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Pla de Govern
XIV Legislatura 

21 de setembre de 2021 

Acord de govern de 13 de juliol de 2021

1. Avançar cap a la resolució del conflicte polític amb l’Estat, per fer de Catalunya un 
subjecte polític reconegut internacionalment.

2. Fixar com a objectius de l’acció política del Govern durant aquesta legislatura l’assoliment 
de les transformacions democràtica, social, verda i feminista.

3. Iniciar l’elaboració del Pla de Govern de la XIV legislatura, d’acord amb els eixos 
següents:

Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món. Aprofundir en 
l’exercici de la democràcia i del bon govern, impulsant l’apoderament i la participació 
de la ciutadania en la presa de decisions a través d’una administració eficient, oberta i 
digital que vetlli per la justícia i la seguretat per a tothom. 

Per un país de drets, d’igualtat d'oportunitats i de benestar. Reforçar i ampliar 
l’estat del benestar (educació, salut, cures i protecció social) i l’accés al treball digne i 
a l’habitatge, a la prosperitat econòmica i a la cultura, impulsant la llengua catalana en 
tots els àmbits de la societat.

Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora. 
Impulsar la competitivitat de l’economia catalana apostant pel talent, la innovació i la 
digitalització del teixit productiu, amb sinergies amb la iniciativa privada i social, que situï 
Catalunya com a hub digital i tecnològic referent en ciència i recerca.

Per un país verd, equilibrat i connectat. Desplegar unes polítiques territorials 
i energètiques que alineïn Catalunya amb la lluita global contra el canvi climàtic i el 
respecte per la biodiversitat i que vertebrin el nostre país amb infraestructures que evitin 
el despoblament rural i la desigualtat urbana.

Per un país feminista fonamentat en la garantia dels drets humans. Posar les 
polítiques d’igualtat al centre de l’acció política per tal d’erradicar totes les desigualtats, 
discriminacions i violències.
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Volem construir un país més just, més pròsper, més feminista, 
més verd i més lliure. Superar la crisi sanitària, social, econòmica 
i emocional provocada per la covid-19 que agreuja les 
desigualtats preexistents en el si de la nostra societat. Trencar 
tots els sostres de vidre, erradicar tota forma de masclisme i de 
violència contra les dones i garantir el respecte a la diversitat. 
Un país compromès amb l’Agenda 2030, la lluita contra el canvi 
climàtic i la defensa del medi ambient i de la biodiversitat. I 
una democràcia moderna, avançada, més transparent i més 
accessible, basada en la participació ciutadana i la rendició de 
comptes, i fermament compromesa amb l’amnistia i el dret a 
l’autodeterminació. 

Aquest és el país que volem. Per això el Govern de la Generalitat 
ens hem compromès a avançar de nou. Ens hem compromès a 
impulsar una transformació social, feminista, verda i democràtica 
imprescindible per obrir una nova etapa i projectar de nou el país 
cap al futur. 

Amb aquest Pla de Govern posem les bases d’una nova societat, d’un nou país capaç de 
despertar tota la seva ambició, energia, creativitat i talent i orientar-los a generar benestar i 
oportunitats per a tothom. Per això, amb la força multiplicadora del fons europeus Next 
Generation, farem una aposta clara pels elements més transformadors que tenim com a societat: 
la creació de feina de qualitat, l’impuls de la innovació educativa, la potenciació de la recerca 
científica i el progrés de la transició energètica. 

Posarem al dia totes les eines que tenim per promoure un canvi cultural feminista, donant forma 
a un país on tothom hi pugui viure sense límits ni discriminacions, sense por ni violència, amb 
igualtat de deures i de drets. Treballarem per no deixar ningú enrere i superar la crisi reduint els 
índex d’atur, sobretot els juvenils. Apostarem per l’educació i la formació perquè són la base de 
tota societat competitiva, crítica i democràtica. I per la recerca, perquè el món de demà passa 
per investigar, millorar i potenciar alternatives econòmiques al turisme i potenciar, també, nous 
models productius i de consum. Cal abordar l’emergència climàtica i ho farem.

Canvis de fons i apostes estratègiques que des del punt de vista de la transformació democràtica, 
més enllà de les noves formes de governança i de millora de l’administració, té els seus puntals 
en l’amnistia i l’autodeterminació. Dues propostes clares que gaudeixen d’un ampli consens en 
el si de la societat catalana, i que sobretot tenen la virtut d’oferir una resolució al conflicte polític 
amb l’Estat espanyol basada en la desjudicialització i la voluntat de la ciutadania de Catalunya 
de decidir el seu futur votant. 

Aquests fonaments, juntament amb la llengua i la cultura com a elements cohesionadors, són 
els de la nova Catalunya que hem començat a construir. Un país que vol avançar amb tota la 
força, tota l’energia i tota la determinació, cap a un futur de prosperitat, de benestar, de llibertat 
i de felicitat per a tothom.

Molt Honorable Senyor Pere Aragonès i Garcia

President de la Generalitat de Catalunya
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Us presentem el setè Pla de Govern de la Generalitat de Catalunya. Un pla que entronca amb una 
tradició de planificació estratègica iniciada la legislatura 2004-2007 amb l’objectiu de disposar 
d’un full de ruta que permeti afrontar els principals reptes de la legislatura, i fer-ho des d’una 
òptica transversal, coordinada i adaptada a les necessitats de cada moment. 

En aquest sentit, aquesta és una legislatura que neix en un marc institucional, social i 
econòmic molt concret. La repressió de l’Estat ha marcat els darrers anys de la vida política, 
social i econòmica catalana, ja sigui mitjançant la judicialització de la política o ja sigui per una 
recentralització constant o una inacció pel que fa a avançar en la normal relació bilateral entre 
governs. 

Tot plegat en un marc en què Catalunya necessitava disposar de totes les eines disponibles per 
poder garantir amb eficàcia el millor estat del benestar per a tota la ciutadania. En efecte, l’any 
2019, l’economia mundial començava a mostrar símptomes de feblesa, a causa del refredament 
del comerç global i l’increment de les tensions geopolítiques.

I el primer trimestre del 2020 el món sencer es va trobar, de sobte, amb una pandèmia d’abast 
mundial amb impactes inesperats que, avui, més d’un any i mig després, encara estem patint en 
molts nivells i que, amb tota seguretat, notarem en els propers anys. 

Evidentment, Catalunya no va quedar fora d’aquest sotrac global. Les característiques de la 
nostra economia, amb un pes important del sector turístic, així com l’impacte de les mesures 
necessàries que el Govern va haver d’adoptar per lluitar contra els efectes sanitaris, econòmics 
i socials de la pandèmia, es van traduir en una caiguda del PIB català l’any 2020 de l’11,5% 
(-10,8% a Espanya), una xifra inèdita. 

Davant d’aquesta situació, la Generalitat de Catalunya va desplegar un conjunt de mesures per 
fer front als efectes de la pandèmia, destinant-hi més de 3.750 M€, tres quartes parts dels quals 
van ser en atenció sanitària i sociosanitària directa i la resta, en ajuts i subvencions als sectors 
econòmics i socials afectats. Un gran esforç que continua en l’actual escenari, en què s’han 
destinat 623,8 M€ als àmbits sanitaris i sociosanitaris i 860,6 M€ a ajuts i subvencions fins al 
passat mes de juny.

Les previsions econòmiques per a enguany ens permeten ser optimistes. El Govern preveu 
que l’economia catalana creixi un 6,0% aquest 2021 (+6,3% segons la Cambra de Barcelona i 
+6,6% segons el BBVA) i un 5,2% al 2022 (+7,2% segons el BBVA). Una recuperació liderada 
pel consum de les llars i la inversió privada, per la fortalesa de les nostres exportacions, en 
màxims històrics, i el retorn del turisme i que se situa per sobre de la recuperació esperada per 
la Comissió Europea a l’Eurozona, que serà del 4,8% al 2021 i del 4,5% al 2022.

Els desafiaments que té la societat catalana –agreujats en aquest darrer any i mig per la crisi 
sanitària- requereixen una acció urgent per part del Govern, però, sobretot, ha de ser una acció 
profunda i transformadora, que ens permeti afrontar el futur amb majors garanties i oportunitats 
per a tota la ciutadania.

Tenim l’oportunitat de fer-ho, de transformar el país, de construir una nova Catalunya pròspera, 
justa, feminista, verda i plenament lliure.

Volem una societat més igualitària i equitativa. La crisi sanitària ens deixa una societat més 
desigual que mai, amb un 26,3% de la població en risc de pobresa o d’exclusió social. La situació 
és encara més greu entre la infància, ja que un 35,9% dels i les menors de 18 anys es troben en 
risc de pobresa o d’exclusió social. Els problemes de salut han augmentat, amb un 19% d’adults 
amb problemes de depressió o ansietat i un 10,6% d’infants de 4 a 14 anys amb problemes de 
salut mental. Molts col·lectius pateixen problemes per poder accedir a un habitatge digne, i hi 
ha un 38,6% de persones residint en habitatges amb problemes d'humitats, manca de llum i 
contaminació. 

Volem, també, acabar amb la bretxa profunda existent entre dones i homes, com ho mostra el 
fet que la taxa d’ocupació s’hagi incrementat durant la pandèmia fins als 9,1 punts percentuals 
a favor dels homes i volem, també, abordar l’enorme repte climàtic que tenim al davant, amb 
emissions de gasos d’efecte hivernacle el 2019 que superen encara un 13% les de 1990.
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Tenim un país preparat per respondre als reptes que tenim. El país té la capacitat per generar més 
i millors oportunitats i expectatives per a tothom. Catalunya és un país atractiu per atreure talent 
i inversions. Una economia diversificada amb vocació exportadora i mirada global, una societat 
cohesionada, organitzada i amb un tercer sector social referent, uns equips i infraestructures 
de recerca i innovació de prestigi, una sanitat innovadora reconeguda globalment, un entorn 
digital que se situa entre els cinc més competitius de la UE i una qualitat de vida valorada 
internacionalment.

El Pla de Govern és una de les eines que tenim al nostre abast per afrontar aquests reptes. 
Aquesta eina de treball, a cavall dels plantejaments polítics i de l’actuació administrativa, suposa 
la concreció de la planificació estratègica de manera que es puguin seguir i mesurar els resultats 
que se n’obtenen i que han d’impulsar les quatre grans transformacions: social, verda, feminista 
i democràtica.

Per assolir aquestes transformacions, el Pla de Govern s’estructura en els cinc eixos que han de 
garantir una Catalunya justa, pròspera, verda, feminista i plenament lliure:

- 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 basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora. 
- Per un país verd, equilibrat i connectat. 
- Per un país feminista fonamentat en la garantia dels drets humans. 

Aquestes són les línies mestres de la XIV legislatura, unes línies ambicioses que marquen 
l’actuació de tots els departaments de la Generalitat, una actuació que cal que sigui coordinada, 
transversal i alineada amb els objectius més importants que el Govern estableixi, i també amb 
els disset Objectius per al Desenvolupament Sostenible (ODS) aprovats per les Nacions Unides 
en el marc de l’Agenda 2030.

Però més enllà de grans objectius, el Govern vol estar al costat de la gent. Ocupar-se i preocupar-
se dels seus problemes, neguits i inquietuds: que l’educació sigui inclusiva, de qualitat i en 
escoles ben equipades; que a tot el país, sense exclusions, les persones i les empreses puguin 
estar connectades i accedir digitalment i físicament a serveis, coneixements i mercats globals; 
que l’aire que respirem no estigui contaminat;  que generem ocupació de qualitat basada en la 
innovació, el talent i la cultura de l’esforç; que siguem un país preparat i amable per atraure talent 
i inversions que millorin les nostres oportunitats; o que no hi hagi cap mena de discriminació 
laboral entre persones per raó del seu sexe. Són sis exemples que poden afectar el dia a dia de 
qualsevol ciutadà o ciutadana de Catalunya i als quals el Govern té l’obligació de donar resposta.

Per aconseguir-ho, treballarem per tenir un nou model econòmic que garanteixi l’equitat i la 
igualtat d’oportunitats i que asseguri que la prosperitat i el benestar arriben a tot arreu i a tothom. 
Paral·lelament, hem de crear les condicions que permetin liderar la necessària recuperació 
econòmica post-pandèmia mitjançant l’impuls decidit de l’economia productiva, el suport a la 
petita i mitjana empresa, els autònoms, l’atracció d’inversions, l’estímul de les start-ups, apostant 
per la innovació i la recerca i seguir projectant Catalunya com a nació capdavantera en l’àmbit 
digital. És la transformació social.

També farem una aposta decidida per l’economia i la mobilitat verda, promovent un canvi cultural 
sobre com produïm i consumim com a societat per posar fre i començar a revertir, amb tota la 
urgència, el canvi climàtic, tot afrontant la transformació del model energètic i la descarbonització 
de la mobilitat; la transformació verda. 

La Catalunya del futur ha de fer una transformació feminista. Perquè sense igualtat no hi ha 
llibertat individual ni col·lectiva, l’acció del Govern tindrà com a objectiu una distribució 
justa i equitativa dels drets, les obligacions, les oportunitats i els recursos, sobre la base del 
reconeixement i el respecte a la diferència.

Hem d’impulsar un canvi en la relació entre administració i ciutadania. Hem de ser un país 
compromès amb la participació ciutadana, amb la modernització de l’Administració i en 
l’Administració de Justícia com a veritable servei públic, àgil i pròxim; la transformació 
democràtica.
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El país just, verd, competitiu, connectat, d’oportunitats ha de ser-ho en el seu conjunt; equilibrat 
territorialment, on les oportunitat es generin independentment d’on un visqui o emprengui una 
petita o gran empresa. I això vol dir que ens calen estratègies concretes per evitar les desigualtats 
en entorns urbans i el despoblament de determinats àmbits del país. 

Un Govern compromès amb la llibertat del poble de Catalunya, que defensa la llengua i la cultura 
catalana, les seves institucions i el seu dret. Un Govern amb un encàrrec clar de la ciutadania 
expressada en la voluntat de fer realitat l’amnistia per a les persones que han patit les represàlies 
de l’Estat i l’exercici de l’autodeterminació per decidir el nostre futur col·lectiu.

I tot el que pretenem tirar endavant ho explicarem periòdicament, en un exercici de transparència 
i de retiment de comptes en què publicarem tot un seguit d'indicadors que fan referència als 
objectius i les mesures que proposem en aquest Pla: si s’han assolit els objectius, si estan a 
mig fer o si estan per iniciar. Explicar el grau de compliment i execució del Pla de Govern és una 
exigència que ens imposem i que la ciutadania de Catalunya es mereix. 

Sabem què hem de fer i com ho volem fer. El acords polítics subscrits per les forces polítiques 
que donen suport al Govern són la jàssera que sustenta el Pla de Govern. Ara cal que, com a 
Govern, president i consellers i conselleres fem efectives totes les mesures, directrius i objectius 
que detalla el Pla, per fer realitat les transformacions que volem fer, perquè el conjunt de la 
ciutadania les rebi com una millora de la seva qualitat de vida a nivell personal, social i econòmic 
i perquè com a país puguem assolir la independència en la forma de la República que desitgem.
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Annex 1. Acord del Govern, de 13 de juliol de 2021, pel qual s’inicia l’elaboració del Pla 
de Govern per a la XIV legislatura

Annex 2. Seguiment i avaluació del Pla



1_Per un país just, amb 
bon govern i referent 
democràtic al món 

Davant dels reptes que té plantejats la ciutadania de Catalunya, 

accentuats greument pels efectes de la pandèmia de covid-19, 

el Govern de Catalunya es proposa aprofundir en l’exercici de la 

democràcia i del bon govern, impulsant l’apoderament i la participació 

de la ciutadania en la presa de decisions a través d’una administració 

eficient, oberta i digital que vetlli per la justícia i la seguretat per a 

tothom.



