrega de difondre aquests drets entre la ciutadania, de recollir i d’acompanyar les eventuals
vulneracions d’aquests drets i d’enfortir la col·laboració amb la societat civil organitzada. L’Oficina
ha publicat una cartografia interactiva de la repressió de l'1-O. Ha gestionat 283 queixes per
vulneracions de drets el 2019 i ha publicat una cartografia de la intolerància política a Catalunya que
recull fins a 677 incidents, a maig de 2020, entre ells fins a 302 actes vandàlics contra entitats,
principalment seus de partits polítics. També ha elaborat informes sobre el delicte de sedició i sobre
les identificacions policials no discriminatòries, amb propostes de reforma.

-

La inversió en l’obertura de fosses i la identificació de víctimes ha estat de més de 2 M€ en tres anys,
del 2017 al 2020. En el marc del Pla de fosses de la Guerra civil, se n’han obert 34 des del 2017. Les
excavacions del Pla han facilitat la recuperació de les restes de 339 persones. D'aquestes, vuit han
estat identificades amb el Programa d'identificació genètica que disposa actualment d'unes 2.500
mostres d'ADN de donants vius i d'uns 300 perfils genètics de restes de fosses.

-

S’han iniciat el procediment de retirada del monument franquista de Tortosa, amb la sol·licitud de
les llicències a l’Ajuntament i la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i la preparació de les licitacions
corresponents.

-

S’han expedit 4.988 documents de nul·litat dels judicis franquistes des que es va posar en marxa,
el 2017. Catalunya hi ha 66.629 persones contra les quals es va instruir un procediment judicial
militar per causes polítiques durant la dictadura de Franco.

-

S'ha instat l'Executiu espanyol a anul·lar els judicis franquistes i a demanar perdó a les víctimes.
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-

S’ha organitzat la commemoració del 80è aniversari de l’assassinat del president Lluís Companys
amb diverses activitats en record d’aquests fets. Entre aquestes, la col·locació d’una llamborda
Stolpersteine davant del Palau de la Generalitat. Des del 2017, el Memorial Democràtic, que acull i
lidera el projecte Stolpersteine a Catalunya, ha facilitat la col·locació de 257 llambordes Stolpersteine
arreu del territori català.

-

S'ha creat la Comissió Interdepartamental per a la Concreció d'una Estratègia Interdepartamental
i Integral davant la Desaparició Forçada de Menors per investigar els casos i atendre les víctimes.

-

Des de 2018 s'han atorgat 590.000 € en ajuts per fomentar la cultura religiosa en la societat
catalana, promoure el diàleg interreligiós com a eina per a la convivència: destaquen els 38
projectes dins de la convocatòria de subvencions per al foment de la cultura religiosa i els 3 per a
projectes de recerca en l'àmbit de la diversitat religiosa.

Per fer front a la crisi de la COVID-19
-

S’han iniciat els passos per dotar de recursos humans i materials el servei gratuït d’assessorament i
acompanyament als deutors per reduir els concursos de creditors i resoldre els casos d’insolvència
previs a judicis. L’Oficina per a la segona oportunitat estarà oberta als ciutadans durant el primer
trimestre de 2021.

-

S’han destinat 4,28 M€ en un paquet de mesures en els àmbits de la igualtat, les migracions i la
ciutadania davant la crisi de la COVID-19: en concret per al foment de la contractació de
treballadores de les cures en situació d’irregularitat (1,4 M€); la prestació del servei de primera
acollida en formats presencials i no presencials (1,25 M€); i els ajuts a la formació a famílies
immigrants per al suport educatiu (430.000 €), entre d’altres.

-

La Generalitat ha estat la primera administració en constituir un Comitè per protegir els drets
fonamentals en situacions d’emergència, mitjançant un grup d’experts independents coordinats per
Justícia que estableixen els criteris que evitin el xoc entre les mesures de protecció a la salut i
l’afectació a drets fonamentals i llibertats públiques.

Administració pública

Objectius:
-

Nou districte administratiu de la Generalitat
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-

S’ha aprovat una oferta d’ocupació pública de 15.018 places amb l’objectiu d’incrementar
l’estabilitat de l’ocupació a la Generalitat.

-

S’han convocat 6.633 places públiques el 2019, adreçades prioritàriament a serveis bàsics: 5.005
docents, 820 Mossos d’Esquadra i 250 bombers.

-

S’ha aprovat una nova oferta parcial d’ocupació el 2020, de 1.421 places noves, la majoria
adreçades a serveis essencials.

-

S’ha aprovat el retorn de les pagues extres de 2013 i 2014 dels treballadors públics de la Generalitat
per un import de 1.100 M€. S’ha retornat l’import de la paga extra de 2013, primer el 40% i aquest
juliol s’ha retornat el 60% restant.

-

Ha finalitzat el trasllat d’uns 2.400 funcionaris de la Generalitat al nou Districte Administratiu. La
nova seu suposarà un estalvi de 70 M€.

-

S’ha aprovat el Pla normatiu 2019-2020, amb els objectius de racionalitzar i donar transparència a
l’adopció de decisions normatives, així com facilitar la participació dels ciutadans i agents econòmics
i socials. En el en el marc d’aquest Pla s’han realitzat 44 consultes prèvies, s’han iniciat 41 propostes
normatives i s’han aprovat 47 projectes normatius.

-

S’està impulsant el Pla de simplificació normativa per reduir l’ordenament jurídic català. S’ha
analitzat les disposicions que vigents al Portal Jurídic de Catalunya del període 1977-1985, respecte
de les quals s’ha iniciat la tramitació un projecte de decret que deroga 1.255 disposicions
reglamentàries, alhora que s’han identificat més de 3.500 disposicions que són en realitat actes
administratius que es procedirà a desindexar del Portal Jurídic de Catalunya.

-

S’ha aprovat el Decret 77/2020, de 4 d'agost, pel qual es regula la prestació de serveis en la
modalitat de teletreball per al personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
i els seus organismes autònoms, que estableix el teletreball com a element clau en el procés de
modernització de les administracions públiques, la qual ha d'esdevenir el motor de canvi que permeti
introduir noves maneres de treballar en el marc del procés de transformació digital de
l'Administració de la Generalitat.

-

S’ha aprovat el Decret 76/2020, de 4 d'agost, d'Administració digital, que regula i ordena el
desplegament del model d'Administració digital, que es fonamenta en quatre pilars bàsics: persones,
dades, processos i tecnologia, defineix l'estructura organitzativa d'aquest nou model
d'administració, n'estableix les particularitats del règim jurídic de l'administració digital i determina
els instruments necessaris per implementar-lo.

