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Introducció

Un any transformant Catalunya. 365 dies de Govern que han permès començar a 
impulsar tots aquells canvis que es van anunciar a l’inici d’aquesta legislatura 
i que es van plasmar al Pla de Govern aprovat el setembre de 2021. Un any que 
ha servit per posar les bases del canvi, els fonaments de la nova Catalunya, i per 
començar a imprimir ritme a les quatre transformacions que el Govern de Catalu-
nya es va comprometre a engegar: la transformació social, la verda, la feminista i 
la democràtica. 

Quatre transformacions, 5 eixos d’acció, 19 àmbits, 782 mesures i 702 submesu-
res concretes per fer de nou una Catalunya pròspera i justa a la vegada, que ens 
permeti superar les crisis provocades per la pandèmia i les conseqüències de la 
guerra i que ens permeti alhora avançar econòmicament i socialment, excel·lir i, 
sobretot, no deixar ningú enrere. Treballant des dels grans consensos, com són 
la defensa de la llengua i la nació catalana, la lluita per l’autodeterminació i la fi 
de la repressió, el model d’escola catalana, els mitjans públics de comunicació 
i els serveis públics; i per aconseguir, al mateix temps, tirar endavant els nous 
consensos, com són la lluita contra el canvi climàtic o la lluita feminista per una 
societat amb igualtat de drets per a tothom. I, a més, assolir-ho amb una nova 
manera de fer, des de la màxima transparència i amb un imprescindible exercici 
de rendició de comptes i avaluació pública de l’acció de Govern com no s’havia 
fet mai fins ara.  

Per això, des d’avui mateix, tota la ciutadania tindrà accés al grau de compliment 
de cada una de les mesures que consten al Pla de Govern i en podrà anar seguint 
l’evolució durant tota la legislatura. Unes xifres que demostren que el canvi està 
en marxa: malgrat portar poc més d’un quart de legislatura, el grau de compli-
ment total del pla de Govern ja és del 33,88%, i el propòsit de l’Executiu és poder 
accelerar a partir d’ara l’acció de Govern.

Així doncs, a partir d’avui mateix, l’avaluació del desplegament del Pla de Govern 
es podrà consultar al web govern.cat/gov/pla-govern. 

https://govern.cat/gov/pla-govern
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Accedeix a l’avaluació del 
Pla de Govern de la XIV Legislatura

Retre comptes

Retre comptes de com el Govern executa la seva acció és un pilar fonamental 
d’una democràcia plena, en què la ciutadania coneix com es desenvolupen els 
compromisos polítics adquirits pels seus representants i com es gestionen els 
recursos comuns. El Govern creu fermament que compartir amb tothom aquesta 
informació de manera directa i proactiva millora la qualitat de la democràcia.

Per aquest motiu, amb l’aprovació del Pla de Govern de la XIV Legislatura a finals 
de setembre de 2021, el Govern es va comprometre a fer un pas més en el retiment 
de comptes amb la ciutadania, més enllà de la comunicació habitual i periòdi-
ca. Va prendre el compromís, per primera vegada, de fer públic periòdicament el 
desplegament d’aquest Pla que conté les principals línies estratègiques de tots 
els departaments, orientat a l’assoliment de les quatre transformacions que el 
Govern persegueix en aquesta legislatura: la Transformació Democràtica, la Trans-
formació Social, la Transformació Verda i la Transformació Feminista.

Amb l’objectiu, doncs, d’exposar de manera transparent, i amb la voluntat de retre 
comptes de l’acció i dels seus resultats, el Departament de la Presidència ha po-
sat en marxa una nova aplicació de gestió i seguiment del Pla que ha compartit 
amb tots els departaments del Govern. Aquest sistema permet extreure les dades, 
quantitatives i qualitatives, de l’execució de l’acció del Govern per a ús i conei-
xement dels mateixos departaments, però també per a ús i coneixement de la 
ciutadania.

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmY2Nzc1Y2QtNzI5Yi00NDBiLWE5YzEtY2MyN2FiMWRlYTRhIiwidCI6IjNiOTQyN2RjLWQzMGUtNDNiYy04YzA2LWZmNzI1MzY3NmZlYyIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmY2Nzc1Y2QtNzI5Yi00NDBiLWE5YzEtY2MyN2FiMWRlYTRhIiwidCI6IjNiOTQyN2RjLWQzMGUtNDNiYy04YzA2LWZmNzI1MzY3NmZlYyIsImMiOjh9
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El desplegament de les mesures contingudes en el Pla de Govern s’ha avaluat 
mitjançant uns estats d’execució als quals se’ls ha assignat un percentatge 
de desplegament de cada acció. Així, tots els 1.486 ítems (782 mesures i 702 
submesures) del Pla de Govern tenen assignat un estat d’execució. En concret, les 
etapes en què s’ha classificat l’avenç de les mesures són les següents: 

Les avaluacions tenen en compte l’horitzó global de la legislatura i la complexitat 
de la mesura. I el resultat presentat, el 33,88%, sorgeix de la mitjana d’avenç de 
totes les mesures i submesures que consten en el Pla de Govern.