Pla de Govern XIV Legislatura 14

1.1_Bon govern i govern obert

D’acord amb la Llei 19/ 2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, les mesures de bon govern i  de govern obert han de complir el doble 
objectiu d’assolir el major grau d’exigència en el compliment de les obligacions de servei 
públic per part de les persones que assumeixen aquesta responsabilitat, d’una banda, i 
afavorir una major participació i compromís de la ciutadania en la definició de les polítiques 
públiques, de l’altra.

Un bon govern és aquell que es basa en els principis, les obligacions i les regles sobre la 
qualitat dels serveis i el funcionament de l‘Administració, i els principis ètics i les bones 
pràctiques. Els principis del bon govern també han de ser la clau de volta per fer dels mitjans 
de comunicació públics una peça decisiva per configurar l'espai català de comunicació, una 
manifestació ben clara de la nostra identitat, la nostra cultura i la nostra llengua.

La Llei 19/2014 considera com a elements del bon govern el codi de conducta dels alts 
càrrecs, el règim d’incompatibilitats, la publicitat de les condicions d’accés als càrrecs públics, 
el dret a una bona administració, les cartes de serveis, l’avaluació dels serveis públics, el 
retiment de comptes, el dret a formular propostes i suggeriments i la millora de la qualitat 
normativa, tècniques i solucions que cal aprofundir i reforçar amb la introducció de nous 
mecanismes validats per les millors pràctiques internacionals i, en particular, amb la millora 
contínua de les relacions entre l’Administració i els ciutadans.

Un bon govern es fonamenta també en un govern obert, una competència transversal de 
transferència de coneixement, de participació i col·laboració amb la ciutadania i entre les 
administracions, el sector públic, les empreses i el tercer sector. Amb un govern obert es 
reactiva el país, es fomenta la innovació i es lluita contra la corrupció.

Un govern obert és un govern transparent: un govern que difon i dona accés a la informació 
pública i un govern que obre les dades a la ciutadania i a les entitats públiques i privades per 
afrontar col·laborativament els reptes globals, tot integrant la intel·ligència col·lectiva a la 
política pública, mitjançant processos participatius. 

La creació de valor públic que comporta un govern obert no seria possible sense la 
col·laboració entre l’àmbit públic i el sector privat en la seva pluralitat de fórmules o governança 
col·lectiva que inclou totes les entitats.

Així mateix, volem que l'Administració pública sigui un exemple d'excel·lència, posar-la al 
servei de la ciutadania, en benefici de l'interès general i del benestar de tothom. El nostre repte 
és fer una administració eficient al servei de les persones, les empreses i l'economia social, 
capdavantera en l'Administració digital i amb els i les millors professionals.

És en aquest marc que es proposen els objectius següents:
- Resolució democràtica del conflicte polític.
- Enfortir el bon govern i avançar cap a un govern obert per crear valor públic dins i fora de 

les institucions.
- Desplegar una administració eficient, professional i excel·lent al servei de les persones en 

compliment dels principis bàsics del bon govern. 
- Aconseguir que els mitjans de comunicació catalans s’adaptin a les noves formes de 

comunicació i de consum audiovisual.

1.1.1_Resolució democràtica del conflicte polític

Mesures

• Avançar cap a una resolució democràtica del conflicte polític amb l’Estat espanyol, 
mitjançant l’impuls del procés de negociació segons els estàndards democràtics 

Bon govern 
i govern obert Justícia

Seguretat i 
emergències Acció exterior
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internacionals i articulat a través d’una Mesa de negociació política entre ambdós governs.

• Defensar la fi de la repressió política, l’amnistia de les persones actualment represaliades i 
l’exercici del dret a l’autodeterminació, com les bases per assolir una solució democràtica 
i perdurable que posi fi al conflicte política, demandades majoritàriament per la ciutadania 
de Catalunya. 

• Treballar amb fortalesa per poder assolir un Acord Nacional per l’Amnistia i l’Autodeterminació 
que permeti assolir, en qualssevol dels casos i de manera consensuada, la fi de la repressió 
i l’autodeterminació del nostre país.

 _ Constitució i desplegament de l’Acord Nacional per l’Amnistia i l’Autodeterminació

1.1.2_Enfortir el bon govern i avançar cap a un govern obert per crear valor 
públic dins i fora de les institucions

Mesures 

• Analitzar i incorporar les millors pràctiques en matèria de bon govern i millorar la regulació i 
l’aplicació pràctica de les tècniques previstes per l’ordenament jurídic català. 

• Analitzar la conflictivitat entre l’Administració pública i els ciutadans –els àmbits, la naturalesa 
i el nombre de conflictes-, innovar els mecanismes de prevenció, gestió i resolució adequada 
d’aquests conflictes i millorar la capacitat de resposta en els procediments d’impugnació 
administrativa o jurisdiccional. 

• Consolidar el govern obert des d’una estratègia transversal a través de polítiques 
públiques de participació ciutadana, transparència, dades obertes, accés a la informació, 
rendició de comptes, integritat institucional, i democràcia electrònica i digitalització de 
l’Administració.  

 _ Establiment de mecanismes per a la transferència de coneixement entre municipis, entre 
aquests i l’Administració de la Generalitat, entre empreses i el sector públic, i entre el tercer 
sector i el sector públic. 
 _ Establiment d’un programa de suport a les entitats locals, especialment a les que disposin 
de menys recursos i capacitat tècnica i operativa. 
 _ Subscripció de convenis de col·laboració amb les entitats locals d’àmbit supralocal i amb 
les associacions representatives dels municipis per a assolir el compliment dels deures 
legals per part dels ens locals. 
 _ Coordinació i impuls de la col·laboració publicoprivada per facilitar la reutilització de dades 
obertes i privades i impulsar la innovació en tecnologia de dades. 

• Adaptar l’ordenament jurídic vigent a les noves necessitats en l’àmbit de la transparència, 
l’activitat d’influència i els principis ètics aplicables als alts càrrecs i al personal directiu. 

 _ Impuls de la nova llei de grups d'interès. 
 _ Proposta de modificació de la Llei de transparència en matèria de sancions, àmbit 
d'aplicació, societats mercantils i abús de dret. 
 _ Desplegament del Decret de procediment sancionador de la Llei de transparència. 

• Visibilitzar la participació dels grups d’interès a la petjada legislativa i donar suport a les 
entitats privades i al món local per al seguiment dels criteris de transparència establerts per 
Transparency International i la normativa catalana de transparència.

 _ Incentivació de la participació dels grups d’interès en la presa de decisions en la petjada 
legislativa.  
 _ Subscripció de convenis amb les entitats privades per fer efectives les obligacions de 
transparència.  

• Creació de fòrums d’intercanvi de bones pràctiques en l’àmbit de la transparència amb el 
món local.
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• Dinamitzar l’ecosistema de participació per generar el coneixement, els recursos i les 
metodologies que contribueixin a un model de participació ciutadana de país basat en 
l’excel·lència. 

 _ Posicionament del model de participació ciutadana en el marc de l’Open Government 
Partnership. 
 _ Revisió del marc normatiu de participació ciutadana amb l’objectiu que garanteixi els drets 
de participació de la ciutadania, flexibilitzi els mecanismes de participació i contribueixi a 
una participació ciutadana de qualitat. 
 _ Incorporació d’innovacions en el disseny, desenvolupament i seguiment dels mecanismes 
de participació ciutadana per garantir la inclusió de la diversitat de col·lectius de la societat: 
joves, dones, gent gran o persones nouvingudes.
 _ Impuls del portal participa.catalunya.cat com a plataforma del sector de la participació 
per generar coneixement, comunitat i xarxa al servei del model de participació ciutadana 
de país.
 _ Elaboració d’un catàleg de serveis i de recursos per a la innovació social en qualitat 
democràtica i govern obert per als Punts TIC, biblioteques, equipaments culturals i  cívics 
de Catalunya. 
 _ Elaboració d’un projecte de digitalització del "bottom-up" i creació d’un repositori d’eines 
digitals per a la millora de la qualitat democràtica de les entitats vinculades a l’ecosistema 
de participació ciutadana. 
 _ Elaboració d’un projecte de geolocalització del talent català per incorporar-lo en la presa 
de decisions del Govern i de les administracions catalanes.
 _ Desenvolupament de la plataforma Decidim i la seva implantació a les institucions 
catalanes com a infraestructura digital de participació de país.

• Avançar en el desenvolupament de la votació electrònica per millorar la qualitat democràtica 
i facilitar la participació de la ciutadania i en la digitalització de les diferents fases dels 
processos electorals.)

 _ Potenciació del desenvolupament de la votació electrònica en processos electorals i 
consultes populars: avaluació d’un model de votació electrònica que garanteixi l’exercici 
del dret de sufragi; definició del marc jurídic i determinació dels requeriments tecnològics 
necessaris per a la seva implementació. 
 _ Promoció del desplegament al món local de la votació electrònica i la digitalització de 
consultes populars per millorar la qualitat democràtica i la participació ciutadana. 
 _ Evolució d’un marc normatiu que permeti la digitalització dels processos electorals, 
d’especial rellevància per facilitar el dret de vot dels ciutadans catalans a l’estranger. 

• Promoure l’aprovació d’un projecte de llei electoral de Catalunya que reguli els aspectes que, 
dins del marc de la normativa bàsica estatal, afavoreixin la participació i la transparència en 
l’organització i el procediment dels processos electorals competència de la Generalitat de 
Catalunya.

• Acompanyament del desenvolupament de l’ecosistema emprenedor local que dona suport 
al govern obert (civictech/govtech), d’acord amb les polítiques digitals i la Carta catalana 
per als drets i les responsabilitats digitals. 

• Posar en marxa el nou portal de Dades de Catalunya i sistemes de suport per incorporar 
dades privades i cíviques, a més de les de les administracions i el sector públic. 

 _ Creació de la figura d’un responsable de dades (Chief Data Officer) de Catalunya per 
coordinar la gestió, el processament i l’anàlisi de dades obertes de l’Administració pública 
i de tot el país, en col·laboració amb representants de dades territorials. 
 _ Creació i desenvolupament del Portal de Dades Obertes de Catalunya, que federa dades 
obertes dels sectors públic, privat i cívic de Catalunya. 
 _ Creació d’un programa de suport a entitats que contribueixin al foment de la cultura de 
dades a través de l’art i la cultura.   
 _ Promoció del paper i la qualitat de l’estadística oficial i de la integració de dades per 
impulsar la recerca i l’avaluació de polítiques públiques i facilitar la reutilització de les 
dades mitjançant la col·laboració dels portals de l’estadística oficial i de dades obertes. 
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• Impulsar i aplicar polítiques d'integritat i posar en marxa instruments i mecanismes de lluita 
contra la corrupció i les males pràctiques a l'Administració.

 _ Implementació i avaluació de l’Estratègia de lluita contra la corrupció i de l’enfortiment de 
la integritat pública i consolidació de mecanismes de seguiment i d’auditoria ciutadana de 
les polítiques d’integritat.   
 _ Garantia  dels estàndards d’integritat i ètica internacionals pel que fa als servidors i 
servidores públics, alts càrrecs i personal directiu com a mesura per a la lluita contra la 
corrupció i per impulsar la cultura ètica a l’Administració. 
 _ Disseny i implementació d’instruments i protocols de protecció de persones alertadores 
i d’un canal intern d’alertes de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del sector 
públic. 

• Dissenyar i implementar un model de governança ètica de l’Administració de la Generalitat 
i les entitats del seu sector públic.

 _ Millora de la qualitat dels serveis públics fomentant auditories ciutadanes per avaluar 
l’experiència dels usuaris i usuàries dels serveis públics i assegurar la transparència i la 
usabilitat de les dades vinculades.   
 _ Elaboració d’un repositori (o portal) d’algoritmes oberts que es fan servir a l’Administració 
pública per prendre decisions i fer transparent el seu ús.

• Establiment de noves eines, criteris i algoritmes per adequar la comunicació institucional 
de la Generalitat al públic al qual va adreçada cada campanya. Aquesta segmentació 
de les dades permetrà focalitzar el missatge, detectar el col·lectiu que s’interpel·la i, en 
conseqüència, un ús més eficaç i eficient dels recursos destinats.

1.1.3_Desplegar una administració eficient, professional i excel·lent al servei de 
les persones en compliment dels principis bàsics del bon govern

Mesures

• Aprovació de la nova llei de procediment d’elaboració de normes del Govern, amb l’objectiu 
de potenciar la qualitat normativa i la participació i, alhora, simplificar-ne i agilitzar-ne la 
tramitació. 

• Aprovació d’un nou pla de simplificació normativa per derogar decrets i ordres obsolets, amb 
l’objectiu de facilitar el coneixement del dret vigent. 

• Avaluació sistemàtica de l’estalvi en termes de càrregues administratives en el disseny i 
l’aprovació de noves normes. 

• Adopció d’una guia metodològica per a l’avaluació de l’impacte normatiu per tal de facilitar 
l’adopció de decisions a partir de l’evidència. 

• Reforma integral de l'ocupació pública catalana.

 _ Establiment de mecanismes per assolir una ocupació pública estable, reduint la 
temporalitat dels treballadors públics.
 _ Establiment d’un sistema d’avaluació del rendiment compatible amb la modalitat presencial 
i la de  teletreball basat en l’establiment d’objectius i orientació als resultats. 
 _ Introducció en els processos de selecció de mecanismes de selecció per competències 
per valorar la idoneïtat dels nous treballadors públics en el desenvolupament dels serveis 
públics que duran a terme. 
 _ Elaboració d’un pla per al relleu generacional.

• Optimitzar l’organització interna en matèria formativa de govern i Administració pública de 
la Generalitat i el seu sector públic 

 _ Definició i establiment de la nova Estratègia de tecnologia educativa corporativa.
 _ Vertebració d’una Estratègia de formació de l’ecosistema de governança pública. 
 _ Elaboració de la nova llei de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
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• Adaptar el model de governança i gestió de les estructures executives a les necessitats 
actuals i als reptes de l’àmbit digital.  

 _ Aprovació dels instruments previstos per desplegar del Decret 76/2020, d’Administració 
digital.
 _ Aprovació del decret que regula la figura del delegat/da de protecció de dades a l’estructura 
organitzativa de la protecció de dades a la Generalitat. 

• Implantar un nou model de govern amb visió transversal, que ha de ser digital, obert, 
transparent, àgil, participatiu i orientat a l’accés a la informació.  

 _ Aprovació del Model de govern de les dades de la Generalitat de Catalunya.  
 _ Posada en servei d’una plataforma transversal de dades que permeti la generació 
avançada de coneixement en un entorn unificat, per implantar-hi casos d’ús d’analítica 
avançada i predictiva.    
 _ Impuls d’un debat social i  de la reforma legislativa necessària per oferir serveis públics 
proactius més personalitzats.  

• Promoure les polítiques actives de capacitació digital per als servidors i servidores 
públics de la Generalitat de Catalunya i de la resta d’administracions públiques 
catalanes.  

 _ Disseny i implementació del Pla de desenvolupament de la funció directiva donant suport 
tècnic a la professionalització de la direcció pública. 
 _ Aprovació del Pla de capacitació dels empleats de la Generalitat i fer el seguiment i 
l’avaluació de les mesures proposades.

• Definició d’un model d'atenció ciutadana integral, proactiu, personalitzat, àgil i sostenible, 
amb visió omnicanal des del disseny a la prestació del servei, atenent a tots els col·lectius i, 
en especial, els més vulnerables. 

• Fomentar la digitalització de l’Administració local. 

 _ Realització d’una auditoria digital amb el conjunt dels municipis.
 _ Establiment d’un Pla de cobertura per als municipis petits amb dificultats.
 _ Promoció de l’alfabetització de l’Administració digital, i campanyes per a la ciutadania 
a través d’un pla d’actuació a les zones fosques del País i sense xarxa de noves 
tecnologies.     