-

S’ha impulsat un nou model d’atenció a les Oficines d’Atenció Ciutadana i d’innovació en atenció
ciutadana.

-

S’ha creat l’Oficina per la Reforma Horària que ha permès avançar en el desplegament del pacte per
a la Reforma Horària: objectiu 2025. En aquest sentit, s’ha aprovat el Pla Viure Millor (Pla de
Transició cap a la reforma Horària) que esdevé el primer pla transversal de polítiques del temps i de
Reforma Horària a Catalunya i pioner a tot l’Estat.

-

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€.

-

S’han recuperat algunes de les lleis socials suspeses pel Tribunal Constitucional, ja sigui per
desistiments de l’Estat o per iniciativa del Govern. Altres, en procés, a través de llei òmnibus i
iniciatives parlamentàries.
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Per fer front a la crisi de la COVID-19
-

S'ha creat una borsa de voluntariat de treballadors públics per fer tasques de suport administratiu
i tècnic a Salut i Interior i s’ha aprovat un acord d’atribució temporal de funcions de reforç
administratiu i tècnic.

-

S’han aprovat 6 instruccions sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació al
personal al servei de l’Administració de la Generalitat amb:

-

o

Mesures preventives i de protecció en els centres de treball.

o

Mesures organitzatives en l’àmbit de la formació, processos selectius, reunions de treball,
atenció al públic, viatges, elaboració de plans de contingència pels diferents departaments i
organismes autònoms.

o

Mesures aplicables als empleats per al cas de tancament de centres públics.

o

Garantia del manteniment dels serveis bàsics o estratègics.

o

La concessió de permisos per deures inexcusables de caràcter públic de forma temporal
mentre els empleats públics que no resultin adscrits a la prestació d'activitats i serveis
públics bàsics i estratègics.

o

Criteris aplicables quan es prestin serveis en la modalitat de teletreball.

o

La necessitat d’elaborar un Pla de Contingència per part dels Departaments de la Generalitat
i organismes autònoms per concretar, entre altres aspectes, les activitats i serveis públics
que es consideren bàsics i estratègics.

o

La reincorporació progressiva als centres de treball.

o

El personal de la Generalitat farà teletreball cinc dies a la setmana a tot el territori per reduir
la mobilitat i contenir el brot epidèmic de la COVID. Només es prestaran serveis presencials
quan no es puguin fer en la modalitat de teletreball.

S’han desplegat diverses mesures per facilitar la implantació dels tràmits digitals entre la
ciutadania, pel que fa a identificació i signatura electrònica.

Seguretat i emergències

Objectius:
-

Reforçar el model de seguretat per garantir la democràcia, la
convivència i la protecció de les persones i els seus béns
Impulsar la gestió integral de les emergències per adequar el
model a les necessitats de la ciutadania
Reduir el nombre de víctimes d’accidents de trànsit
fomentant una mobilitat segura i sostenible
Avançar cap a un comandament integral de les urgències i
emergències sanitàries

Presentació dels nous vehicles de trànsit dels Mossos
(Desembre 2020)
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-

S’està treballant en un nou marc legislatiu que enforteixi i actualitzi el model del sistema de
seguretat pública de Catalunya mitjançant la Llei de policia de Catalunya i la Llei d’emergències i
protecció civil de Catalunya.

-

S’ha reforçat el personal, recursos i equipaments del cos de Mossos d’Esquadra:

-

o

S’ha desplegat la Policia Marítima dels Mossos d'Esquadra amb competències en aigües
marítimes territorials del litoral català. La nova policia marítima operarà amb bases policials
als ports de Palamós, Vilanova i la Geltrú i l'Ametlla de Mar.

o

Els Mossos d’Esquadra s’han incorporat com a membre de ple dret al Centro de Inteligencia
contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).

o

S’han convocat 1.500 noves places de mossos d’esquadra: 689 efectius ja s’han incorporat
en pràctiques i 750 aspirants iniciaran el curs de formació el gener de 2021. A més, cal afegir
el nomenament de 466 mossos que es van incorporar en pràctiques l’any 2019,
corresponents a la convocatòria del 2017. L’any 2021 es convocaran 435 places de l’escala
bàsica.

o

S’ha arribat a un acord amb les organitzacions sindicals de la PG-ME sobre la jubilació
anticipada i altres millores en les condicions laborals dels mossos d’esquadra (hores
extraordinàries, assumptes personals, Fons Acció Social).

o

S’ha posat en marxa la nova oficina policial dels Mossos d'Esquadra al Moianès; s’han
finalitzat les obres de construcció de la nova comissaria de Sarrià-Sant Gervasi (4,7 M€), la
reforma de la comissaria de districte de Banyoles (1 M€), i les obres de millora del Complex
Central de Sabadell (0,9 M€). D’altra banda, s’ha redactat el projecte d’obra de la comissaria
de Torredembarra, que es preveu construir durant l’any 2021.

o

S’han renovat els vehicles del Cos de Mossos d’Esquadra amb l’adquisició de 410 vehicles
de diverses tipologies (33 M€) i en procés de contractació la compra de 382 vehicles més
(29,7 M€). També s’ha implementat el nou disseny dels vehicles patrulla de seguretat
ciutadana i de trànsit que comporta una nova imatge corporativa, així com noves prestacions
que suposen millores mediambientals i de la seguretat dels agents i dels ciutadans.

Anàlogament, s’ha reforçat el cos de Bombers:
o

S’han convocat 650 noves places: 150 bombers es van incorporar el juny del 2020, 250
s’incorporaran en pràctiques a principis del 2021 i els altres 250 estan en procés selectiu. A
més, s’estan finalitzant els processos selectius de promoció interna de 117 places de
caporal/a, 63 places de sergent/a, 50 places d’oficial/a i 25 places de sotsinspector/a. L’any
2021 es convocaran 250 places de l’escala bàsica i 7 places d’inspector/a.

o

S’ha arribat a un acord amb les organitzacions sindicals dels bombers (2019-2022) que
millora les condicions laborals dels Bombers de la Generalitat després de més de 10 anys de
reivindicació.

o

S’han impulsat les obres del nou Parc de Bombers de Moià (1,7 M€), reforma i ampliació del
Parc de Figueres (1,2 M€) i reforma del Parc de Girona (1,5 M€). S’està finalitzant la reforma
del Parc de Granollers (1,1 M€) i s’han aprovat els projectes d'obra dels Parcs de Balaguer i
Solsona que s’iniciaran l’any 2021.

o

S’han renovat els vehicles del Cos de Bombers amb 92 vehicles pesants (40,5 M€), compra
de 263 vehicles lleugers (18,5 M€) i 8 vehicles lleugers per als Equips de Prevenció Activa
Forestal EPAF (0,6 M€). A més, s’ha aprovat un nou contracte de lloguer dels mitjans aeris
que permetrà la renovació i la millora de la capacitat operativa dels bombers.
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-

S’han incorporat noves metodologies formatives i noves eines tecnològiques per millorar la qualitat
de la formació als cossos de seguretat i emergències. S’ha implementat la metodologia de classe
inversa i les simulacions per ordinador de diversos escenaris d'emergències als cursos del Cos de
bombers. A més, s’ha comprat el programari i les ulleres de realitat virtual per simular diversos
escenari i pràctiques en el Curs de formació bàsica per a policies.