Com s’ha avaluat el Pla de Govern

Estat d’execució

No iniciada 0%

Planificació i tasques preliminars 10%

Inici d’execució 25%

Execució en ple desenvolupament 40%-60%

Execució avançada 80%

Finalitzada 100%
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Els principals resultats del seguiment del Pla de Govern, coincidint amb el 
primer any de mandat del Govern de la XIV Legislatura, situen el nivell mitjà de 
desplegament de les actuacions que s’hi contenen en un 33,88%. 

Si s’analitzen les mesures des de l’òptica de les Transformacions que pretén 
assolir el Govern a través de la seva acció, la mitjana d’avenç de les mesures que 
les conformen és la següent:

D’acord amb aquestes dades, el Govern supera el 30% d’execució en la majoria 
d’àmbits d’actuació ja en el primer any de legislatura. En àmbits com els de 
Polítiques educatives, Vertebració del territori, Polítiques d’habitatge i Agenda 
rural i polítiques agroalimentàries, el percentatge és superior al 40%, la qual cosa 
indica que la seva execució ja es troba en ple desenvolupament.  

Cal tenir compte que no totes les transformacions tenen el mateix nombre 
de mesures. Del total de 782, la Transformació Social conté 365 (46,7%); la 
Transformació Verda,  212 (27,1%); la Transformació Democràtica, 136 (17,4%), i la 
Transformació Feminista,  69 (8,8%).

Transformacions, eixos i àmbits

Grau d’avenç de les mesures per  
Transformació

Democràtica

Social

Verda

Feminista

29,2 %

34,0 %

39,3 %

26,3 %

33,88 %

Grau d’avenç total del Pla de Govern XIV Legislatura
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Pel que fa a l’avaluació per eixos, que és com està estructurat el pla de Govern, la 
principal diferència rau en el fet que la Transformació Social està desglossada en 
dos eixos: un més enfocat a drets socials i l’altre més centrat en l’economia i les 
polítiques digitals. 

L’eix de drets socials ja s’ha completat en un 35,6%, desglossat en els àmbits 
següents: Polítiques educatives i formatives (43,1%); Polítiques d’habitatge (41,7%); 
Drets Socials i Inclusió (35,2%); Treball digne (34,5%); Salut i Activitat física (31,1%), 
i Cultura i Llengua (28,9%). Pel que fa a l’eix d’economia i polítiques digitals, que 
s’ha complert en un 29,9%, es divideix de la manera següent: Economia i Hisenda 
(37,5%); Societat del coneixement (33,2%); Polítiques digitals (32,3%), i Empresa i 
teixit productiu (23,2%).

Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món

Per un país de drets, d’igualtat d’oportunitats i de benestar. 

Per un país feminista fonamentat en la garantia dels drets humans. 

Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora.

Per un país verd, equilibrat i connectat.

30,5 %

39,3 %

26,3%

29,2 %

35,6 %

Grau d’avenç de les mesures per Eix
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Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món. 

Bon govern i govern obert

Justícia

Seguretat i emergències

Acció exterior

Polítiques educatives i formatives

Salut i activitat física

Drets socials i inclusió

Treball digne

Polítiques d’habitatge

Cultura i llengua

Per un país de drets, d’igualtat d’oportunitats i de benestar. 

Tots els eixos del Pla de Govern estan compostos de diferents àmbits i dins 
d’aquests s’hi agrupen les diferents mesures i submesures. 

El pla d’avaluació permet entrar mesura per mesura i conèixer l’estat actual i les 
diferents fites assolides fins a l’actualitat, un grau de detall molt destacat i que 
s’anirà actualitzant periòdicament. Així, doncs, es pot comprovar l’estat d’execució 
de cada mesura i submesura, quantes submesures hi ha en cada mesura, una 
descripció i les fites assolides en cadascuna, i un web o nota de premsa on es pot 
corroborar la mesura i en quin procés està.

21,9 %

28,4 %

35,2 %

38 %

43,1 %

34,5 %

31,1 %

41,7 %

35,2 %

28,9 %
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Acció climàtica

Agenda rural i polítiques 
agroalimentàries

Vertebració del territori

Feminismes

Igualtats i drets humans

Per un país verd, equilibrat i connectat.