• Desplegament de l’Estratègia dels serveis digitals per a la ciutadania, avançant en la 
prestació dels serveis proactius i personalitzats.

• Impuls de la creació de laboratoris d'experiència ciutadana per verificar l'accessibilitat i la 
usabilitat dels serveis públics digitals abans de la seva implementació. 

• Creació d’un servei d’analítica que permeti conèixer els comportaments i els sentiments 
de la ciutadania en la seva relació amb l’Administració, per definir, redefinir i actuar d’acord 
amb les dades i les evidències. 

• Millora de la coordinació de l’organització de la comunicació corporativa de l'Administració 
de la Generalitat amb l’objectiu d’augmentar la interacció amb la ciutadania. 

• Regulació d’un model organitzatiu de direcció pública professional fonamentat en la selecció 
de posicions directives basada en el mèrit, la capacitat i la idoneïtat; i una cultura de gestió 
gerencial de direcció per objectius i resultats.

 _ Identificació dels llocs de direcció pública del sector públic que puguin ser proveïts 
mitjançant processos de selecció que tinguin en compte mèrits i capacitats de les persones 
candidates i l’avaluació de resultats. 
 _ Aprovació del sistema retributiu del personal directiu i de comandament  de les entitats del 
sector públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
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• Impulsar la reforma legislativa en l’àmbit de l’Administració digital.

 _ Modificació de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, per adaptar-la als canvis tecnològics, i 
incorporar les innovacions procedimentals i normatives i per desenvolupar el dret a la 
bona administració.  
 _ Revisió del Model català d’Administració electrònica establert a la Llei 29/2010.

• Potenciació de l’Administració digital omnicanal i implementació del Pla de Digitalització de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

• Adopció del Codi ètic del servei públic de Catalunya per part del Govern i l’Administració 
de la Generalitat i del seu sector públic, i promoció de la seva adopció per part de les altres 
administracions de Catalunya.

• Actualització del Codi de conducta dels òrgans superiors, alts càrrecs, personal 
directiu i comandament de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu 
sector públic.

• Desenvolupar i implementar un sistema avançat de retiment de comptes.

• Elaboració del nou model organitzatiu de l’Administració de la Generalitat i del seu sector 
públic instrumental institucional.   

 _ Definició, desenvolupament i implementació d’un model de governança corporativa de les 
entitats del sector públic i de l’Administració de la Generalitat.
 _ Potenciar i simplificar els mecanismes d’acció conjunta i de coordinació 
interdepartamental.

• Impulsar la millora contínua de la qualitat dels serveis públics. 

 _ Aprovació del Marc corporatiu de gestió de la qualitat dels serveis públics de la 
competència de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic institucional.
 _ Aprovació del model organitzatiu i metodològic per a l’avaluació externa de les cartes de 
serveis i els altres sistemes de gestió de la qualitat dels serveis públics.
 _ Disseny i implementació d’una aplicació tecnològica que permeti l’avaluació externa de 
les cartes de serveis. 

• Potenciar les relacions bilaterals amb l’Estat, mitjançant els òrgans de cooperació entre 
administracions i les relacions amb ministeris i òrgans estatals, per avançar en l’assoliment 
de més poder polític per part del Govern de la Generalitat de Catalunya.

• Promoure les relacions polítiques, socials, econòmiques i culturals amb altres actors locals, 
regionals i estatals. 

 _ Establiment d’un calendari de reunions periòdiques de les comissions paritàries de relació 
bilateral entre el Govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat de Catalunya. 
 _ Establiment d’espais de relacions institucionals bilaterals de caràcter multisectorial amb 
els governs del País Valencià, les Illes Balears i la Catalunya Nord.
 _ Establiment d’espais de relacions bilaterals i multilaterals amb governs, institucions i 
organitsmes internacionals

• Resoldre la manca de personal als serveis d’assistència tècnica municipals. 

 _ Recuperació de la competència de convocatòria de places de funcionaris i funcionàries 
d’habilitació nacional.
 _ Formalització una borsa de tècnics i tècniques amb funcions d’habilitat o habilitada.

• Impuls de l'avaluació i dels processos de revisió de despesa. 

• Dotació d’una estructura adequada a l’Institut Català d’Avaluació de les Polítiques Públiques 
(Ivàlua) com a agent central del sistema d’avaluació a la Generalitat. 
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1.1.4_Aconseguir que els mitjans de comunicació catalans s’adaptin 
a les noves formes de comunicació i de consum audiovisual

Mesures

• Dotar la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals d’una direcció professionalitzada 
i d’un nou model, mitjançant l’aprovació del nou contracte programa, per enfortir el seu 
lideratge com a servei públic de comunicació audiovisual.  

 _ Garantir una direcció de la CCMA professional, amb finançament suficient i estable, 
plantilla proporcionada, rejovenida i diversa, i una estructura senzilla. 
 _ Atracció del públic més jove com a consumidors dels mitjans públics: fent una aposta 
decidida pels continguts adreçats al públic infantil i juvenil i que siguin exemplars en 
l’ús de la llengua i impulsant una actualització cap a nous formats en sintonia amb la 
implementació decidida de les noves tecnologies.

• Impulsar un pla de xoc per reactivar el sector dels mitjans de comunicació audiovisual.  

 _ Transposició de la Directiva europea, a través de la Llei audiovisual catalana, dels serveis 
de comunicació audiovisual tot garantint un marc jurídic del sector audiovisual adaptat 
a les noves tecnologies i formes de consum, que vetlli per una informació veraç i de 
qualitat, el foment de l’educació mediàtica, la lluita contra els continguts discriminatoris 
de qualsevol tipus i la presència suficient de les llengües catalana i aranesa.
 _ Implementació de noves línies d’ajuts a projectes de mitjans de comunicació que fomentin 
i consolidin l’espai català de comunicació, especialment dirigides a acompanyar-los en la 
transició tecnològica per adaptar-se a les noves formes de comunicació. 

• Promoure la coordinació del sector audiovisual de Catalunya, el País Valencià, les Illes 
Balears i el Principat d’Andorra.  

 _ Suport a la CCMA en les negociacions amb les altres corporacions públiques de mitjans 
audiovisuals per impulsar la coproducció de continguts i la distribució conjunta per 
internet.
 _ Treballar per poder disposar de l’espectre radioelèctric suficient per tal que la coordinació 
entre els diferents territoris de parla catalana inclogui la TDT. 
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1.2_Justícia

Volem un model de justícia propi i de referència, amb una Administració de justícia que sigui 
àgil i pròxima, i això passa per seguir digitalitzant-la; per potenciar la mediació; per promoure 
vocacions de jutges i jutgesses provinents de Catalunya; per tenir el dret civil català com a 
referència; per tenir una justícia que es pugui prestar i rebre en català. 

Una justícia àgil implica afavorir la via extrajudicial per a aquells conflictes que es puguin 
resoldre a través de mecanismes alternatius –com la mediació- que disminueixin els casos 
que acaben als jutjats. Volem que les desavinences es resolguin a través d’acords. Apostem 
per la resolució efectiva dels conflictes. 

Perquè l’Administració de justícia a Catalunya sigui un reflex de la nostra realitat social i 
cultural, cal que tingui el dret civil català com a base de la seva praxi. Per això, el reivindicarem, 
el potenciarem, l’invocarem i el continuarem posant al dia, d’acord amb les noves necessitats 
de la societat catalana.

Buscarem les vies que ens portin a tenir jutges i jutgesses i funcionaris i funcionàries de 
l’Administració de justícia arrelats a Catalunya, amb coneixement de la nostra realitat, de 
manera que es redueixi la rotació actual. 

El model que volem passa també per tenir una justícia que asseguri els nostres drets 
lingüístics, que es pugui rebre i prestar en català, reflectint així la realitat social de la llengua.

El sistema d’execució penal català és un sistema de primer ordre, el considerem una política 
social en majúscules. L’objectiu de les presons  i els centres de justícia juvenil no és aïllar i fer 
complir la pena, sinó ser un espai per a la formació i la reinserció efectiva de les persones. 
Propiciarem el medi obert, les mesures penals alternatives a la presó i la justícia restaurativa. 
Un model basat en el càstig ens allunya del model social inclusiu. Les segones oportunitats 
ens hi apropen. El focus en la reinserció no ens pot fer oblidar l’atenció a les víctimes com a 
grans perjudicades pel delicte: millorarem la seva atenció i la reparació constituirà un objectiu 
prioritari.

Volem una Administració de justícia que sigui un veritable servei públic capaç de fer costat 
a les persones quan ho necessiten. Per això, per exemple, continuarem acompanyant 
les persones que hagin patit situacions econòmiques d'insolvència en el camí per poder 
començar de nou. Ho farem de la mà dels col·legis professionals i del teixit econòmic i social.

Així doncs, per poder dur a terme tot el que volem fer en matèria de justícia, plantegem els 
objectius següents:

- Promoure la mediació i els procediments alternatius de resolució de conflictes
- Avançar cap a una Administració de justícia pròxima al ciutadà i àgil
- Treballar pel dret de les persones amb mesures d’execució penal a començar de nou i a 

reinserir-se socialment i laboralment, i consolidar el sistema d’atenció a la víctima del delicte
- Potenciar i posar al dia el dret civil català i millorar el suport a les entitats jurídiques i 

fundacions 

1.2.1_Promoure la mediació i els procediments alternatius de resolució de conflictes

Mesures

• Elaboració del projecte de llei de prevenció, gestió i resolució de conflictes. 

• Elaboració d’un Pla sobre una política pública d’impuls dels mecanismes alternatius de 
resolució de conflictes a Catalunya. 

Bon govern 
i govern obert Justícia

Seguretat i 
emergències Acció exterior
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• Implementació del nou protocol d’acollida per a professionals de la mediació del Registre 
de mediadors del Centre de Mediació de Catalunya. 

1.2.2_Avançar cap a una Administració de justícia pròxima al ciutadà i àgil

Mesures

• Disseny i aprovació de l’Estratègia justícia digital 2030 per a Catalunya.   

• Posada en marxa de l’e-justicia.cat a l’àmbit penal. 

• Ampliació dels serveis a la seu judicial-e Catalunya: presentació de demandes i escrits en 
l’àmbit civil i la cita prèvia en 18 registres civils.

• Planificació de les solucions als grans equipaments judicials pendents: 

 _ Acord sobre una solució definitiva per a la seu judicial de Sabadell.  
 _ Execució de les obres en l’edifici judicial de Martorell.   
 _ Compleció de la reforma integral de l’edifici judicial de Vic el 2022. 
 _ Acord sobre una solució definitiva per al Fòrum Judicial de Tarragona. 

• Desplegament d’oficina judicial a 16 partits judicials dels 26 que resten pendents (2021: 
Berga, Solsona, Falset, Tortosa; 2022: Igualada, Mollet, l’Hospitalet de Llobregat; 2023: 
Manresa, Valls, Terrassa; 2024: Arenys de Mar, Figueres, Granollers; 2025: Sabadell, Vic, 
Martorell).

• Instar a reformes legislatives per exigir el coneixement del català com a requisit per exercir 
a l’Administració de justícia. 

• Foment de vocacions de jutges i jutgesses, fiscals i lletrats i lletrades de l’Administració de 
justícia a Catalunya per evitar els problemes que genera l’elevada mobilitat als jutjats.   

 _ Noves places de pràctiques en oficines judicials per a estudiants de final de grau de dret. 
 _ Pla d’acció per a la promoció de la preparació d’oposicions entre estudiants universitaris 
i universitàries i la ciutadania. 

• Diagnosi que faci una radiografia exacta de l’ús del català en l’àmbit competencial del 
Departament de Justícia. 

• Grup de treball interdisciplinari en el marc de Justícia per implementar noves línies d'acció 
per a la promoció i la millora de l’ús del català.

• Elaboració d’un pla integral d'acollida per al personal de l'Administració de justícia.

• Creació de l'Observatori d'Afers Legals i Drets Humans en l’àmbit de la Justícia.

1.2.3_Treballar pel dret de les persones amb mesures d’execució penal a començar de 
nou i a reinserir-se socialment i laboralment, i consolidar el sistema d’atenció
 a la víctima del delicte
 
Mesures

• Negociació d’un nou acord de condicions laborals en l'àmbit de l'execució penal que doni 
resposta als nous serveis i als nous sistemes de treball.

 _ Definició de la carrera professional dels servidors i servidores públics en l’àmbit de 
l’execució penal. 
 _ Elaboració del Pla de jubilació anticipada de determinats col·lectius penitenciaris i de 
justícia juvenil. 
 _ Redefinició del catàleg de llocs de treball susceptibles de ser ocupats en segona activitat 
en l’àmbit de l’execució penal.
 _ Ampliació de l’oferta pública per a personal de l’àmbit de l’execució penal. 
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 _ Elaboració del protocol contra  l’assetjament sexual a  funcionàries. 

• Millora dels equipaments dels centres penitenciaris.

 _ Elaboració del projecte  de construcció d'un nou centre penitenciari per a dones a l’àmbit 
urbà de Barcelona.    
 _ Construcció d'un nou centre penitenciari obert a l’àmbit urbà de Barcelona per al 2025.
 _ Obertura del nou centre obert de Tarragona per al 2022. 

• Desenvolupament d’un sistema d'informació digital en l'àmbit de l'execució penal d’adults 
que elimini la bretxa digital dels usuaris i usuàries i faci eficient la gestió. 

• Implantació d’un sistema per a la realització dels actes de comunicació a les persones 
privades de llibertat mitjançant videoconferències  

• Acord amb el Departament de Salut per vetllar per la salut mental i les addiccions i la 
prevenció dels suïcidis  de les persones ateses en l’àmbit de l’execució penal. 

• Definició d’un pla d’acció per facilitar i avançar l’accés a medi obert i la llibertat condicional.    

• Millora dels centres educatius de justícia juvenil. 

 _ Obres de millora de les condicions d’habitabilitat del centre educatiu Til·lers per al 2023.   
 _ Obres de millora de les condicions d’habitabilitat del centre educatiu Alzina per al 2023. 
 _ Nova àrea de comunicació del centre educatiu El Segre per al 2023.

• Anàlisi i implementació d’un millor model de gestió i reducció de la llista d’espera de les 
mesures penals alternatives. 

• Definició del model d’atenció a les persones penades a llibertat vigilada postpenitenciària. 

• Posada en marxa del programa voluntari presentencial «Vincles», que treballa amb l’entorn 
familiar i social de la persona. 

• Identificació de les mesures necessàries per a l’impuls i la consolidació de la justícia 
restaurativa en l’àmbit penal. 

• Elaboració o desplegament de plans estratègics específics d’execució penal.

 _ Aprovació del Pla estratègic d’execució penal d’adults. 
 _ Elaboració del Pla d'execució específic per a la població penitenciària jove. 
 _ Elaboració del Pla estratègic d'atenció a les víctimes del delicte a Catalunya.
 _ Elaboració i desplegament del Pla d’execució específic per a la població penitenciària de 
dones de Catalunya.

• Elaboració del Pla d’accions de potenciació del respecte a la diversitat cultural i l'orientació 
sexual dels i les menors i joves privats de llibertat. 

• Implementació de la xarxa de persones referents de gènere i violències masclistes de 
Justícia Juvenil.

1.2.4_Potenciar i posar al dia el dret civil català i millorar el suport a les entitats 
jurídiques i fundacions  

Mesures

• Abordar una actualització del Codi civil de Catalunya per incorporar modificacions que 
venen aconsellades per l’evolució de la societat, per canvis legislatius en dret comparat o 
per situacions a les quals cal donar respostes.