-

S’ha aprovat el Protocol de Protecció Civil d’atenció a les persones en emergència (APCAT) que
preveu l’atenció psico-social a les persones afectades per una emergència.

-

S’ha elaborat el pla del sector químic de Tarragona Plaseqta 2020, en resposta a l’explosió química
a l’empresa Iqoxe a principis d’any, que preveu una implementació en un termini de quatre anys.

-

S’ha constituït el Pacte nacional per a la mobilitat segura i sostenible per implantar una mobilitat
més segura i, al mateix temps, sostenible, saludable, connectada i automatitzada.

-

S’ha assolit l’objectiu principal del Pla Estratègic de Seguretat Viària 2014-2020, de reducció del
50% de les víctimes mortals l’any 2020 respecte a l’any 2010. Està en fase d’elaboració el proper
Pla de Seguretat Viària 2021-2023 que establirà l’objectiu de reducció del 15% de les víctimes
mortals l’any 2023.

-

Es dona continuïtat al pla de radars de tram i fixos per reduir la sinistralitat viària. Des de gener de
2018 s’han instal·lat 7 nous radars de tram (1 AP-7, 2 C-17, 2 C- 31, 2 A-2) i 1 radar fix (C-63). S’està
treballant en la posada en marxa, l’any 2021, de 9 nous radars de tram ( A-2, 2 C- 31, 2 N-II, 2 C-14 i
2 C-17) i 4 radars fixos (2 B-10 i 2 C-17).

-

S’ha cooperat amb els ajuntaments per a l’elaboració dels Plans Locals de Seguretat Viària per reduir
l’accidentalitat urbana. En l’actualitat, hi ha 266 municipis de Catalunya que disposen de Pla Local
de Seguretat Viària, que representa el 90,83% de la població de Catalunya.

Per fer front a la crisi de la COVID-19
-

S’ha aprovat la revisió del Pla d’actuació del PROCICAT per emergències associades a malalties
transmissibles emergents amb potencial alt risc i la seva adaptació a la COVID-19, en fase
d’emergència des del 13 de març. s’han tramitat fins a 130 plans (65 per regular el desconfinament
durant l’estat d’alarma i 65 per regular l’etapa de represa).

-

S’han aprovat diverses mesures aplicades a cada moment de la pandèmia: restriccions a la mobilitat
nocturna, limitació de desplaçaments o activitats, tancament perimetral de Catalunya i un
confinament municipal els caps de setmana, entre d’altres.

-

S’ha implementat el Pla Operatiu ORIS de la PG-ME, que es va iniciar el 12 de març amb el
confinament de la Conca d’Òdena, amb l’objectiu de garantir l’ordre públic i la seguretat ciutadana i
orientar el servei prioritàriament al compliment de les ordres establertes durant l’estat d’alarma. Els
Mossos d’Esquadra, en coordinació amb les policies locals, despleguen controls policials específics
a les principals carreteres i autopistes catalanes en el marc de l’aplicació de les mesures de restricció.

-

S’ha implantat el certificat autoresponsable de desplaçament que determina la mobilitat de la
ciutadania.

-

Els Bombers de la Generalitat han donat suport al muntatge d’infraestructures temporals sanitàries
i la desinfecció d’edificis en situacions crítiques.

-

Es van habilitar nous espais amb posicions de teleoperació per desdoblar les sales del telèfon 112 als
edificis de Reus i de la zona Franca.
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Justícia
Objectius:
-

Oferir un servei d’administració de justícia modern basat en la
sostenibilitat del sistema i la cohesió social
Millorar el model d’execució penal català amb perspectiva
educativa i comunitària i de reinserció a la societat
Reforçar el valor del dret civil català, de les entitats jurídiques
catalanes i dels sistemes de resolució alternativa de conflictes
Garantir el dret d’opció lingüística de la ciutadania en l’àmbit de la
justícia

Conveni amb el Consell de l’Advocacia de
Catalunya per fomentar la mediació (Desembre
2018)

-

S’ha aprovat la modificació del Codi civil de Catalunya per establir l’obligatorietat de la sessió
informativa de mediació en determinats conflictes amb l’objectiu de potenciar-ne l’ús.

-

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. També s'adaptarà la
regulació de les successions a l'envelliment de la població.

-

S'ha creat una app per orientar les parelles separades sobre el repartiment dels fills petits.

-

S’han signat convenis de col·laboració amb el Consell de l'Advocacia Catalana, el Consell de
Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya i amb el Grup Europeu de Magistrats per la
Mediació (GEMME) per fomentar la mediació en la resolució de conflictes.

-

Fins al 2025 es destinaran 40 M€ per a nous edificis judicials a Catalunya i, comptant les reformes i
manteniment d'antics edificis, la inversió ascendeix fins als 66 M€. En aquesta línia, s'ha inaugurat el
nou Palau de Justícia de Tortosa i també s'ha posat en funcionament el nou edifici que agrupa els
jutjats de Mollet del Vallès.

-

S'han destinat 14,2 M€ a la posada en marxa de 21 nous jutjats, durant el període de juny de 2018
a 2020. Aquests nous jutjats han estat implementats als partits judicials de Badalona, Barcelona,
Granollers, L’Hospitalet de Llobregat, Mataró, Reus, Sabadell, Terrassa, El Vendrell, Girona i Lleida,
principalment en l’àmbit civil i de família, social i mercantil, sense cap suport econòmic del Govern
espanyol.

-

S'ha reivindicat reiteradament al Govern espanyol la necessitat que assumeixi la despesa de la
posada en funcionament dels nous òrgans judicials, en compliment dels decrets de traspassos.