Per un país feminista fonamentat en la garantia dels drets humans.

Economia i hisenda

Societat del coneixement

Polítiques digitals

Empresa i teixit productiu

Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora.

37,5 %

 23,2 %

34,9 %

32,3 %

34,7 %

29,8 %

41,2 %

41,2 %

23,4 %
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Fons Complementari de Riscos: per protegir tots els servidors públics i la seva 
presumpció d’innocència, i per garantir l’acció política en llibertat. 

Subvencions a la internacionalització d’entitats catalanes: s’ha triplicat la 
dotació de la convocatòria del 2022, de 600.000 euros a 2 milions d’euros

Delegacions del Govern a l’exterior: de 14 delegacions es passarà a 20 l’any 
2022. La cobertura geogràfica s’ampliarà de 44 a 63 països.

Canvi de criteris per fer prevaldre els drets fonamentals en la tramitació 
d’expedients vinculats a la Llei Mordassa. 

Creació del Projecte AINA, una campanya de captació de veus per fer que la 
tecnologia entengui i parli el català.

Presentació del Pacte Nacional per la Llengua per fer un diagnòstic de la 
situació del català i dur a terme una política lingüística transversal, participativa 
i consensuada. 

S’han pres mesures per fomentar l’ús del català a la justícia a través de 
Compendium.cat, un nou portal de referència de llenguatge jurídic català.

S’han destinat 917 milions d’euros al pla de polítiques actives d’ocupació més 
gran de la història. 

Pacte Nacional per la Indústria: per reindustrialitzar el país en clau verda i 
digital. Té una dotació inicial de 35 milions d’euros. 

Accions més destacades del primer any

Transformació Democràtica

Transformació Social
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Aprovació dels pressupostos per al 2022, que van entrar en vigor l’1 de gener per 
primera vegada des del 2010.

Els ajuts als grups de recerca de Catalunya han augmentat en un 70%.

S’han destinat 28 milions d’euros a les línies d’ajut al sector audiovisual. 

Gratuïtat a Infantil 2: s’assumeix el cost de l’escolarització que paguen les 
famílies a les escoles bressol públiques.

Es redueixen les ràtios a Infantil 3 a 20 infants per aula amb l’objectiu que, en 
uns anys, tots els grups tinguin menys alumnes. 

S’incrementen en prop de 600 les places d’accés al grau d’Infermeria. 

S’ha posat en marxa el procés d’estabilització pública més gran que s’ha fet 
mai a l’Administració catalana, amb l’objectiu de reduir la temporalitat.

FGC ha assumit el servei que ara presta Renfe a Lleida per impulsar millores, 
com doblar freqüències i augmentar el nombre d’usuaris l’any 2026. 

S’ha prioritzat l’atenció a la salut mental: s’ha incrementat el pressupost en 80 
milions d’euros. 

S’han incorporat nous perfils professionals a l’atenció primària per fer-la més 
accessible, comunitària, resolutiva i transversal.

S’han pres mesures per millorar l’accés a l’habitatge a Catalunya,  com la 
reserva per a joves del 25% dels nous habitatges socials de lloguer.

S’ha aprovat el Marc d’acció per a l’abordatge del sensellarisme a Catalunya 
2022-2025. S’hi destinaran 98 milions d’euros fins al 2025.
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S’han multiplicat per quatre els ajuts a l’esport femení per potenciar 
l’excel·lència i el teixit esportiu.

S’ha creat el Programa TempsxCures, que finança serveis de cures per a infants i 
adolescents a tot Catalunya. 

S’ha presentat l’Organisme de Protecció i Promoció de la Igualtat de Tracte i la 
No-Discriminació,  que atén víctimes de discriminació i facilita la presentació i 
la gestió de denúncies administratives. 

S’ha impulsat la reserva del 40% places de Mossos, Bombers i Agents Rurals 
per a dones. També s’ha ampliat el sostre de la plantilla de la policia catalana i 
s’han convocat 800 places d’agents. 

S’ha aprovat un decret per avançar en la protecció de la vida i la seguretat dels 
menors i evitar situacions de violència vicària.

 

S’ha accelerat la transició energètica a Catalunya, a partir d’un nou model 
energètic democràtic, distribuït, participat i cohesionat territorialment.

S’ha aprovat l’Agenda Rural de Catalunya, conjuntament amb els actors 
implicats en el desenvolupament rural i sostenible, per situar el món rural al 
centre.

 

Transformació Verda

Transformació Feminista



Per a més informació:  
Direcció General de Comunicació del Govern 
Presidència de la Generalitat de Catalunya 

comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat

mailto:comunicaciogovern.presidencia%40gencat.cat?subject=