 _ Compliment del principi d’igualtat entre dones i homes.
 _ Evitar situacions discriminatòries vers les dones, especialment en la filiació. 
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 _ Implementació del principi de capacitat jurídica de totes les persones.
 _ Augment de les garanties sobre l’autonomia de la persona en la salut.
 _ Dotar les persones jurídiques de capacitat per constituir fundacions.
 _ Reforç de la posició de la persona hereva en el dret successori.
 _ Potenciació de la mediació i altres mitjans  alternatius de resolució de conflictes.
 _ Protecció dels animals en l’àmbit del dret civil, d’acord amb la seva especificitat i la seva 
condició d’éssers vius.
 _ Adaptació del dret real de la penyora a les exigències socials i econòmiques.
 _ Possibilitar reunions telemàtiques de les persones jurídiques.

• Creació de la nova oferta formativa en dret civil català per a l'àmbit de la judicatura i la 
fiscalia. 

• Obertura de línies de col·laboració amb les universitats catalanes per fomentar i incrementar 
els programes formatius complets en dret civil català. 

• Adaptació de la normativa als continguts de la Convenció de les Nacions Unides sobre els 
drets de les persones amb discapacitat. 

• Modificació del Codi civil per establir un nou marc normatiu d’entitats jurídiques per aplicar 
mecanismes per fomentar el mecenatge i les activitats d’interès general.
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1.3_Seguretat i emergències

En matèria de seguretat i emergències, la primera funció del Govern és garantir l’exercici de 
drets i llibertats. Això implica preservar la seguretat de les persones i del seu entorn material, 
social i natural. S’ha d’emparar la igualtat de drets de tothom i vetllar pel respecte a la diversitat 
de la ciutadania, lluitant contra tota forma de discriminació. I també cal assegurar que es pugui 
gaudir de l’espai públic fent compatibles tots els usos, i que aquests s’exerceixin amb bona 
convivència i civisme. 

El Departament d’Interior compta amb uns cossos de seguretat i d’emergències moderns 
i professionals. Aquests, juntament amb l’actitud cívica de la ciutadania, són els garants 
d’aquests drets i llibertats. Els operatius d’aquests cossos són professionals qualificats amb 
vocació de servei i amb una formació que els proporciona l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya, que s’actualitza dia a dia per respondre als reptes i les necessitats de la societat.

Un dels grans objectius de la legislatura per al cos de Mossos d’Esquadra és feminitzar-lo i 
apropar-lo a la realitat de la societat catalana, així com que pugui disposar de més recursos 
humans i materials, per poder atendre les noves demandes de la societat. Alguns reptes que 
s’han d’afrontar són l’assetjament a les xarxes o la protecció de les persones més vulnerables 
en les intervencions d’ordre públic que afectin els drets bàsics i essencials de la ciutadania. La 
transparència també li és exigible a una policia democràtica com la de la Generalitat. Cal un debat 
serè per consensuar el model de seguretat que volem i els models policials i d’ordre públic que 
se’n deriven.

En el mateix sentit també es pretén aprovar i implantar el pla d’igualtat del cos de Bombers i  
reforçar-ne els efectius, així com dotar-los dels recursos suficients per garantir la seguretat, 
l’eficàcia i l’eficiència en les actuacions.

El Sistema Nacional d’Emergències s’ha d’endreçar, apostant per la col·laboració entre 
administracions i serveis, i cal adaptar-lo a la realitat actual, tant fent tasques preventives 
com garantint, en cas de necessitat o d’urgència, una resposta integral i coordinada de tots 
els serveis d’emergència. La incorporació a Interior del cos d'Agents Rurals suma en aquest 
sentit. A més, el sistema d’emergències i protecció civil s’ha de preparar per afrontar els 
nous riscos emergents i incorporar-los a la planificació operativa i estratègica, afegint els 
aprenentatges de la lluita contra la pandèmia i les amenaces del canvi climàtic. 

Pel que fa a la seguretat viària, el Pacte Nacional per a una Mobilitat Segura i Sostenible marca 
el full de ruta, amb dues grans fites: assolir els objectius europeus de reduir a la meitat les 
víctimes mortals el 2030 i aconseguir zero víctimes mortals el 2050. I cal afegir-hi la necessitat 
de garantir la seguretat dels col·lectius més vulnerables en la mobilitat: vianants, ciclistes i 
motoristes, amb una atenció especial a les víctimes d’accidents i les seves famílies. 

Vistos els reptes que tenim pel que fa a la seguretat i emergències, les línies mestres per 
assolir els propòsits explicats són:

- Garantir un model de seguretat que garanteixi drets i llibertats, especialment en situacions 
de màxima vulnerabilitat

- Reordenar i consolidar el Sistema Nacional d’Emergències, apostant per la col·laboració 
entre administracions i serveis

- Assolir els objectius europeus de reduir a la meitat el nombre de víctimes mortals d’accidents 
el 2030 i aconseguir zero víctimes mortals el 2050

1.3.1_Garantir un model de seguretat que garanteixi drets i llibertats, 
especialment en situacions de màxima vulnerabilitat
 
Mesures
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• Actualització del model de seguretat pública, potenciant la transparència i l’eficiència, la 
rendició de comptes, la coordinació dels cossos, que sigui més pròxima i que garanteixi la 
no-discriminació.  

 _ Revisió en comissió parlamentària del model de seguretat pública, del qual se’n deriva el 
model policial i d’ordre públic.
 _ En el marc de la revisió del model de seguretat, elaboració d’un document de bases del 
model per renovar el marc legal de la seguretat pública. 

• Aprovació d’un nou marc legislatiu del sistema de seguretat pública de Catalunya per 
establir les bases del sistema que coordini els diferents actors de la seguretat pública per 
una actuació més eficient, preventiva i equitativa arreu del territori. 

• Actualització del sostre de la plantilla de la PG-ME fins als 22.000 efectius, mitjançant la 
realització d’una oferta d’ocupació pública anual de places del cos de Mossos d’Esquadra, 
de manera successiva els propers anys.  

• Anàlisi integral del parc mòbil de la PG-ME i planificació de la renovació progressiva amb 
criteris d’eficiència energètica. 

• Revisió i actualització de les infraestructures de la PG-ME. 

 _ Construcció de 3 comissaries noves: Torredembarra, Mollerussa i la Jonquera.
 _ Rehabilitació integral de l’Àrea Bàsica Policial de Sant Martí. 
 _ Creació del nou centre de detencions que compleixi els estàndards més exigents respecte 
dels drets humans  i tancament de l’Àrea de Custòdia de Detinguts de la Comissaria de 
les Corts. 

• Creació de la nova Comissaria General d’Avaluació, Inspecció i Correcció, que englobarà els 
actuals àmbits de la Divisió d’Avaluació de Serveis (DAS) i la Divisió d’Afers Interns. 

• Creació de la Fundació dels Mossos d'Esquadra per canalitzar la solidaritat dels membres 
de la Policia de la Generalitat, internament, i per participar en diferents iniciatives socials.

• Incorporació  de nous elements de prevenció i mediació com a principal estratègia per a la 
resolució de conflictes en les actuacions policials, que garanteixin la menor lesivitat possible. 

• Garantir i protegir el dret de manifestació, tot limitant la participació de la Generalitat en 
acusacions particulars contra manifestants als casos on hi hagi lesions acreditades a agents. 

• Impulsar la modificació normativa per garantir la defensa dels Mossos d’Esquadra amb 
instruments anàlegs als altres funcionaris i funcionàries públics. 

• Impulsar la derogació de la Llei orgànica de protecció de la seguretat ciutadana i prioritzar la 
implementació d’eines de mediació mitjançant la redacció d’una instrucció d’interpretació 
dels diferents marcs legislatius que regulen els drets fonamentals de manifestació i reunió 
de manera que siguin al màxim de garantistes amb aquests drets. 

• Elaboració de plans de seguretat per als  col·lectius vulnerables. 

 _ Aprovació del nou Pla Integral de Seguretat de Persones Grans.
 _ Aprovació d’un nou pla de Seguretat i Atenció a les víctimes de violència masclista. 
 _ Proposar mesures en matèria de seguretat en el futur Pla Interdepartamental d’Infància i 
Adolescència.

• Aprovació del Decret de regulació de vigilants municipals.

• Aprovació del Decret d'uniformitat de les policies locals. 

• Implementació d’una prova pilot de convocatòria unificada de selecció dels i les agents de 
les policies locals de Catalunya per tal de millorar la transparència, l’objectivitat i l’eficiència 
dels processos de selecció.
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• Elaboració del mapa de dispositius de videovigilància policial. 

• Integració de noves activitats, en el marc de la formació bàsica de l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya, que permetin conèixer amb més profunditat la realitat social catalana, 
especialment dels col·lectius més vulnerables, amb la finalitat de millorar les actuacions 
operatives que impliquen aquestes persones.

• Abordar amb l’Estat el nou dimensionament de la plantilla de Mossos d’Esquadra per arribar 
als 22.000 efectius i la jubilació anticipada dels membres de la Policia de la Generalitat – 
Mossos d’Esquadra. 

1.3.2_Reordenar i consolidar el Sistema Nacional d’Emergències, 
apostant per la col·laboració entre administracions i serveis

Mesures

• Aprovació de la reforma del marc normatiu del sistema de gestió de les emergències 
que incorpori una perspectiva integral, impulsant la cooperació i la col·laboració entre 
administracions i serveis. 

• Actualització de la normativa reguladora del cos de Bombers de la Generalitat  i del cos de 
bombers voluntaris amb l’objectiu de consolidar el model de Bombers de Catalunya.

 _ Decret de Pla de carrera professional.
 _ Modificació del decret de 2ª activitat.
 _ Modificació del decret de bombers voluntaris.

• Garantir una resposta integral de tots els serveis d’emergència, inclosos el 112, els bombers, 
les emergències mèdiques i els serveis tècnics competents en els diferents riscos, tant en la 
fase de prevenció com en la fase de resposta, mitjançant la coordinació de Protecció Civil. 

• Revisió de l'estructura operativa dels plans de protecció civil de la Generalitat, tot reforçant 
els òrgans de coordinació per millorar la presa de decisions i la governança de les 
emergències, mitjançant el Pla territorial de protecció civil de Catalunya (PROCICAT) com 
a pla director. 

• Garantir els drets de la ciutadania envers els riscos greus i emergències vehiculant, a través 
del PROCICAT, l’atenció integral a la població afectada per riscos i emergències greus, 
incorporant els factors de canvi climàtic als diferents plans de protecció d’emergències per 
riscos naturals i incorporant els nous riscos emergents a la planificació de protecció civil. 

• Revisió del model de Voluntariat de Protecció Civil amb l’objectiu de millorar les condicions 
de participació del voluntariat en la prevenció i la resposta a les emergències, com a part del 
sistema de protecció civil de Catalunya. 

• Modificació de la normativa referent  a l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció 
civil municipals amb l’objectiu de simplificar-los i adequar-los a les diferents realitats 
municipals. 

• Revisió de la normativa de mesures d’autoprotecció d’activitats per simplificar, millorar 
l’operativitat dels plans i potenciar els mitjans d’autoprotecció de les activitats generadores 
de risc.

• Desplegament d’una acció integral per a la capacitació de la població en l’autoprotecció 
en els riscos greus, a través de la comunicació, la sensibilització i els simulacres. Foment 
de la cogovernança i la participació ciutadana en les polítiques públiques de preparació i 
prevenció de les emergències greus. 

• Incorporació de nous efectius per tal d’assolir al final de la legislatura la xifra de 3.200 
bombers i bomberes funcionaris i 1.825 bombers i bomberes voluntaris, així com el personal 
tècnic, de suport i administratiu que garanteixi el funcionament eficient del servei. 



Pla de Govern XIV Legislatura 28

• Dotar el cos de Bombers de les infraestructures, els equipaments i els recursos materials i 
tecnològics suficients per garantir actuacions segures, eficaces i eficients d’acord amb el 
Pla Bombers 2025.

• Impuls dels canvis necessaris per a la gestió de les emergències forestals i la protecció del 
medi davant dels riscs derivats del canvi climàtic mitjançant l’elaboració i la implementació 
del document d’Agenda 2030 Canvi Climàtic i Gestió del Risc i l’Emergència. 

• Desplegament del Pla estratègic del cos d’Agents Rurals per tal de consolidar el 
dimensionament necessari per assolir el funcionament òptim de les seves funcions.

 _ Impuls de les convocatòries per assolir 300 nous efectius així com el desplegament de les 
categories professionals del cos d’Agents Rurals, i el reforç de la seva estructura tècnica 
i administrativa. 
 _ Impuls d’un pla de bases per tal d’homogeneïtzar i consolidar una imatge corporativa de 
les àrees bàsiques del cos d’Agents Rurals.
 _ Renovació de la totalitat de la flota de vehicles del cos d’Agents Rurals. 
 _ Aprovació del Decret de regulació de segona activitat del cos d’Agents Rurals i impuls de 
les accions necessàries per assolir la jubilació anticipada dels i les agents rurals.
 _ Aprovació de la Carta de Serveis del cos d’Agents Rurals com a instrument de millora de 
la qualitat dels seus serveis. 

• Incorporació dels cossos de policia local al sistema telemàtic del telèfon d’emergències 112 
per a una tramesa més ràpida, eficient i coordinada de les demandes d’urgència que han 
de gestionar. 

• Aprovació d’un nou decret d’estructura de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya que 
permeti donar una resposta organitzativa adequada a les necessitats formatives del cos 
d’Agents Rurals i a les noves necessitats en l’àmbit de la seguretat pública de la resta de 
cossos operatius i de la ciutadania. 

• Negociar amb l’Estat la posada en funcionament del sistema d’avisos massius a la població 
mitjançant una prova pilot a l’entorn químic de Tarragona. 

1.3.3_Assolir els objectius europeus de reduir a la meitat el nombre de víctimes 
mortals d’accidents el 2030 i aconseguir zero víctimes mortals el 2050

Mesures

• Aprovació i desplegament del Pla de Seguretat Viària 2021-2023 d’acord amb el Pacte 
Nacional per una mobilitat segura i sostenible, per tal d’assolir la reducció del 15 % de les 
víctimes mortals al 2023.

• Garantir la coordinació de les polítiques de foment d’una mobilitat segura i sostenible dels 
col·lectius més vulnerables, amb la implantació de mesures de protecció per als  vianants, 
els ciclistes i els motoristes.

• Convertir el Servei Català de Trànsit en l’autoritat catalana per a la seguretat vial aconseguint 
les competències d’expedició i control dels permisos de circulació i aconseguint les 
competències per regular les velocitats a les carreteres catalanes.

• Ampliar els serveis d’atenció a les víctimes d’accidents de trànsit col·laborant en l’activitat 
assistencial de les víctimes ferides molt greus. 

• Impulsar la mobilitat intel·ligent i connectada incorporant nous sistemes d’informació 
tecnològica al territori. 

• Reduir el temps d’intervenció i la mortalitat en el cas dels accidents de trànsit, tot millorant i 
incrementant els processos formatius en l’àmbit de la intervenció multidisciplinària. 
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1.4_Acció exterior

L’acció exterior és una competència estatutària que forma part de l’estricta normalitat 
democràtica d’un país. És una política de país bidireccional en benefici de tota la ciutadania. 
Dues dades per donar-li valor: Barcelona és la quarta ciutat del món que no és capital d’estat 
amb més representació consular, per darrere de Hong Kong, Nova York i Hamburg;  i l’any 
2020, Catalunya va rebre 166 euros per cada euro que el Govern va dedicar a atreure inversió 
estrangera. 

En un context de pandèmia i de crisi econòmica i social, la presència internacional de 
Catalunya és irrenunciable. Sota la premissa que per als reptes globals calen solucions 
globals, els tres conceptes que guiaran l’acció exterior del Govern en aquesta legislatura són 
la presència, la influència i el compromís. 