-

L'oficina judicial a Catalunya s’ha desplegat a 19 partits judicials. Durant la legislatura s’ha
consolidat el desplegament eficient de la nova organització basada en els principis de jerarquia,
divisió de funcions i coordinació que serveix de suport a l'activitat jurisdiccional de jutges i tribunals
a Blanes, Puigcerdà, Gandesa, Cerdanyola del Vallès, Ripoll , Vielha e Mijaran, la Bisbal d'Empordà i
Tremp. També s’ha creat la del partit judicial de Berga que entrarà en funcionament l’1 de febrer de
2021.

-

S’ha equiparat el sou del personal dels jutjats de Catalunya a la mitjana retributiva vigent a la resta
de l’Estat espanyol actualitzant-ne els complements salarials amb efectes des d’octubre de 2020.
L’increment incideix sobre 7.832 treballadors, dels quals (2.479 del cos de gestió processal i
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administrativa; 3.762, de tramitació processal i administrativa, i 1.591 d’auxili judicial). L’Executiu
preveu destinar-hi 10 milions d’euros del pressupost de l’any vinent
-

S'han destinat anualment 65 M€ per garantir l'assistència jurídica gratuïta a les persones sense
recursos. Més de 170.000 persones sense capacitat econòmica per litigar han disposat d'un advocat
o d’un procurador de forma gratuïta anualment.

-

S’ha implantat l’expedient electrònic de justícia gratuïta que permet als col·legis de l’advocacia
traslladar telemàticament els expedients a les Comissions d’Assistència Jurídica Gratuïta per a la seva
resolució final.

-

S’ha aprovat un programa específic de foment de l’ús del català a l’Administració de Justícia entre
els advocats del torn d’ofici que es preveu posar en marxa el gener de 2021. Amb aquesta actuació
i la implantació d’una nova funcionalitat de l’ejusticia.cat que facilita el seguiment del compliment
de l’opció lingüística triada, es reforça el dret de la ciutadania d’utilitzar el català davant
l’Administració de Justícia.

-

S'ha creat la Seu judicial electrònica de Catalunya a través de la qual els ciutadans i professionals
poden accedir a la informació, als procediments i als serveis electrònics de l'Administració de justícia
a Catalunya. El 63% dels jutjats de Catalunya treballen en expedient electrònic i la gestió processal
és 100% digital.

-

S’han adquirit llicències en línia per permetre realitzar videoconferències en les declaracions de
detinguts i celebrar actuacions processals telemàtiques des de totes les comissaries i els centres
hospitalaris amb cadascuna de les 447 sales de vista dels jutjats de Catalunya.

-

S’han atorgat 1,6 M€ als ajuntaments dels municipis de Catalunya on hi ha jutjat de pau,
corresponent al mòdul econòmic per al funcionament d'aquests òrgans judicials durant el 2020. Els
jutjats de pau de Catalunya han gestionat, durant l’any 2019, un total de 627.924 actuacions.

-

S’han organitzat els processos selectius convocats pel Ministeri de Justícia per ocupar 1.845 places
dels cossos del personal de l’Administració de Justícia i metges forenses, per tal de reduir el
percentatge d’interinatge actual.

-

S’han iniciat les obres per construir el futur Centre Obert de Tarragona el febrer de 2020, amb una
inversió de més de 9,5 M€ i una capacitat de 146 places.

-

S'ha adjudicat 9,4 M€ en obres de millora al Centre Penitenciari Quatre Camins (La Roca del Vallès)
amb la previsió d'acabar-les a finals del 2021.

-

S'han creat 35 noves places d'internament als centres de justícia juvenil, tot recuperant dos
equipaments parcialment tancats per la crisi el 2013, Montilivi a Girona i Til·lers, a Mollet del Vallès
on s'ha reobert un mòdul amb visió de gènere per a noies de tot Catalunya. Es passa de 302 a 337
places (+12 %).

-

S'han instal·lat 18 sales de videoconferències i videotrucades a 9 centres penitenciaris i 5 més a
centres educatius de justícia juvenil.

-

S’han instal·lat un centenar de càmeres de videovigilància per evitar zones cegues als centres
penitenciaris Brians 1 (Sant Esteve Sesrovires) i Ponent (Lleida) i s’acaba així la primera fase del pla
per enregistrar el so i el vídeo de tots els escorcolls, aïllaments i contencions a les presons de
Catalunya.

-

S'han obert quatre noves residències per a presos que arriben al final de la condemna en
semillibertat, a l'Alt Empordà, al Barcelonès, al Baix Llobregat i al Baix Penedès. També s’han destinat
379.764 € a la contractació del servei de desenvolupament d'un Programa d'acompanyament en
el procés de transició de la presó a la Comunitat.
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-

S’han creat els mecanismes de coordinació perquè els condemnats per violència masclista que
surtin en llibertat puguin continuar la teràpia als centres de salut mental amb l'objectiu d'evitar la
reincidència que està entre un 19 % i un 25 %. L’any 2019, prop de 800 persones van participar en
els programes de tractament especialitzats.

-

S'ha impulsat un Pla per reduir el consum de tabac als centres penitenciaris atès que les persones
privades de llibertat tripliquen la taxa de fumadors de la població general.

-

S’ha acordat que els departaments de la Generalitat i les entitats del seu sector públic destinin
almenys un 0,5% del seu volum de contractació anual a ocupar interns dels centres penitenciaris i
de justícia juvenil de Catalunya per contribuir a l’objectiu primordial de la reinserció sociolaboral.

-

S’ha presentat l’Estudi sobre la immatriculació de béns immobles a favor de l’Església catòlica a
Catalunya, que fa una anàlisi descriptiva dels béns immatriculats i la seva distribució territorial amb
un total de 3.722 finques. A l’hora s’ha creat l’Oficina de Mediació sobre Immatriculacions, que és
un servei del Centre de Mediació de Catalunya, adreçat a l’Església i a les persones i entitats que
reclamen la propietat dels béns immatriculats sense títol de propietat, amb l'objectiu que les parts
s’acullin a un procés de mediació que faci possible arribar a acords extrajudicials per la via del diàleg.

Per fer front a la crisi de la COVID-19
-

S’ha creat el programa específic de mediació: Diàleg i Acord davant la COVID-19 i el lloc web
“Mediació i COVID-19”, per fer front als conflictes sorgits durant l’estat d’alarma i els sis mesos
posteriors al seu aixecament, principalment per a aquells supòsits que afecten infants de caràcter
gratuït i gestionat a través de mitjans telemàtics. S’ha creat el lloc web “Mediació i COVID-19”.

-

S’ha creat juntament amb el poder judicial un equip pioner per impulsar la mediació als jutjats que
posarà l’accent en conflictes familiars derivats de la COVID-19. Se centrarà sobretot en els òrgans
judicials de Barcelona, però també s’estendrà als jutjats de família de la resta de Catalunya.

-

S’han habilitat gairebé 4.000 funcionaris de jutjats per teletreballar, fent una inversió de 370.000
€. S’ha invertit 3,4 M€ en mesures per mitigar el risc de contagi del coronavirus als edificis judicials,
a les dependències de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses i a les presons i centres
educatius de justícia juvenil. L’octubre de 2020 un total de 5.650 treballadors de l’àmbit de
l’Administració de justícia a Catalunya estan preparats per teletreballar, el 64,2 % de tot el personal.

-

Per compensar les restriccions d’entrades i sortides de persones a totes les presons i centres de
justícia juvenil, es van adquirir 230 telèfons mòbils (i punters i suports per extremar les mesures
higièniques) perquè els interns contactessin amb les famílies per videoconferències. Des de final de
març del 2020 fins a la primera quinzena d'agost del 2020 prop de 5.900 reclusos han participat en
les més de 56.000 videotrucades, 400 al dia que es fan des de les presons de Catalunya. Les presons
catalanes continuaran oferint de manera permanent el servei de videotrucades després d’aquesta
emergència sanitària.

-

S’ha posat en marxa un servei d'atenció telefònica per als familiars de presos amb COVID-19. El
personal de Salut que atén els pacients els informa sobre el seu estat de salut. Es van rebre 1.833
trucades al servei d’atenció telefònica a les famílies dels interns dels centres penitenciaris entre el
23 de març de 2020 i finals d’abril de 2020, més de 300 trucades setmanals.

-

S’ha contractat una quarantena de dinamitzadors per prevenir la COVID-19 a les presons.

-

S’ha reobert al centre penitenciari Brians 2 (Sant Esteve Sesrovires) una infermeria per a presos de
tot Catalunya amb símptomes lleus de COVID-19 en el mateix espai que s’havia posat en marxa
durant l'estat d'alarma per descongestionar el Pavelló Hospitalari Penitenciari de Terrassa (PHPT).
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-

Els tallers del CIRE dels centres penitenciaris han confeccionat 32.000 uniformes per als hospitals
durant l’emergència sanitària.

-

S'ha retallat a la meitat les taxes per a associacions i fundacions revertint l'increment progressiu
dels imports durant l'última crisi econòmica. Els canvis de junta i les dissolucions d'entitats
s'inscriuran gratuïtament i s’ha suprimit la taxa per als més de 8.000 canvis anuals a les juntes
directives de les associacions. Fins ara, cadascuna d'aquestes gestions comportava l'abonament de
21,85 €. També ha desaparegut la taxa d'extinció de les fundacions, que se situava entre les més
elevades, amb un cost de 163,80 €.
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Eix 4. Una Catalunya oberta al món

Acció exterior
Objectius:
-

Relleu a la presidència dels Quatre Motors per a
Europa fins a la tardor del 2021. (Setembre 2020)

-

Reforçar la presència de Catalunya al món tot contribuint a la
resolució dels reptes globals
Fer de Catalunya un actor solvent i reconegut a l’Europa unida en
la diversitat
Aportar capacitats en l’àmbit internacional per contribuir al
desenvolupament sostenible, la defensa dels drets humans i la
pau
Donar suport a la cultura i la llengua com a trets diferencials de
Catalunya al món

-

S'han reobert les delegacions del Govern a l'exterior complint així l'objectiu de restituir-les després
de l’aplicació de l’article 155: Regne Unit i Irlanda, Alemanya, Itàlia, França, Suïssa, Balcans i Estats
Units d'Amèrica, Portugal, Europa Central, Països Bàltics i Països Nòrdics. La delegació davant de la
Unió Europea no havia deixat de funcionar., s’han creat les d’Argentina, Mèxic i Tunísia i s’ha aprovat
també la creació de tres noves delegacions a Austràlia i Nova Zelanda, al Japó i al Senegal. Amb
aquestes, es comptarà amb 18 delegacions repartides arreu del món.

-

S'ha aturat el mandat de liquidació del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat) en
base a l'article 155 i funciona amb normalitat.

-

S'ha aprovat el Pla nacional per a l'Agenda 2030 a Catalunya, que conté 920 compromisos, dels
quals 810 s'implementaran a Catalunya i 110 tindran una repercussió a nivell global. Està previst que
es revisi anualment fins al 2030. A més, s’ha aprovat l’Acord Nacional per a l’Agenda 2030 i s’ha
constituït l'Aliança Catalunya 2030, una gran coalició de país per avançar conjuntament en
l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). S’han incorporat a l’estadística
oficial de Catalunya els indicadors per mesurar el grau d’assoliment dels ODS.

-

S'ha aprovat el Pla Europa mitjançant el qual es fixa la visió de Catalunya sobre la Unió Europea. El
Pla ha estat fruit d'un procés participatiu obert a la societat civil.

-

S'ha aprovat l'Estratègia mediterrània de Catalunya, que, entre d’altres, busca l'impuls d'un nou
projecte europeu per a la Mediterrània.

-

S'ha aprovat el Pla Àfrica 2020-2023, el primer pla geogràfic que plasma la voluntat de la Generalitat
de tenir una projecció més prioritària cap a l'Àfrica.

-

S’ha aprovat l’Acord de col·laboració entre la Generalitat de i el Programa de les Nacions Unides
per als Assentaments Humans per establir un marc de col·laboració en relació amb el Programa
Global de Ciutats Resilients.

-

S’ha continuat exercint la presidència de la Comunitat de Treball dels Pirineus i s’ha assumit la
presidència de la xarxa dels 4 Motors per a Europa.
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-

S’han impulsat iniciatives en l’àmbit de la denominació Mediterrània +25 amb l’objectiu d’apropar
el projecte mediterrani a la ciutadania, promoure els intercanvis entre actors del nord i del sud, i
proposar des de Catalunya idees per a una nova agenda mediterrània a Europa.

-

S’ha treballat amb l’Institut de Drets Humans de Dinamarca per promoure la complementarietat de
l’Agenda 2030 i la Convenció dels Drets Humans de les Nacions Unides i reforçar ambdós
instruments internacionals.