La nostra vocació europeista és fonamental. Volem posicionar Catalunya com a referència en 
el procés d’integració europea i lluitar pel reconeixement del català com a llengua oficial de 
la Unió Europea. En aquest marc europeu, centrarem els esforços per aconseguir els màxims 
recursos dels fons Next Generation EU, per dotar els projectes alineats amb la transició 
ecològica, la transformació digital i la cohesió territorial.

La cooperació catalana al desenvolupament seguirà sent una peça clau de la política d’acció 
exterior catalana. Cal potenciar-la estratègicament, sostenir els compromisos de finançament, 
mobilitzar l’expertesa del sector català de la cooperació, establir aliances amb altres actors i 
posar al centre els països socis en què treballem.  

La Catalunya exterior és també una prioritat d’aquest Govern: hi ha 141 comunitats catalanes 
reconegudes i més de 340.000 catalans i catalanes registrats oficialment com a residents a 
l’exterior. Treballarem per fer efectius els seus drets (especialment el de vot) i per intensificar 
la resposta a les seves necessitats davant el fet migratori.

I per tal de desenvolupar l’acció exterior amb la màxima eficàcia, aquesta es durà a terme en 
base als objectius següents:

- Consolidar l’acció exterior de Catalunya
- Construir un futur compartit amb la Unió Europea i la Mediterrània
- Contribuir al desenvolupament global, al foment de la pau i dels drets humans
- Enfortir les relacions bidireccionals amb la Catalunya Exterior

1.4.1_Consolidar l’acció exterior de Catalunya

Mesures

• Cohesionar l’acció exterior de la Generalitat de Catalunya mitjançant la planificació conjunta 
i la coordinació entre departaments.

 _ Aprovació del nou Pla estratègic de l’acció exterior i de la UE del Govern 2023-2026. 
 _ Consolidació i reforç de la xarxa de delegacions a l’exterior i oficines sectorials com a 
representació institucional del Govern, per assegurar una acció exterior transversal, 
coordinada i eficaç. 
 _ Reforç de la col·laboració i la coordinació entre les oficines d'ACCIÓ i la xarxa de 
delegacions del Govern a l’exterior per maximitzar l’impacte de l’acció exterior de 
Catalunya en l’àmbit de la internacionalització de l’economia catalana. 
 _ Consolidació de l’atracció de talent internacional mitjançant les oficines sectorials i les 
delegacions del Govern amb un seguiment del model de països que són referents.

• Donar suport a la internacionalització de les institucions i de la societat civil catalana.

Bon govern 
i govern obert Justícia

Seguretat i 
emergències Acció exterior
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 _ Desplegament de programes d’internacionalització de les entitats de la societat civil 
catalana.
 _ Contribució perquè Catalunya continuï sent un pol de pensament internacional mitjançant 
el suport del Govern a entitats catalanes de referència, especialment les del sector públic 
finançades pel Govern (IEMed, CIDOB, IBEI, ICIP, Casa Amèrica, Casa Àsia, ISGlobal, 
BIOCAT). 
 _ Planificació de l’acció exterior del Govern en coordinació amb agents privats i societat civil 
que aporten valor o amplifiquen l’acció de govern internacional. 
 _ Establiment de mecanismes de millora de la coordinació de l’acció de govern amb el món 
local com a agent de projectes i d’intercanvis internacionals. 
 _ Definició de programes de promoció i atracció del talent català en l’àmbit internacional. 

• Enfortir les relacions polítiques, econòmiques, culturals i socials amb altres països 
i regions, intercanviar bones pràctiques i reforçar les relacions amb el cos consular a 
Catalunya. 

 _ Seguiment dels plans territorials aprovats (Pla Àfrica, Pla Japó) i elaboració de nous. 
 _ Exportació de bones pràctiques per guanyar reconeixement internacional en diferents 
àmbits estratègics mitjançant el desplegament dels memoràndums d’entesa. 
 _ Implementació de bones pràctiques internacionals en relació amb els principals reptes 
globals (sanitaris, econòmics, socials, demogràfics, climàtics, etc.), i adopció d’eines de 
caràcter prescriptiu per fer-hi front. 

• Incrementar la participació i el lideratge de programes en el marc de les xarxes europees i 
internacionals.

 _ Aprofundiment de la cooperació amb la Xarxa 4 Motors per a Europa, (Baden-Württemberg, 
Llombardia, Alvèrnia-Roine-Alps), la Comunitat de Treball dels Pirineus i l’Euroregió 
Pirineus-Mediterrània, mitjançant la participació de l’Administració i del món privat en 
projectes comuns. 
 _ Participació a la Conferència de regions perifèriques i marítimes i, especialment, a la seva 
Comissió Intermediterrània. 
 _ Participació en xarxes internacionals en l'àmbit de l'Agenda 2030 per donar a conèixer 
l'acció del Govern internacionalment: CGLU, ORu-Fogar i Regions4 i altres. 
 _ Establiment d’una xarxa de col·laboració mitjançant publicacions i activitats conjuntes 
amb els principals think tanks i centres de recerca d’interès estratègic.  

• Incrementar la presència i la influència del Govern en fòrums multilaterals.

 _ Participació en fòrums internacionals que promoguin el multilateralisme i la defensa d’una 
governança multinivell.  
 _ Atracció i manteniment d’organitzacions internacionals amb seu a Catalunya.  
 _ Promoció de programes per incrementar la participació de catalans i catalanes en 
organismes internacionals.   
 _ Participació en fòrums multilaterals per a l'intercanvi de bones pràctiques en matèria 
d'igualtat de gènere, canvi climàtic, biodiversitat i desenvolupament econòmic i social. 

 
1.4.2_Construir un futur compartit amb la Unió Europea i la Mediterrània

Mesures

• Incrementar la  incidència catalana en el procés de construcció de la Unió Europea i la 
participació de la societat civil en la reflexió del futur d’Europa.

 _ Participació en el sistema institucional de la Unió Europea per defensar la posició de la 
Generalitat de Catalunya. 
 _ Presentació de posicionaments, dictàmens o respostes a consultes obertes per les 
institucions de la UE. 
 _ Maximització de la captació de fons europeus a disposició de les institucions, les entitats, 
les empreses i la ciutadania de Catalunya. 
 _ Promoció del reconeixement oficial del català com a llengua oficial de la Unió Europea.
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• Posicionar Catalunya com a referent mediterrani mitjançant el desplegament de l’Estratègia 
mediterrània de Catalunya MedCat 2030 i el Pla d’acció 2019-2022.

 _ Impuls de programes per a l’intercanvi de talent en el marc de la Mediterrània. 
 _ Organització del Fòrum de la Mediterrània. 

• Reforç del posicionament de Barcelona i Catalunya com a hub del sud d’Europa en termes 
d'atracció d'inversió estrangera i com a pol d'innovació i emprenedoria.

 _ Executar el pla de promoció internacional.
 _ Impuls de congressos internacionals (ISE, 4YFN, IOT, etc.).

1.4.3_Contribuir al desenvolupament global, al foment de la pau i dels drets 
humans

Mesures

• Reenfocar estratègicament la política de cooperació, a partir del diàleg amb els diversos 
actors del sector, tenint en compte el context post COVID-19.

 _ Aprovació d’un Full de Ruta per a la Coherència de Polítiques per al Desenvolupament de 
la Generalitat en coordinació amb els altres departaments del Govern.
 _ Execució del Pla Director de Cooperació al Desenvolupament (2019-2022).
 _ Aprovació del nou Pla Director de Cooperació al Desenvolupament (2023-2026), elaborat 
amb àmplia participació, que reculli les noves apostes estratègiques.  

• Incrementar el pressupost de cooperació amb l’horitzó del 0,7% per al 2030.

 _ Increment de l’Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD) en els pressupostos de la 
Generalitat i mobilització de recursos addicionals d’AOD a través del foment de partenariats 
publicoprivats i fons europeus.   
 _ Promoció de la cooperació amb el tercer sector i el sector privat, per mitjà d’un instrument 
d’avals amb la banca ètica.
 _ Establiment d’aliances per a la cooperació al desenvolupament amb el sector privat a 
Catalunya i països socis. 

• Articular la xarxa de cooperació a nivell territorial per fomentar la cohesió de cooperació a 
tot el país. 

 _ Establiment de mecanismes de suport –en concret, els fons territorials i els fons cistella- a 
les entitats d’arreu del territori en concertació amb les administracions locals. 
 _ Potenciació de la Comissió de Coordinació amb els Ens Locals, millorant la representativitat 
de la cooperació municipalista i implementant un pla de treball pluriennal (2021-2024).

 
1.4.4_Enfortir les relacions bidireccionals amb la Catalunya Exterior

Mesures

• Potenciar la col·laboració amb la ciutadania i les comunitats catalanes a l’exterior. 

 _ Creació i desplegament del Consell de la Catalunya Exterior com a òrgan assessor de 
consulta i participació externa dels catalans i catalanes residents a l’exterior en l’elaboració 
de polítiques públiques.  
 _ Millora del catàleg de serveis que es dona a la comunitat catalana, organitzada i no 
organitzada i a les organitzacions de societat civil. 

• Reformular el model de comunitats catalanes a l’exterior.

 _ Reconeixement i promoció de les comunitats catalanes virtuals. 
 _ Suport a la transformació de les comunitats catalanes tradicionals tot augmentant-ne la 
representativitat.  
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• Recuperar la memòria històrica dels catalans a l’exterior, i particularment dels diferents 
exilis que han viscut al llarg dels segles mitjançant acords amb les entitats locals, regionals 
i estatals. 

 _ Suport a la recuperació i la conservació dels fons documentals de les comunitats catalanes 
històriques. 
 _ Estudi sobre la situació dels centres catalans al món, entre l’exili i la immigració, als segles 
XIX a XXI.

• Promoure la vacunació contra la COVID-19 dels catalans i catalanes que resideixen en països 
on no s’han pogut fer encara i que venen a Catalunya a treballar i aconseguir mecanismes 
per a la vacunació de catalans i catalanes que es troben en països vulnerables sense accés 
a les vacunes.

 



2_Per un país de drets, 
d’igualtat d’oportunitats i 
de benestar 

El Govern està compromès a reforçar i ampliar l’estat del benestar 

(educació, salut, cures i protecció social) i l’accés al treball digne, a 

l’habitatge, a la prosperitat econòmica i a la cultura, impulsant la llengua 

catalana en tots els àmbits de la societat. I tot plegat tenint sempre en 

compte quatre grans valors transversals comuns a totes les actuacions: 

la lluita contra les desigualtats, la perspectiva de gènere, els aspectes 

mediambientals i la visió territorial.
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2.1_Polítiques educatives i formatives

L’educació té un paper destacat en la construcció d’un país d’igualtat i equitat, i l’objectiu 
principal del Govern és garantir el dret a l'educació de tot l’alumnat, amb la màxima inclusió 
i sense segregació. Atesa l’excepcionalitat dels dos darrers cursos escolars, marcats per 
la pandèmia, ara cal tornar a posar els infants i els i les joves al centre de les polítiques 
educatives i compensar les desigualtats educatives derivades de la covid-19.

Comença una nova etapa en l'educació a Catalunya, adaptant-la a les necessitats de cada 
centre educatiu per seguir avançant en la millora i la transformació del sistema educatiu 
català.

L’ensenyament ha de ser competencial i emocional, per tal de continuar la transformació 
educativa, estructurada i sistèmica en tots els centres educatius del país, centrada en l’equitat, 
la igualtat d'oportunitats, la qualitat educativa i la lluita contra la segregació per assolir 
l’equivalència en qualitat de tots els centres. Entre els principals objectius de legislatura, 
destaca el de garantir la gratuïtat de l’etapa de 0-3 anys, completar la transformació digital 
del sistema educatiu i reforçar l’atenció emocional d’infants i joves.

Alhora, la formació professional també ha de ser un dels principals eixos d’actuació. Una 
formació professional que incideixi en la transformació del model productiu i en l’adequació de 
l'estructura de qualificació professional del nostre país a les necessitats del teixit empresarial 
i del territori i que doni resposta a l’itinerari formatiu de les persones al  llarg de la vida.

En definitiva, cal tenir una escola més verda, més social, més democràtica. Una escola 
inclusiva i acollidora, lliure de discriminacions i violències, feminista, laica, coeducadora i que 
afavoreixi l'accés a la cultura.

I per fer possible aquest objectiu primordial i bàsic del Govern, es proposen els següents eixos 
d’actuació:

- Enfortir el model d'escola catalana
- Potenciar l'educació inclusiva i la igualtat d’oportunitats de tot l’alumnat
- Impulsar i consolidar el model de formació i qualificació professional

2.1.1_Enfortir el model d'escola catalana

Mesures

• Incrementar progressivament el pressupost educatiu per aproximar-se al 6% del PIB.  

• Continuar el desplegament de la Llei d’educació de Catalunya, emfatitzant en la 
implementació del Servei d’Educació de Catalunya, que tingui en compte les seves 
necessitats d’escolarització i els nivells de complexitat, amb una gestió descentralitzada i 
autònoma, així com la plena gratuïtat de l’educació amb suficiència financera dels centres 
sostinguts amb fons públics.)  

• Desplegament progressiu del Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l’oferta 
educativa i del procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya. 

• Avançar cap a la gratuïtat progressiva de l’educació entre els 0-3 anys a través de 
diferents línies de subvenció i finançament que compensin les aportacions de les famílies; 
especialment les que es troben en situacions de pobresa o vulnerabilitat. 

• Reconeixement de les llars d’infants actuals, així com de la promoció de centres públics 
i privats que s’hagin d’autoritzar per tal de donar resposta a la realitat d’aquests centres.  
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 _ Garantir el finançament de les escoles bressol.   
 _ Incentivar l’ocupació de les places existents de primer cicle d’educació infantil i avançar 
cap a un model educatiu de qualitat que integri la iniciativa pública, majoritàriament 
municipal, i la iniciativa social.   

• Potenciar la ruralitat amb una línia de finançament pròpia i molt  avantatjosa que permeti als 
municipis de menys de 2.500 habitants la implantació del primer cicle d’educació infantil a 
les escoles rurals.  

• Actualització del Decret 282/2006, dels requisits dels centres de primer cicle d’educació 
infantil. 

• Millorar l'oferta educativa pública amb nous equipaments i a través de la integració de 
centres de titularitat municipal o privada concertada a la xarxa de titularitat de la Generalitat. 

• Avaluar i fer el seguiment del model d’Institut Escola i planificar i potenciar més oferta. 

• Elaborar un nou currículum del Batxillerat en clau competencial. 

• Enfortir el model lingüístic del sistema educatiu i incrementar l’ús del català i de l’occità a 
l’Aran com a llengua vehicular de referència, mitjançant l’assessorament i acompanyament 
als centres educatius per a la revisió i actualització dels projectes lingüístics, a través de la 
inspecció educativa i els equips LIC de serveis educatius   

• Potenciar la participació de les famílies en el sistema educatiu: 

 _ Disseny d’eines i recursos per promoure la participació de les famílies, l’impuls de la 
corresponsabilitat i l’acompanyament emocional i educatiu dels fills i filles.  
 _ Desplegament del projecte “Famílies Digitals, conjuntament amb l’Àrea de Cultura 
Digital, elaboració de recursos i desenvolupament d’una app pròpia de comunicació i 
acompanyament educatiu en entorns digitals.
 _ Impuls, dins del Projecte educatiu de centre, d’una manera participada, de la incorporació 
transversal del projecte de Famílies.
 _ Disseny d’una estratègia de comunicació per millorar la participació de les famílies, la 
difusió de  recursos, formacions i materials adreçats a famílies.

• Impulsar la participació de l’alumnat dins dels centres educatius. 

• Desplegament del Pla d’escoles lliures de violències.  