-

S'ha aprovat el Pla Director de cooperació al desenvolupament 2019-2022, en el qual s'assumeix el
compromís d'un creixement progressiu en la inversió en cooperació al desenvolupament fins a
assolir el 0,7% l'any 2030. I també s'han aprovat els Plans anuals de cooperació al desenvolupament:
el del 2018 amb una dotació de 32,15 M€ i el del 2019 que destina un total de 36,7 M€ a ajut oficial
al desenvolupament.

-

S’ha defensat davant la Comissió Europea que Catalunya vol tenir un rol actiu en la crisi del camp
de refugiats de Mòria, a Grècia. La Generalitat continua col·laborant amb les ONG que treballen
sobre el terreny per donar suport a les persones refugiades, i s’ha ofert per acollir un mínim de 120
persones refugiades, entre les quals infants i adolescents sols que es troben a l’illa. A més, per carta,
s’ha reclamat “una actuació ràpida i unificada de tots els actors europeus”.

-

S’han convocat les subvencions per a projectes de desenvolupament i d’educació per al
desenvolupament per a l’any 2020 amb una primera dotació de 10 M€, i una ampliació de 2,1 M€.

-

S’ha vetllat per garantir la presència de la cultura catalana al món, a diversos nivells. Ha posat
l’accent en el reforç de la llengua i la literatura: amb la participació de l'ICEC a la Fira del Llibre
Infantil de Bolonya el 2019 o la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, 2019, per exemple,
però també amb l’impuls d’iniciatives com la presència de les lletres catalanes a la 24a edició del
Festival Internacional de la Literatura (FIL), de Mont-real el 2018. Cultura sempre s’ha posat amb
línia amb els principis de l’Agenda Europea i ha estat present de manera destacada a la Berlinale
(2019) a la Biennal d'Art de Venècia 2019. Tot plegat amb el concurs de l’Institut Ramon Llull, que
va permetre posar la cultura tradicional i popular catalana a l’aparador del món amb la participació
al Smithsonian Folklife Festival als EUA el 2018.

-

S’han convocat les subvencions per a projectes d’internacionalització d’entitats catalanes i de
suport a l’organització a Catalunya d’esdeveniments internacionals i d’actes de les entitats
catalanes o d’organismes i xarxes internacionals amb les quals es relacionen per a l’any 2020 amb
un pressupost màxim de 600.000 euros.

Per fer front a la crisi de la COVID-19
-

S’ha prestat un servei d’acompanyament a la ciutadania catalana que es trobava temporalment a
l’estranger i que tenia dificultats en el retorn al país a causa de la COVID-19. Des del 12 de març de
2020 i fins l’agost de 2020, es va donar suport a 3.009 persones.

-

S’han monitoritzat les mesures que els diferents països estan prenent com a resposta a la crisi de
la COVID-19 arreu del món per detectar aquelles bones pràctiques que ofereixin resultats i es puguin
implementar també a Catalunya. A la vegada, s’han compartit bones pràctiques de la Generalitat
de Catalunya per fer front a la pandèmia amb altres governs d’arreu del món.

-

S’han finançat 11 organitzacions catalanes de cooperació al desenvolupament i organismes
multilaterals per a projectes de salut, accés a l’aigua i seguretat alimentària amb 1,7 M€. A més, s’ha
treballat amb totes les ONG per facilitar l’adaptació i/o reprogramació de les actuacions
subvencionades al context provocat per la COVID-19.
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-

S’han reforçat les accions d’informació i assessorament a les entitats i institucions catalanes per
facilitar l’accés als fons europeus competitius amb l’organització de cursos, jornades, sessions
informatives i la creació d’un apartat especial “COVID-19 i Fons europeus” al Butlletí #FonsUECat.

-

S’ha impulsat, conjuntament amb 23 territoris europeus més, una iniciativa comuna davant les
institucions europees per formar part de la presa de decisions de la UE sobre la recuperació postCOVID.

Economia internacionalitzada
Objectius:
-

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

Presentació de la campanya Legends of Catalonia,
guardonada al Japó

-

S’ha fet un seguiment de les negociacions entre la Unió Europea i el Regne Unit amb l’objectiu de
preparar les institucions i la societat catalana per al nou marc de relacions derivat del Brexit. També
s'ha elaborat un pla de xoc i s’ha obert un portal d'informació sobre el Brexit amb l'objectiu que les
empreses i els ciutadans estiguin preparats davant la sortida del Regne Unit de la Unió Europea. La
Finestreta BREXIT ha permès assessorar les empreses catalanes que exporten al Regne Unit i
preveure els riscos per minimitzar els possibles impactes.

-

S’ha consolidat l’Oficina Tècnica de Barreres d’Internacionalització (OTBI) per ajudar les pimes a
superar obstacles quan exporten, i s’ha posat en marxa una Comissió Interdepartamental per
avançar en la identificació i resolució d’obstacles.

-

S’ha consolidat l’Oficina Tècnica de Contractació Pública Internacional, que ha inclòs
addicionalment a la contractació pública, les licitacions públiques, locals internacionals.

-

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’ha organitzat una missió
virtual per apropar la innovació disruptiva de Silicon Valley a emprenedores catalanes.

-

S’han realitzat missions empresarials a l’Argentina, als EUA, a Ghana i Lagos, a Hong Kong, a Corea
del Sud, a Holanda, a França, i a Alemanya per potenciar la internacionalització i donar a conèixer a
les empreses els contactes estratègics de cada país.

-

S'ha iniciat el procés per obrir una antena d'ACCIÓ a Austin (Texas), una de les grans capitals de
startups del país

-

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.
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-

La inversió estrangera captada per la Generalitat l'any 2019 ha crescut un 13% respecte l’any
anterior. ACCIÓ ha atret 365,2 M€ d’inversió estrangera l’any 2019 que han suposat la creació de
més de 5.700 llocs de treball (+5,5%) i el manteniment de 1.350 addicionals (+6,3%).

-

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 € per començar a exportar. 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.

-

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.
-

S’ha creat la plataforma digital ‘Catalonia Industry Suppliers’, que conté informació de 3.000
empreses industrials que operen a Catalunya per facilitar-ne la seva connexió internacional

-

L’ICF i COFIDES destinaran 100 M€ a la internacionalització de les empreses catalanes mitjançant
una nova línia de finançament conjunta per facilitar el finançament de projectes d’inversió.

-

S’ha reforçat el programa de suport a la internacionalització de les empreses socials, a través d’un
programa que s’emmarca dins del Pla de suport al Tercer Sector Social.

-

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.