• Desplegament del Pla STEMcat amb l’objectiu de potenciar les vocacions científiques, 
tecnològiques, en enginyeria i matemàtiques dels i les estudiants de Catalunya amb especial 
incidència en la perspectiva de gènere i en l’alumnat en situació de vulnerabilitat:

 _ Creació del perfil professional docent STEM.
 _ Implementació en tots els centres educatius de pràctiques d’aula transversals i 
integradores per a la millora de les competències STEM de l’alumnat.  

• Aprovació del decret de concerts educatius. 

• Desenvolupament de l’Agència d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació. 

• Augmentar les dotacions de personal per reduir ràtios, atendre  les necessitats de 
complexitat i inclusió, i solucionar dèficits estructurals. 

• Aprovació de nous criteris de construcció escolar més versàtils, sostenibles, feministes, 
polivalents i adaptats al model d’aprenentatge.   

• Estabilització de les plantilles de personal docent, PAS i PAE, mitjançant convocatòries 
públiques de selecció i provisió.  

• Reforçar i adequar la formació del professorat als nous reptes del sistema educatiu:
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 _ Vinculació de la formació del professorat als projectes educatius dels centres, lligats a la 
planificació estratègica de cada centre. 
 _ Creació de vincles amb entitats, empreses i associacions de formació de professorat 
per definir el perfil de formacions a títol individual lligades al perfil professional de treball 
competencial, per donar resposta als nous reptes del sistema educatiu.

• Desplegament d’un pla d’acompanyament de les direccions en el marc de l’escola del segle 
XXI per tal de tenir lideratges empoderats als centres educatius.  

• Millora de les condicions laborals del professorat revertint progressivament la pèrdua de 
drets.

2.1.2_Potenciar l'educació inclusiva i la igualtat d’oportunitats de tot l’alumnat

Mesures

• Desplegar, impulsar i fer el seguiment del Pacte contra la segregació escolar a Catalunya 
incorporant aquesta perspectiva a tots els programes del Departament.  

• Potenciar el Pla de millora d’oportunitats educatives.  

• Desplegar el Pla d’Educació Digital de Catalunya.

 _ Consolidació de les competències digitals docents i transformació de les pràctiques 
d'ensenyament-aprenentatge a través del recurs dels mentors i mentores digitals tot 
potenciant la formació, el treball en xarxa i el disseny de continguts digitals en obert. 
 _ Desplegament de la segona fase del Pla d'educació digital de Catalunya, per garantir el 
dret universal a l'educació digital a partir de 5è de primària fins a la postobligatòria a fi que 
l’alumnat assoleixi les competències digitals, així com assegurar l'actualització digital dels 
centres educatius. 

• Impuls del Programa de famílies digitals per fer front a la bretxa digital de la comunitat 
educativa, especialment en entorns vulnerables, i millora de la comunicació escola-família.

• Ampliació del Programa Salut Escola per potenciar l'acompanyament emocional de 
l’alumnat, sobretot a l’adolescència. 

• Increment de la formació dels i les professionals educatius en l’àmbit de salut mental, per tal 
de prevenir els trastorns mentals i lluitar contra els estigmes i els tabús.  

• Enfortir el vincle entre Educació i Salut i Serveis Socials, prioritzant les actuacions en la 
detecció precoç dels trastorns del neurodesenvolupament en infants i joves.

 _ Augment del suport als infants i les seves famílies a través de la Xarxa de Serveis d’Atenció 
Precoç i des d’una visió i coordinació interdepartamental.

• Posada en marxa d’una taula d’educació inclusiva amb la participació d’entitats i col·lectius, 
per  fer el seguiment de la implementació del decret d’escola inclusiva garantint-ne els 
recursos necessaris. 

• Promoure la inclusió en el temps educatiu no lectiu, en especial en el temps de migdia i 
menjador, sortides, colònies i activitats extraescolars. 

• Creació d’un pla de xoc contra el fracàs escolar.

• Facilitar itineraris d’escolarització flexibles, tot reforçant l’orientació educativa i promovent 
un itinerari formatiu i personalitzat per garantir l’acompanyament de l’alumnat. 

 _ Desenvolupar el model de programes de noves Oportunitats. 

• Elaboració del pla estratègic de la recerca educativa.
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2.1.3_Impulsar i consolidar el model de formació i qualificació professional

Mesures

• Finalització del desplegament la Llei 10/2015, de formació i qualificació professionals i dotar 
dels recursos necessaris l’Agència de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya.

• Fomentar, promocionar i adaptar la formació professional pública amb inversió i augment 
d’oferta de places i diàleg i concertació pel que fa a les seves possibles transformacions i 
necessitats a nivell territorial i sectorial. 

• Desplegament del projecte: la meva formació que permeti bastir un sistema d’informació 
integral de la formació professional.  

• Desplegament de la segona fase del Pla d’Educació digital de Catalunya 2020-2023, en els 
centres d’FP.  

• Concertació progressiva dels cicles formatius de grau mitjà presencials i autoritzats 
actualment.

• Ampliació de la xarxa de centres d’FP de referència sectorialment i territorialment. 

• Desenvolupament d’un model d’anàlisi i prospecció de necessitats formatives territorials i 
productives.  

• Desplegament dels centres de formació professional integrada.

• Aprovació del IV Pla general de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya (2021-2023).

• Aprovació del II Pla d’avaluació i acreditació de competències professionals (2022-2024).

• Desenvolupament del model d’avaluació del Sistema FPCAT.

• Identificació de les necessitats formatives per a la qualificació de les persones professionals 
del Sistema FPCAT. 

• Impuls i incorporació de la perspectiva de gènere en l’FP. 

• Incorporació massiva de les microempreses i petites i mitjanes empreses a l'FP dual. 

• Dissenyar i impulsar una formació dual, amb contractació laboral, on les empreses siguin 
l’eix central en la definició de les competències i els itineraris formatius, especialment de la 
innovació que marcarà els nous perfils professionals. 

• Assolir el 40% d’alumnes d’FP en la modalitat dual.  

• Posada en marxa el Centre de Formació Professional per a l'Automoció.

• Consolidació del Programa Talent.cat, de formació professional d'alt nivell d’acord amb el 
Pla d’avaluació anual del SOC.

• Posar en marxa la modalitat dual de formació professional per a l'ocupació: amb contracte 
de formació i aprenentatge i certificat de professionalitat. 
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2.2_Salut i activitat física

Aquesta legislatura està condicionada pels efectes de la pandèmia, tant pel que fa a la 
recuperació com a la transformació del sistema sanitari, i caldrà tenir present les lliçons 
apreses aquests darrers mesos amb la covid-19. 

Seran necessàries accions de recuperació i de transformació que han de tenir en compte 
dos grans actors: per una banda la ciutadania –les persones, la comunitat–, i per l’altra els i 
les professionals, que són els i les que hauran de dur a terme bona part d’aquestes accions. 

Alhora, caldrà tenir en compte quatre grans valors transversals comuns a totes les actuacions: 
la lluita contra les desigualtats, la perspectiva de gènere, els aspectes mediambientals i la 
visió territorial.

Partint d’aquesta perspectiva, es determinen els grans àmbits d’intervenció i prioritats: la salut 
mental com una prioritat ineludible,  el benestar emocional i la salut comunitària, l’enfortiment 
de l’atenció primària i comunitària, la cerca d’un sistema de salut de qualitat amb xarxa 
territorial, l’adequació de la salut pública a les necessitats del segle XXI, la ciutadania, els 
professionals, la perspectiva de gènere en el sistema o els sistemes de salut, la innovació per 
transformar, un sistema sanitari sostenible i responsable amb el medi ambient i, per últim, uns 
recursos per aconseguir més cohesió social, reduir desigualtats i generar valor.

Així mateix, salut i esport són dues cares d’una mateixa moneda. Per això també potenciarem 
l’esport per fer-ne un projecte de país on hi tingui accés tota la ciutadania, des dels més petits 
i petites fins als més grans, fent especial èmfasi en l’esport femení.

En aquest sentit, els principals objectius per a aquesta legislatura en matèria de salut i activitat 
física són:

- Enfortir el sistema de salut públic per a la cohesió social, reduir desigualtats i generar valor
- Enfortir l’atenció primària i comunitària per aconseguir una atenció més accessible, resolutiva 

i transversal
- Prioritzar el benestar emocional i la salut mental de la població, amb una atenció més 

accessible, comunitària, proactiva, propera i resolutiva
- Garantir el desplegament d’un sistema de salut més resolutiu, en xarxa i territorial
- Adequar la Salut Pública a les necessitats del segle XXI buscant estratègies de salut en totes 

les polítiques d’aquest Govern
- Dotar el sistema sanitari de perfils professionals adaptats a les noves necessitats tot 

millorant-ne les condicions laborals
- Fomentar l’activitat física i l’esport en totes les etapes de la vida, així com la vessant 

econòmica estratègica de l’esport

2.2.1_Enfortir el sistema de salut públic per a la cohesió social, reduir 
desigualtats i generar valor 

Mesures

• Increment del pressupost de la sanitat pública en 5.000 milions d’euros addicionals durant 
els propers cinc anys. 

• Negociar i acordar el Pacte Nacional de Salut amb la participació de partits, institucions 
sanitàries, administracions, organitzacions socials i professionals i societat civil amb majors 
necessitats, que permeti avançar en un sistema de finançament del sistema nacional de 
salut suficient i sostenible;  determinar els resultats en salut i de satisfacció de les persones 
ateses que es pretén assolir; i avançar cap a una gestió dels serveis sanitaris i socials amb 
criteris d’equitat, territorialitat, benestar i implicació dels i les professionals, preservant la 
preeminència de la gestió pública i avaluant l’oportunitat que part dels serveis inclosos en la 
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xarxa de serveis sanitaris auxiliars (transport sanitari, 061...) puguin ser prestats mitjançant 
gestió directa. 

• Desplegar un pla d’inversions sanitàries en infraestructures i equipaments i renovació 
tecnològica a l’atenció primària, l’atenció hospitalària i l’atenció sociosanitària.

• Elaborar i desplegar el nou Pla de Salut 2021-2025 orientat a dos grans reptes: tenir una visió 
àmplia de la salut i avançar en la transformació del sistema sanitari.

• Revisar i adequar el paper de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya 
(AQuAS), dotant-la dels mecanismes i atribucions per tal que lideri els aspectes relacionats 
amb l’avaluació en salut i promogui la presa de decisions basada en l'evidència.

• Possibilitar la gestió directa de les llistes d’espera i agendes d’especialistes d’hospital 
garantint l’accessibilitat d’hores per programar des d’atenció primària, tant pel que fa a 
proves com a primeres visites.

• Redefinir i impulsar la nova Central de Resultats del Sistema de Salut de Catalunya, i integrar 
a la central de resultats l’atenció integral social i sanitària. 

• Garantir el dret a sol·licitar i rebre l’ajuda necessària per morir dignament, regulat per la Llei 
orgànica de regulació de l'eutanàsia, creant l’oficina de suport a la Comissió de Garantia i 
Avaluació de Catalunya i les eines de suport a les persones i als i les professionals implicats 
en el procés.   

•  Desplegament de la Llei 12/2020, de 13 d’octubre, de l’atenció pública de la salut 
bucodental.

•  Elaboració d’un nou Pla d’Ordenació Farmacèutica de Catalunya amb el desenvolupament 
d’un paquet normatiu que revisi i estableixi els criteris d’actuació en les diferents matèries: 
sistemes personalitzats de dosificació, ordenació a centres residencials, reenvasament de 
la medicació, horaris, entre d’altres.  

2.2.2_Enfortir l’atenció primària i comunitària per aconseguir una atenció 
més accessible, resolutiva i transversal

Mesures

• Destinar el 25% del pressupost de Salut a l’atenció primària perquè esdevingui realment 
l’eix central el sistema.   

•  Aprovació i execució del Pla d’inversions en tecnologies i sistemes d’informació per a 
l’atenció primària.  

 _ Desenvolupar i estendre als equips eines que permetin millorar l’accés de la ciutadania als 
i les professionals de l’equip d’atenció primària: Esalut, Econsulta, la meva salut...  

• Augmentar o, com a mínim, mantenir i estabilitzar la plantilla actual d’atenció primària, 
mantenint el personal d’atenció primària i el contractat amb motiu de la covid-19. 

• Desplegar la Cartera de Serveis, elaborada de manera participada per més de 600 
professionals, per garantir l’equitat i reforçar la resolució de l’atenció primària.

• Reforçar la lluita contra les desigualtats a l’atenció primària de salut incorporant en el sistema 
de pagament de l’atenció primària l’indicador social compost o l’índex de privació.

• Incorporar nous professionals als equips d’atenció primària amb majors necessitats socials: 
fisioterapeutes, dietistes i nutricionistes, òptics i òptiques i optometristes, logopedes, 
podòlegs i podòlogues, terapeutes ocupacionals, higienistes dentals i altres professionals 
d’intervenció comunitària.  

• Assignar a tota la ciutadania un gestor o gestora de salut (100% dels equips d’atenció 



Pla de Govern XIV Legislatura 40

primària) per acompanyar-la al llarg del procés assistencial. 

2.2.3_Prioritzar el benestar emocional i la salut mental de la població, amb una 
atenció més accessible, comunitària, proactiva, propera i resolutiva

Mesures

• Aprovació del Pacte Nacional per a la Salut Mental. 

• Increment de 80 M€ en el pressupost de la xarxa de salut mental. 

• Posada en marxa del Programa de benestar emocional i salut comunitària.

 _ Incorporació de 150 professionals d’intervenció comunitària als equips d’atenció primària 
amb majors necessitats socials. 

• Transformar l’atenció de la salut mental en infants i joves per a una major proximitat, 
proactivitat, accessibilitat i especificitat desplegant, entre d’altres.

 _ Equips comunitaris d’atenció intensiva a la complexitat per a adolescents i joves. 
 _ Equips interdisciplinaris d’intervenció en crisi a domicili donant cobertura a tot el territori.

• Garantir la interacció entre els àmbits social i sanitari de la xarxa de salut mental.

• Incorporació d’instruments de detecció precoç, cribratge àgil i respostes terapèutiques 
basades en l’evidència per donar una resposta més àgil i resolutiva als problemes de salut 
mental a l’atenció primària. 

• Desplegar l’Hospitalització de Dia, Hospitalització a Domicili i l’Atenció Domiciliària Intensiva 
com formes alternatives a l’hospitalització convencional i l’orientació comunitària a l’atenció 
a la salut mental.

• Fer la reconversió de l’hospitalització psiquiàtrica de llarga estada de manera progressiva 
en un període de 10 anys. 

• Estendre iniciatives que potenciïn l’apoderament i la participació dels moviments en primera 
persona i implementar en l’àmbit comunitari fórmules que permetin el desplegament del 
Programa entre iguals en el si dels equips assistencials perquè persones afectades per un 
trastorn mental i/o addicció aportin la seva experiència.

• Aprovar i implementar el Pla de Prevenció del Suïcidi 2021-2025 (PLAPRESC) amb l’objectiu 
de reduir les taxes d’intents de suïcidis i de morts per suïcidi tot reforçant l’atenció als 
supervivents i familiars.

• Reorientar el Pla integral d’atenció a les persones amb trastorns mentals i addicions cap al 
desplegament d'una estratègia integral i de país en salut mental i addiccions, recollint els 
condicionants de gènere, en coordinació amb el conjunt de departaments del Govern i en 
col·laboració amb el sector i els governs locals.  

2.2.4_Garantir el desplegament d’un sistema de salut més resolutiu, en xarxa i 
territorial 

Mesures

• Impulsar un nou mapa d’atenció hospitalària amb 5 grans eixos territorials (model 
assistencial en xarxa). 

• Transformació del model d’atenció sociosanitària a atenció intermèdia per tal d’obtenir una 
major resolubilitat i millor accessibilitat basant-se en la proximitat territorial i el treball en xarxa.

• Potenciar les xarxes d’unitats d’expertesa clínica en malalties minoritàries, els centres, cerveis i 
unitats de teferència (CSUR) i la integració en les diferents European Reference Networks (ERN).  
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• Impulsar la innovació i la transformació a través dels fons europeus per millorar els 
resultats en salut, prioritzant la captació de fons per a projectes en  tres àmbits: Salut 4.0 
Transformació sostenible, Avaluació i transformació digital i hub de teràpies emergents i 
medicina personalitzada.

• Incrementar la capacitat de La Meva Salut com a eina d’interrelació amb la ciutadania amb 
un disseny més intuïtiu i confortable i incorporant noves funcionalitats.

2.2.5_Adequar la Salut Pública a les necessitats del segle XXI buscant 
estratègies de salut en totes les polítiques d’aquest Govern
 
Mesures

• Redefinir i desplegar de manera efectiva l’Agència de Salut Pública de Catalunya per assolir 
els objectius de promoció de la salut, de prevenció de la malaltia, de vigilància i de protecció 
de la salut fent arribar la cartera de serveis de salut pública d’una manera equitativa a tot el 
territori de Catalunya.     

• Doblar el pressupost de Salut Pública durant la legislatura.    

• Impulsar la intel·ligència epidemiològica a Catalunya per millorar l’alerta precoç i la resposta 
ràpida a les emergències en salut, integrant l’avaluació del risc, les estratègies de prevenció 
i protecció, els subsistemes d’informació, les sales de gestió de crisi, l’anàlisi geogràfica i 
les externalitats.

• Elaboració i aplicació del Pla Interdepartamental i Intersectorial (PINSAP) 2021-2025. 

• Elaboració i aprovació de la nova Llei d’Addiccions per tal de potenciar les polítiques 
de prevenció i controlar les addiccions mitjançant la creació de l’Observatori Català de 
Drogodependències. (SLT) (DSO)

• Fer front a l’evolució de la pandèmia de COVID -19 en la nova etapa posterior al procés de 
vacunació, potenciant i consolidant la xarxa de vigilància en salut pública així com el sistema 
d’informació associats i treballant intersectorialment per a la recuperació postpandèmica 
i promoure la salut, amb especial èmfasi en el  benestar emocional i la prevenció de  
problemes de salut mental a l’entorn escolar, laboral, sanitari i comunitari. 

2.2.6_Dotar el sistema sanitari de perfils professionals adaptats a les noves 
necessitats tot millorant-ne les condicions laborals

Mesures

• Dotar el sistema dels i les professionals que requereix, adaptant els perfils a les noves 
necessitats i demandes, establint un mapa de necessitats elaborat a partir del model 
d’atenció i del Registre de Professionals, que permeti, entre d’altres objectius, adequar 
l’oferta universitària i d’altres nivells d’ensenyaments a les necessitats de professionals.

• Constituir una taula permanent a tres bandes, Departament de Salut, sindicats i 
organitzacions sanitàries, com a eina de resolució de conflictes orientada a establir uns 
criteris homogenis en matèria de condicions laborals, que permeti harmonitzar criteris 
generals per tal de: 

 _ Seguir millorant les condicions laborals i retributives dels i  les professionals de l’àmbit 
sanitari amb l’horitzó d’igualar-les a la mitjana de la Unió Europea. 
 _ Revisar el model de DPO (Direcció Per Objectius) de forma participada amb el sector. 
Eliminar progressivament les diferències en les condicions laborals entre els treballadors 
i les treballadores que realitzen una mateixa tasca però per a diferents prestadors i, per 
tant, garantint una equiparació laboral per als diferents sectors. 
 _ Promoure una carrera professional a nivell de sector i que s’integri en els convenis 
col·lectius i acords corresponents.  
 _ Reduir la precarietat i la temporalitat del personal que treballa en salut de manera 
progressiva per aconseguir una major estabilitat laboral.
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 _ Realitzar canvis legislatius per millorar la conciliació de la vida laboral i personal dels i les 
nostres professionals de la salut.     
 _ Augmentar l’oferta pública de places de professionals sanitaris i sanitàries i socials per  
estabilitzar la plantilla i reduir l’eventualitat a tot el sector.   
 _ Dissenyar mesures que afavoreixin l’atracció i la  retenció del talent amb visió territorial.
 _ Abordar la violència a professionals sanitaris i sanitàries. 

• Desenvolupament d’un programa de retorn de professionals de la salut a l’estranger.

• Desplegar i implementar les línies d’actuació acordades en els 17 reptes identificats al Fòrum 
de Diàleg Professional en els àmbits de: la planificació professional, la formació sanitària 
especialitzada, la formació continuada, les competències digitals dels i les professionals, el 
desenvolupament professional continu i les polítiques de captació i retenció de talent, amb 
visió territorial.

• Dissenyar i implementar el Marc de la participació de professionals en salut, com a pacte 
social sobre com s’ha d’ordenar la participació dels i les professionals en el sistema sanitari 
català.

2.2.7_Fomentar l’activitat física i l’esport en totes les etapes de la vida, així com 
la vessant econòmica estratègica de l’esport

Mesures 

• Ampliar la base de gent que incorpora l'activitat física i l'esport a la seva dinàmica quotidiana. 

 _ Reconèixer l’esport i l’activitat física com a elements transversals en l’acció política dels 
diferents àmbits de l’Administració. 
 _ Incrementar el suport a l’activitat esportiva federada.  
 _ Potenciar accions d’esport inclusiu i reforçar polítiques adreçades a afavorir la pràctica de 
l’esport per a persones amb diversitat funcional o amb capacitats diferents. 
 _ Facilitar l’accés de la pràctica esportiva als col·lectius socials més desfavorits. 

• Reestructurar l’organització de l’administració esportiva, per fer-la més moderna i eficient, 
integrant tots els agents i interlocutors que integren l’Esport al país i enfortint la governança 
amb la col·laboració dels agents implicats.

• Doblar el pressupost adscrit a la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física al llarg dels 
propers 4 anys. 

• Aprovar la nova Llei de l’esport i de l’activitat física a partir del Pacte Nacional de l’Activitat 
Física i de l’Esport de Catalunya. 

 _ Establiment de l’Esport i l’Activitat Física com a bé essencial. 
 _ Regular el voluntariat esportiu, els drets i deures que té, les diverses formes que adopta, 
les mesures per promoure’l i la protecció i la cobertura de què disposa.

• Elaboració d’un projecte per a la candidatura Pirineus-Barcelona per acollir els Jocs Olímpics 
i Paralímpics d’Hivern 2030, entesa com a oportunitat en un marc ecològic, social i econòmic 
sostenibles a partir d’un ampli consens territorial, social i polític.

 _ Foment del debat i proposta d’una consulta donant compliment a la Moció 104/XII 
aprovada pel Parlament. 

• Planificar i augmentar el suport a l’esport escolar, en totes les categories i modalitats 
esportives, i a l’esport universitari. 

• Actualitzar, amb base en el consens, la normativa reguladora de les professions de l’esport.

• Elaboració d’un pla de reconstrucció i recuperació del sector de l’activitat física i de l’esport. 

 _ Dotar de més recursos econòmics i humans el sector esportiu per pal·liar els efectes 
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derivats de la crisi de la covid-19.
 _ Desenvolupar programes que apropin i consolidin l’activitat física per a tothom i amb 
tothom, per incrementar-ne l’hàbit i la demanda. 
 _ Fomentar el patrocini, l’esponsorització i el mecenatge en l’esport per desenvolupar 
projectes i iniciatives dels i les diferents agents del sector.  

• Convocatòria d’ajuts destinada a ajuntaments i entitats esportives d’interès públic per 
renovar i actualitzar el parc d’equipaments i instal·lacions esportives.  

 _ Impulsar els plans de manteniment i reformes per fer accessibles tots els equipaments 
esportius per a tots els ciutadans i ciutadanes.
 _ Impulsar un pla d’homologació mediambiental i de sobirania energètica per a tots els 
equipaments esportius del país.  
 _ Estudiar i analitzar les millors pràctiques en definició i estructuració d’espais esportius per 
millorar-los i fer-los diversos, plurals i capaços de donar solucions a les diferents realitats 
territorials. 
 _ Promoure inversions amb mirada comunitària en cada escola de nova creació dissenyada 
per tal que, amb el suport municipal i el finançament conjunt, el gimnàs es converteixi en 
un espai multiesportiu. 

• Impulsar el reconeixement oficial de les seleccions esportives catalanes i del Comitè Olímpic 
Català. 

 _ Internacionalització de l’esport català com a estratègia que permeti participar en els àmbits 
d’alt nivell de l’esport mundial i que projecti Catalunya al món com a país esportiu.  
 _ Fomentar i donar suports als i les esportistes, els clubs i les federacions en la participació 
en competicions en diferents categories, així com l’organització d’esdeveniments esportius 
internacionals que segueixin posant Catalunya en el mapa esportiu del món. 

• Potenciar sinergies entre les diferents universitats catalanes que fan formació en activitat 
física i esport, així com l’INEFC i l’Escola Catalana de l’Esport, per esdevenir un model de 
referència en la formació superior. 

• Potenciar el CAR de Sant Cugat com a centre de referència de tots els àmbits relacionats 
amb l’esport i l’alt rendiment, amb un alt grau d’expertesa en activitat pròpia de cada esport 
en col·laboració amb els centres universitaris i de recerca de Catalunya. 

• Donar suport i afavorir sinergies entre tots els i les agents de la indústria de l’esport per tal 
de generar prosperitat.  

 _ Dissenyar un pla de desenvolupament econòmic territorial centrat en el sector esportiu. 
 _ Apostar per un model de turisme esportiu de país, diversificat i territorialitzat, a partir de 
les destinacions de turisme esportiu i de l’aprofitament dels recursos naturals i culturals 
del territori, sempre vetllant per la sostenibilitat.  

• Modificar el Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya per 
actualitzar-lo a la realitat actual i agilitzar el funcionament de les entitats.   

• Contribuir des de l’esport als objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a través de 
la innovació i l’acció comuna. 

• Adequar les entitats esportives a les necessitat actuals: digitalitzar, millorar el suport i establir 
canals d’acompanyament en el desenvolupament de la seva acció.
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2.3_Drets socials i inclusió

La crisi econòmica i sanitària que estem patint ha tingut un impacte sobre la població de 
Catalunya que només es podrà superar amb l’impuls d’accions clau que blindin drets i 
garanteixin una recuperació justa per a tota la població.

Per això, impulsarem el Sistema Català de Serveis Socials per tal que esdevingui universal, 
entenent els drets socials més enllà dels drets bàsics, convertint-lo en el quart pilar de l’estat 
del benestar i que permeti que les persones del nostre país puguin desenvolupar el seu 
projecte vital amb garanties i igualtat d’oportunitats. Això vol dir cuidar les persones, posar-les 
al centre de les polítiques socials al llarg de la vida.

Posarem especial èmfasi en la creació d’un nou model de promoció de l’autonomia personal, 
tenint en compte tot el cicle de vida, basat en la prevenció i l’acció comunitària, i centrat 
en la promoció i les capacitats de les persones. Un nou model que tindrà com a prioritat la 
personalització de l’atenció i els serveis, l’assistència domiciliària i els serveis de proximitat, 
per aconseguir que cada persona pugui viure amb les seves necessitats cobertes en el seu 
entorn.

Garantirem, amb la creació d’una agència, l’atenció integrada social i sanitària a les persones 
amb necessitats complexes, i aprovarem i impulsarem el Pacte Nacional dels Drets de les 
Persones amb Discapacitat.

Una part important de la feina a fer en aquesta legislatura serà la de no deixar enrere les 
persones més vulnerables. Per això, seran d’especial importància les polítiques i les accions 
per a l’erradicació de la pobresa i el risc d’exclusió social. En aquest sentit, es treballarà 
per millorar i estendre la Renda Garantida de Ciutadania, la garantia de recursos i d’accés 
als subministraments bàsics de la llar i l’aprovació i desplegament de l’Estratègia integral 
d’abordatge del sensellarisme.

Un altre àmbit important serà el de l’atenció i protecció de la infància, l’adolescència i la 
joventut. Volem dur a terme polítiques que tinguin una visió continuada de cada una d’aquestes 
etapes. 

Per aconseguir aquesta visió continuada, es farà un nou pla integral d’infància i adolescència 
lligat al Pla Nacional de Joventut, es crearà un sistema integral de comunicació per a l’atenció 
d’infants, adolescents i joves i es realitzarà la primera enquesta de condicions de vida d’infants 
i adolescents de Catalunya, lligada a l’enquesta de joventut.

També promourem les polítiques de suport a la societat civil organitzada mitjançant la 
tramitació de la Llei de foment de l’associacionisme i el nou Pla Nacional de l’Associacionisme 
i el Voluntariat.

Tot plegat, suposa un repte majúscul que encararem amb gran determinació i d’acord amb els 
objectius que detallem a continuació: 

- Enfortir el sistema de serveis socials, impulsar la prevenció i l’acció comunitària, vetllar pel 
reequilibri territorial i millorar la col·laboració institucional i la implicació de tots els actors: 
ens locals, organitzacions i agents socials i entitats del Tercer Sector Social.

- Garantir, amb la creació de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària, l’atenció integrada 
a les persones grans i a les persones amb discapacitat, a les persones amb problemàtica 
social derivada de salut mental i en general a totes les persones amb necessitats complexes.

- Assegurar que totes les persones puguin desenvolupar el seu projecte vital amb igualtat 
d’oportunitats en el seu entorn familiar i comunitari, reforçant el sistema de promoció de 
l’autonomia personal i d’atenció a les persones en situació de dependència.

- Ampliar i enfortir les polítiques adreçades a les persones i famílies en situació de major 
vulnerabilitat per reduir la pobresa -especialment infantil-, l'exclusió social i les desigualtats.

Polítiques 
educatives i 
formatives

Salut i activitat 
física 

Drets socials i 
inclusió 

Treball digne Polítiques 
d’habitatge

Cultura i 
llengua
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- Impulsar les polítiques de suport a les famílies i de prevenció, protecció i participació de la 
infància i l’adolescència, amb continuïtat en l’etapa de la joventut i redefinint les polítiques 
d’emancipació.

- Promoure polítiques de suport a la societat civil organitzada per millorar les condicions de 
vida de les persones i de l’entorn, fomentant l’associacionisme, el voluntariat, les xarxes de 
participació ciutadana, el civisme i els valors.

2.3.1_Enfortir el sistema de serveis socials, impulsar la prevenció i l’acció comunitària, 
vetllar pel reequilibri territorial i millorar la col·laboració institucional i la implicació de 
tots els actors: ens locals, organitzacions i agents socials i entitats del 
Tercer Sector Social
 
Mesures

• Desplegar un pla de rescat social amb una inversió immediata de 700 M€ per garantir els 
drets i la cohesió social, especialment en els grups més vulnerables. 

• Fer dels serveis socials el quart pilar de l’estat del benestar i avançar cap a un sistema 
universal, centrat en la persona i la seva interacció familiar i comunitària, mitjançant el 
desplegament del Pla Estratègic de Serveis Socials.