Per fer front a la crisi de la COVID-19
-

S’han obert canals en línia (com el Virtual Desk) i s’han activat nous serveis per reforçar el suport a
les filials d'empreses catalanes a l'estranger.

-

S’ha creat el programa ‘export covid-19 solutions’ per impulsar l’exportació de productes catalans i
la transferència de tecnologia catalana per fer front a la COVID-19. Les oficines d’acció a Bogotà,
Lima, Sao Paulo, Santiago de Xile, Buenos Aires, Johannesburg, Nairobi, Accra i Casablanca donaran
suport a la internacionalització d’empreses catalanes productores de material de protecció (epis),
sistemes de desinfecció, equipament mèdic i solucions tic, entre d’altres.
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ANNEX. Normes amb rang de llei aprovades pel Govern
1. Decret llei 3/2018, del 26 de juny, de necessitats financeres del sector públic en pròrroga
pressupostària.
2. Decret llei 4/2018, del 17 de juliol, pel qual s'assumeix la gestió directa del servei d'abastament
d'aigua a poblacions per mitjà de les instal·lacions de la xarxa d'abastament Ter-Llobregat de
titularitat de la Generalitat i es crea l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat
3. Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la
igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial.
4. Projecte de llei vitivinícola de Catalunya.
5. Projecte de llei de contractes de serveis a les persones.
6. Llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT).
7. Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a
l’estranger.
8. Decret llei sobre l'increment retributiu per al 2018 i el règim de millores de la prestació econòmica
d’incapacitat temporal aplicable al personal del sector públic.
9. Projecte de llei d’ordenació del litoral.
10. Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació.
11. Decret llei 6/2018, de 13 de novembre, relatiu al tipus de gravamen aplicable a les escriptures
públiques que documenten l'atorgament de préstecs o crèdits amb garantia hipotecària.
12. Decret llei 7/2018, del 20 de novembre, pel qual s’estableixen mesures transitòries per continuar
percebent la prestació per al manteniment de les despeses de la llar per a determinats col·lectius
que regula l’article 20 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter
econòmic.
13. Decret llei que autoritza la creació de 750 places del cos de Mossos d’Esquadra i 250 places del cos
de Bombers de la Generalitat de Catalunya aquest 2018.
14. Decret llei que autoritza la formalització d’operacions d’endeutament i la concessió d’avals durant
el període de pròrroga pressupostària.
15. Decret llei que modifica el Codi de consum de Catalunya.
16. Decret llei que preveu la recuperació d’un 10% de la paga extra del 2013 i l’augment retributiu dels
empleats públics de la Generalitat de Catalunya per aquest 2019.
17. Decret llei de mesures urgents en matèria de transport de viatgers mitjançant el lloguer de vehicles
amb conductor (VTC).
18. Decret llei de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge.
19. Decret llei 6/2019, de 19 de març, sobre restabliment del complement de productivitat variable del
personal estatutari de l'Institut Català de la Salut.
20. Decret llei que concedeix un suplement de crèdit per valor de 814 milions d’euros als Pressupostos
de la Generalitat del 2017 prorrogats per al 2019.
21. Decret llei 8/2019, del 14 de maig, de modificació de la Llei 6/2017, del 9 de maig, de l'impost
sobre els actius no productius de les persones jurídiques.
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22. Decret llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament
d’habitatge.
23. Decret llei que regula el procediment d’integració de centres educatius d’altres titularitats a la
xarxa de centres públics de la Generalitat, com és el cas de centres de titularitat d’ens local o
privada.
24. Decret llei de modificació de la disposició transitòria setena de la Llei 3/2008, de 23 d'abril, de
l'exercici de les professions de l'esport.
25. Decret llei de mesures urgents en matèria tributària i de lluita contra el frau fiscal.
26. Decret llei que aprova les regles per a l’autoliquidació de l’Impost sobre begudes ensucrades
envasades.
27. Decret llei que autoritza la creació de 750 places del cos de Mossos d’Esquadra i 250 places del cos
de Bombers de la Generalitat de Catalunya.
28. Decret llei 15/2019, del 26 de novembre, pel qual es modifica l'article 13 del Decret llei 4/2010, del
3 d'agost, de mesures de racionalització i simplificació de l'estructura del sector públic de la
Generalitat, que suprimeix la qualificació del Centre d'Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del
Vallès com a mitjà propi instrumental i de servei tècnic de l'Administració de la Generalitat.
29. Llei de modificació de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, que introdueix algunes
modificacions en l’impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica.
30. Decret llei 16/2019, del 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls
de les energies renovables.
31. Decret llei de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge.
32. Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica.
33. Decret llei de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària.
34. Decret llei que modifica puntualment el text del Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de
mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge.
35. Projecte de llei dels pressupostos d ela Generalitat de Catalunya 2020.
36. Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2020.
37. Decret llei 3/2020, de l’11 de febrer, per ratificar l’increment retributiu del 2% per al personal
funcionari i laboral de la Generalitat de Catalunya, el màxim que autoritza la llei estatal.
38. Llei de modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya, que fomenta l’ús de la mediació en
conflictes familiars.
39. Decret llei 4/2020, del 10 de març, pel qual s'estableix un règim transitori per a la concessió de les
indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes de violència masclista, que preveu el Decret 80/2015,
del 26 de 26 de maig
40. Decret llei 5/2020, del 12 de març, de modificació de la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels
mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
41. Decret llei 6/2020, del 12 de març, de mesures urgents en matèria assistencial, pressupostària,
financera, fiscal i de contractació pública, per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel
coronavirus SARS-CoV-2
42. Decret llei 7/2020, del 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut
i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i
econòmica.
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43. Decret llei que modifica el Decret llei 7/2020, de mesures urgents contra el coronavirus, per
adaptar-lo al Reial Decret estatal i incloure-hi noves actuacions.
44. Decret llei 9/2020, del 24 de març, que regula la participació institucional, el diàleg i la concertació
amb els agents socials.
45. Decret llei 10/2020, de 27 de març, de mesures extraordinàries per fer front a l’impacte sanitari,
econòmic i social derivat de la greu situació d’emergència sanitària i social mundial provocada per
la pandèmia de la COVID-19.
46. Decret llei l'11/2020, del 7 d'abril, pel qual s'adopten mesures econòmiques, socials i
administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19.
47. Decret llei 12/2020, del 10 d'abril, pel qual s'adopten mesures pressupostàries en relació amb el
Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, en l'àmbit tributari i en l'estructura de
l'Administració de la Generalitat per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19.
48. Decret llei 13/2020, del 21 d'abril, pel qual s'adopten mesures urgents de caràcter estructural i
organitzatiu, així com mesures en l'àmbit de les entitats del sector públic de l'Administració de la
Generalitat.
49. Decret llei 14/2020, del 28 d'abril, pel qual s'adopten mesures amb relació al Sistema sanitari
integral d'utilització pública de Catalunya en l'àmbit tributari i social.
50. Decret llei 16/2020, del 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de
transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la Covid-19.
51. Decret llei 15/2020, de 5 maig, que autoritza el Consell Català de l’Esport a prestar garantia perquè
l’ICF atorgui préstecs a les entitats esportives afectades per la Covid-19.
52. Decret llei 18/2020, del 12 de maig, de mesures urgents en matèria d'urbanisme, fiances i
ambientals.
53. Decret llei 17/2020, del 12 de maig, de mesures complementàries en relació amb el Sistema
sanitari integral d'utilització pública de Catalunya per fer front a la Covid-19.
54. Decret llei 19/2020, del 19 de maig, de mesures complementàries en matèria social i sanitària per
pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19.
55. Decret llei 20/2020, del 26 de maig, pel qual s'adopten diverses mesures en matèria d'esports com
a conseqüència de l'estat d'alarma decretat per raó de la Covid-19.
56. Decret llei 21/2020, del 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social amb
mesures de suport en l'àmbit cultural i de l'educació en el lleure.
57. Decret llei 22/2020, del 2 de juny, pel qual es determinen els òrgans competents per tramitar les
sancions per incompliments de la normativa reguladora de l'estat d'alarma denunciats pels
diferents cossos policials.
58. Decret llei 23/2020 amb mesures urgents en matèria tributària.
59. Decret llei 24/2020, del 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria de personal.
60. Decret llei 25/2020, del 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal
i administratiu.
61. Decret llei 26/2020, del 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i
administrativa .
62. Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (APEU)
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63. Decret llei 27/2020, del 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut
pública, i d'adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la Covid-19.
64. Decret llei per regular alguns aspectes tècnics del trànsit entre la Renda Garantida de Ciutadania i
l’Ingrés Mínim Vital.
65. Decret llei 29/2020, del 28 de juliol, per donar compliment al pla de contingència de l'àmbit
residencial contra la Covid-19
66. Decret llei 30/2020, del 4 d'agost, pel qual s’estableix el règim sancionador específic per als casos
d’incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària
provocada per la Covid-19.
67. Decret llei 31/2020, del 8 de setembre, pel qual es modifica el Decret legislatiu 1/2000, del 31 de
juliol, pel qual s'aprova el text únic de la llei de l'esport i s'estableixen mesures de funcionament
dels òrgans de govern de les entitats esportives de Catalunya.
68. Llei 13/2020, del 13 d'octubre, de restabliment del complement de productivitat variable del
personal estatutari de l'Institut Català de la Salut i del personal del sistema sanitari integral
d'utilització pública de Catalunya
69. Decret llei 32/2020, del 22 de setembre, pel qual es modifica la Llei 17/2014, del 23 de desembre,
de representativitat de les organitzacions professionals agràries.
70. Decret llei 33/2020, del 30 de setembre, de mesures urgents en l'àmbit de l'impost sobre les
emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica i de l'impost sobre les estades en
establiments turístics, i en l'àmbit pressupostari i administratiu.
71. Decret llei 34/2020, del 20 d'octubre, de mesures urgents de suport a l’activitat econòmica
desenvolupada en locals de negoci arrendats.
72. Decret llei 35/2020, del 20 d'octubre, de modificació del Decret llei 19/2020, del 19 de maig, i del
Decret llei 29/2020, del 28 de juliol, en matèria d'adopció de mesures socials i sanitàries per pal·liar
els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19.
73. Decret llei 36/2020, del 3 de novembre, de mesures urgents en l'àmbit de l'impost sobre les
estades en establiments turístics i de l'impost sobre la renda de les persones físiques.
74. Decret llei 37/2020, del 3 de novembre, de reforç de la protecció del dret a l'habitatge davant els
efectes de la pandèmia de la Covid-1.
75. Decret llei 39/2020, del 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front
a les conseqüències de la Covid-19.
76. Decret llei 38/2020, del 3 de novembre, pel qual s'adopten mesures en l'àmbit cultural per pal·liar
els efectes de la crisi generada per la pandèmia de la Covid.
77. Decret llei 41/2020, del 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres
educatius i en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les
conseqüències de la Covid-19.
78. Decret llei 40/2020, del 10 de novembre, pel qual s'autoritza la creació de 245 places del Cos de
Mossos d'Esquadra.
79. Decret llei 42/2020, de 10 de novembre, de mesures urgents de suport a entitats del tercer sector
social
80. Decret llei 43/2020, de 17 de novembre, pel qual s'habilita el Consell Català de l'Esport per a
l'atorgament d'ajuts extraordinaris i d'emergència per fer front a la suspensió de l'obertura al
públic de les instal·lacions i dels equipaments esportius a Catalunya, es crea el Fons extraordinari
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addicional 2020 per als ens locals, i es modifica el Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, de
mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l'àmbit de l'educació en el
lleure i de les activitats extraescolars per fer front a la crisi sanitària, econòmica i social generada
per la COVID-19
81. Decret llei 44/2020, del 17 de novembre, pel qual es crea el Cens d'espais de cultura responsables.
82. Decret llei 45/2020, del 17 de novembre, sobre l'habilitació transitòria i extraordinària per
continuar la prestació del servei d'inspecció tècnica de vehicles.
83. Decret llei 46/2020, del 24 de novembre, de mesures urgents de caràcter administratiu, tributari i
de control financer
84. Decret llei 47/2020, de 24 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter econòmic en el
sector de les instal·lacions juvenils, de mesures en el sector de les cooperatives i de modificació del
Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front
a les conseqüències de la COVID-19, i del Decret llei 42/2020, de 10 de novembre, de mesures
urgents de suport a entitats del tercer sector social
85. Decret llei que reformula el Registre de vacunació de Catalunya.
86. Decret llei de caràcter econòmic que preveu un paquet d’ajudes per a zones especialment
afectades per la Covid.
87. Decret llei per impulsar l’habitatge de lloguer a Catalunya.
88. Decret llei que preveu un augment de l’1,3% addicional en les tarifes que la Generalitat paga dels
mòduls de serveis residencials per a persones amb discapacitat o persones amb malaltia mental.
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