 _ Revisió i flexibilització dels serveis inclosos a la cartera de serveis socials. 
 _ Fer que l’atenció social primària esdevingui una xarxa accessible, tractora i proactiva 
mitjançant el reforç dels serveis socials bàsics com a porta d’entrada al Sistema de Serveis 
Socials i millorant la qualitat de l’atenció.
 _ Orientar la intervenció dels serveis socials cap a l’atenció centrada en la persona valorant 
l’autonomia personal, reconeixent la diversitat, garantint respostes personalitzades i 
dirigint la intervenció social cap al desenvolupament personal i l’enfortiment de les xarxes 
familiars i comunitàries.  
 _ Increment del nombre de professionals, millora de les seves condicions de treball i 
retributives i refor del seu rol amb formació, suport i noves eines de treball. 
 _ Definició de les funcions i els criteris d’assignació dels i les professionals de referència als 
EBAS i implementar-los de manera progressiva amb la finalitat que cada persona tingui un 
o una professional de referència.
 _ Desplegament del Pla de transformació digital –Projecte e-Social-, a través dels fons 
Next Generation, amb els següents objectius: desburocratitzar i simplificar la gestió 
administrativa; disposar d’un sistema d’informació del sector; avançar en la història 
social compartida; millorar l’accés, la integració i la comunicació entre serveis; avançar en 
l’avaluació dels serveis.  
 _ Impuls de la innovació social, a través dels fons Next Generation, posant en pràctica 
iniciatives noves amb la finalitat que de la seva avaluació se n’extreguin implicacions per 
al conjunt del sistema de serveis socials: intercanvi de coneixement i aprenentatges per 
contribuir a orientar processos de modernització.
 _ Activar mesures d’inclusió social preventives que incorporin la mirada comunitària.  
 _ Consolidar la implementació dels Serveis d’Intervenció Socioeducativa per a infants 
i adolescents en situació de risc i les seves famílies per reforçar l’acció preventiva en 
coordinació amb els ens locals.  

• Millora del contracte programa de serveis socials.  

 _ Aprovació del nou acord marc de col·laboració i contracte programa 2022-2025 amb els 
ens locals, vetllant per les necessitats territorials.
 _ Incrementar el pressupost del contracte-programa, bàsicament per al finançament dels i 
les professionals dels equips bàsics d’Atenció Social, els serveis d’Atenció Domiciliària i 
els serveis de Teleassistència.
 _ Establiment de mecanismes per impulsar la transparència (dades obertes), la innovació 
(impuls d’experiències innovadores), la comunicació a la ciutadania, la participació, la 
qualitat dels serveis i programes i l’avaluació dels impactes generats. 

• Consensuar i aprovar la llei sobre el Tercer Sector Social per crear espais de governança i 
representació del tercer sector en la coproducció de polítiques socials.  
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• Consolidar el model de concertació social de serveis d’atenció a les persones amb l’impuls 
de la normativa necessària.   

• Exigir a l’Estat que la Generalitat gestioni el 100% dels recursos provinents del 0,7% de 
l’IRPF i establir els criteris per a la seva adjudicació.   

• Reforç de la xarxa d’equipaments cívics com a eixos vertebradors de les polítiques 
preventives i d’acció comunitària al territori en col·laboració amb els ens locals.

• Elaboració i desenvolupament del IV Pla de suport al Tercer Sector Social, en col·laboració 
amb la Taula del Tercer Sector Social i La Confederació, i implicant el conjunt de 
departaments del Govern.

2.3.2_Garantir, amb la creació de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària, 
l’atenció integrada a les persones grans i a les persones amb discapacitat, a les 
persones amb problemàtica social derivada de salut mental i en 
general a totes les persones amb necessitats complexes

Mesures

• Creació de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària participada pels Departaments 
de Drets Socials i de Salut. 

• Integrar l’atenció sanitària de les persones que viuen en residències als equips d’atenció 
primària. 

 _ Passar de les actuals 522 residències amb eCAP fins arribar al total de 1.156 residències 
de persones grans i persones amb discapacitat. 

• Incrementar el desplegament de l’atenció domiciliària integrada social i sanitària, passant 
d'un 23% a un 50% dels territoris. 

• Garantir la interacció entre els àmbits social i sanitari de la xarxa de salut mental amb el 
desenvolupament d’un model d’atenció integrada.

• Avançar, en el marc del Pla de Transformació digital, en el Model integrat de sistemes 
d'informació social i sanitari que permeti la compartició i la integració de la informació 
generada pel sistema de salut i el sistema social (història social i clínica compartida) per tal 
de millorar la pràctica assistencial, el coneixement i els resultats dels sistemes d'atenció, i 
la situació i les necessitats de les persones ateses. 

2.3.3_Assegurar que totes les persones puguin desenvolupar el seu projecte vital amb 
igualtat d’oportunitats en el seu entorn familiar i comunitari, reforçant el sistema de 
promoció de l’autonomia personal i d’atenció a les persones en situació de 
dependència
 
Mesures

• Avançar cap al nou model d’atenció per a l’autonomia personal. 

 _ Elaboració d’un nou model de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a les persones 
en situació de dependència, tenint en compte tot el cicle de vida, basat en la prevenció i 
l’acció comunitària, i centrat en la promoció i les capacitats de les persones. 
 _ Agilització dels procediments d’atenció a la dependència i la discapacitat, i reducció de 
les llistes d’espera. 
 _ Increment dels Serveis d’Atenció Domiciliària i dels Serveis de Teleassistència, i impuls 
dels Serveis en l’Entorn Domiciliari i dels Serveis de Teleassistència avançada.
 _ Integració de solucions tecnològiques en el model d’atenció, mitjançant els fons Next 
Generation, per tal de millorar l’atenció a les persones potenciant les seves capacitats, així 
com fomentant la promoció de l’autonomia personal, la vida independent i el manteniment 
en el domicili el major temps possible.
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• Aprovació del nou Codi d’accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014, 
d’accessibilitat, per implementar-la de manera transversal i efectiva en tots els àmbits de 
la societat.

• Desplegament de programes d’envelliment actiu a l’entorn més proper a les persones a 
partir del foment de la participació en activitats cíviques, esportives i voluntariat. 

• Desplegament d’actuacions i de projectes comunitaris que vagin en la línia de la lluita contra 
la soledat no volguda a nivell intergeneracional, en el marc de la xarxa d’equipaments cívics 
i comunitaris. 

• Impulsar serveis d’acompanyament, formació i protecció contra el maltractament a les 
persones grans.   

• Incrementar el nombre de places de recursos residencials i d’atenció diürna per a  gent gran, 
persones amb discapacitat i persones amb malaltia mental, fomentant la cohesió territorial, 
i ampliar la cobertura i la intensitat dels serveis d’atenció a l’entorn domiciliari.

• Inversió, mitjançant els fons Next Generation, en nous serveis residencials i diürns públics 
i remodelació dels existents, d’atenció a persones grans, persones amb discapacitats i 
persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental, per a cures de llarga 
durada basades en una nova arquitectura centrada en la persona i en l’atenció en entorns 
comunitaris.

• Augmentar o, com a mínim, mantenir el personal de les residències i el contractat amb motiu 
de la covid-19.  

• Consolidar el desplegament dels Serveis d’atenció Integral a la gent gran en l’àmbit rural 
(SAIAR) com a recurs d’atenció diürna per a la gent gran en zones rurals.

• Revisió del model d’atenció als serveis residencials, actualitzant la valoració de les 
necessitats de les persones: 

 _ Revisió dels criteris d’accés.
 _ Desenvolupament d’instruments d’acreditació, provisió, finançament i avaluació segons 
criteris de qualitat.  

• Garantir el dret a l’autonomia de les persones amb discapacitat tot potenciant la prevenció 
i el suport dins de l’àmbit domiciliari.  

 _ Ampliació del servei de banc de productes de suport per millorar l’accessibilitat i la qualitat 
de vida de les persones amb discapacitat i amb dificultats d’interacció amb el seu entorn, 
especialment de les més vulnerables. 

• Aprovació i impuls del Pacte Nacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat i 
actualització del marc normatiu i pressupostari segons la Convenció sobre Drets de les 
Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides. 

• Desplegament normatiu del Servei d’Assistència Personal. 

2.3.4_Ampliar i enfortir les polítiques adreçades a les persones i famílies en situació de 
major vulnerabilitat per reduir la pobresa -especialment infantil-, 
l'exclusió social i les desigualtats
    
Mesures

• Garantir l’accés als subministraments bàsics de la llar a les persones i famílies en situació 
d’exclusió social o en risc d’estar-ho.  

 _ Actuacions d’abordatge per combatre la pobresa energètica i de garantia de serveis 
mínims. 
 _ Suspensió dels talls de subministrament a persones vulnerables. 
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• Aprovació i desplegament de l’Estratègia integral d’abordatge del sensellarisme, incloent la 
implantació del housing first i housing led. 

• Atenció als i les  joves que estan en situació de vulnerabilitat i dinàmiques de carrer. 

 _ Reforç del projecte ‘Sostre 360º’, un programa d’acompanyament personalitzat a joves 
vulnerables majors d’edat que es troben en situació de carrer i/o sense llar.

• Elaboració d’un projecte de mentoria entre iguals per a joves d’entre 18 i 25 anys en situació 
de vulnerabilitat o extutelats. 

• Redissenyar i simplificar les prestacions econòmiques i socials  i el sistema de gestió i 
tramitació en el marc del Pla de Transformació Digital (Projecte e-Social). 

• Potenciar el Programa Òmnia com a referent de la lluita contra les bretxes social i digital, 
ampliant el seu desplegament territorial.

• Exigir a l’Estat el traspàs de l'ingrés mínim vital (IMV) i modificar la Renda Garantida 
de Ciutadania (RGC), ampliant-la amb nous complements  i nous itineraris d'inserció 
sociolaboral.  

• Implementació d’un pla pilot de la Renda Bàsica Universal a determinades franges d’edat.

2.3.5_Impulsar les polítiques de suport a les famílies i de prevenció, protecció i 
participació de la infància i l’adolescència, amb continuïtat en l’etapa de
 la joventut i redefinint les polítiques d’emancipació

Mesures

• Aprovació i desplegament del Pla Nacional de Joventut 2022-2023 amb propostes 
transversals en l’àmbit de l’habitatge, l’ocupació i l’educació i la posterior reforma de la llei 
de polítiques de joventut. 

• Redefinició de les polítiques d'emancipació, potenciant la Xarxa d'Emancipació Juvenil a 
través de les Oficines Joves.  

• Elaboració del Pla Integral de Suport a les Famílies 2022-25, amb l’objectiu d’afavorir 
la conciliació, reconèixer la diversitat de famílies i incorporar una perspectiva familiar 
transversal al conjunt d’actuacions públiques. 

 _ Actuacions amb especial atenció a les famílies monoparentals i nombroses. 
 _ Millora de la xarxa d’atenció precoç i coordinació amb Salut i Educació. 
 _ Desplegament de polítiques universals d’orientació, acompanyament i atenció a les 
famílies, perquè pares i mares tinguin recursos per fer front amb confiança a dificultats 
(parentalitat i marentalitat positiva).  
 _ Reimpulsar la Comissió Interdepartamental de Suport a les Famílies.

• Redefinició i actualització del Pacte per a la Infància.

• Elaboració del nou Pla Integral d’Infància i Adolescència, amb connexió amb el Pla Nacional 
de Joventut, tot recuperant l’esperit del Pacte per a la Infància.

• Desplegament del Pla de millora del sistema d’atenció a la infància, l’Adolescència, la 
Joventut i les seves Famílies 2021-2024.

 _ Canvi del model residencial.   
 _ Creació d’un Sistema integral de comunicació instantània, adreçada a infants, adolescents 
i joves amb l’Administració. 
 _ Establiment de l’Acolliment professional.
 _ Instauració de la mediació dins del Sistema d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
 _ Sensibilització i promoció dels drets de la infància i de l’adolescència a través de 
campanyes de sensibilització.
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 _ Impuls de les teràpies familiars en famílies en situació de risc greu per evitar la separació 
del nucli, tant de manera ambulatòria com dins de la pròpia llar.

• Modernització d’infraestructures, digitalització i millora dels models d’atenció a la infància 
i l’adolescència en risc social, mitjançant els fons Next Generation: posada en marxa 
de serveis innovadors, impuls de la transformació ecològica de les infraestructures i 
digitalització de serveis i canals de comunicació.

• Desplegament de l’Estratègia catalana per a l'acollida i la inclusió dels infants i joves 
emigrats sols. 

• Garantir el suport jurídic i administratiu per a tots els joves extutelats al finalitzar l’estada en 
els centres residencials d’acció educativa.

• Combatre la pobresa infantil en el marc de l’Estratègia catalana per a l’erradicació de la 
pobresa (compactació dels ajuts econòmics). 

• Creació de l’Estratègia catalana per la lluita contra la violència infantil. 

• Desplegament a tot Catalunya de la unitat integrada d’abordatge dels abusos sexuals a 
infants. 

• Reimpulsar el Programa Créixer en família. 

• Desenvolupament de la Llei 14/2010, de drets i oportunitats en la infància i l’adolescència. 

• Disseny i implementació d’un nou model d’adopció internacional, recuperant el paper central 
de la Generalitat de Catalunya en matèria de serveis socials i protecció de menors, també 
en la seva corresponent projecció internacional i incorporant nous aspectes, sobre els quals 
diferents països de la UE fa temps que hi estan treballant, com els seguiments postadoptius 
o la recerca d’orígens. 

• Desplegament de la xarxa pública territorialitzada de serveis d’orientació i acompanyament 
a les famílies de caràcter preventiu i universal per a les famílies. 

• Implementació de millores en els Punts d’Informació Juvenil (PIJ) en un sistema integral 
orientat a l’assessorament, a l’acompanyament individualitzat i a la gestió de tràmits. 

• Reforçar l’avaluació de l’impacte sobre la població jove de les normatives de la Generalitat 
de Catalunya. 

• Impulsar la primera Enquesta per conèixer les condicions de vida i el benestar dels infants i 
adolescents de Catalunya, dirigida a la població en general i enamb connexió amb l’enquesta 
de joventut. 

• Elaboració i aplicació d’un pla específic per a l’abordatge de la salut mental infantojuvenil, 
amb especial atenció al suïcidi juvenil i als trastorns alimentaris.

• Reimpuls de l’Observatori Català de les Famílies. 

• Desplegament de programes internacionals adreçats a la gent jove que fomenten la 
mobilitat i l’aprenentatge de llengües estrangeres i que impulsa la tolerància, la solidaritat 
i l’aprenentatge intercultural, amb l’objectiu de promoure una joventut oberta, conscient i 
compromesa. 

2.3.6_Promoure polítiques de suport a la societat civil organitzada per millorar les 
condicions de vida de les persones i de l’entorn, fomentant l’associacionisme, 
el voluntariat, les xarxes de participació ciutadana, el civisme i els valors 
 
Mesures

• Tramitació de la Llei de foment de l’associacionisme. 
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• Enfortiment del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya. 

• Aprovació del nou Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya amb 
mesures de promoció del voluntariat i suport a les entitats i prorrogar el Pla que ara es troba 
vigent.

• Transformació del Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat i elaboració del 
catàleg en clau de competències. 

• Actualització de la regulació del Cens d’Entitats del Voluntariat. 

• Promoció del civisme i dels valors en tots els àmbits amb l’objectiu d’estimular i premiar 
accions, reflexions, treballs i innovacions de persones o entitats que tractin el civisme i els 
valors, i fer recerca en aquest àmbit a través de l’Observatori de Civisme i Valors a Catalunya.
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 2.4_Treball digne

Una de les prioritats bàsiques i immediates del Govern ha de ser la recuperació dels llocs 
de treball perduts per la crisi i minimitzar-ne la pèrdua en els sectors que estan en plena 
reconversió. I mirant a mitjà i llarg termini, caldrà tenir ben present la necessitat d’implicar el 
factor treball en la transformació del model productiu i en les dinàmiques de canvi vinculades 
a la digitalització i a la incorporació de noves eines tecnològiques, que en els propers anys 
capgiraran també el món laboral. 

En conseqüència, en aquesta legislatura hi haurà quatre objectius principals. D’entrada, 
impulsar una estratègia catalana per al treball 2030, per lluitar contra la precarietat laboral 
i garantir el dret al treball digne. En segon lloc, enfortir el marc català de relacions laborals 
i la negociació col·lectiva, per tal d’atendre les necessitats de les persones treballadores i 
les empreses del nostre país situant el diàleg social com a eix vertebrador de l’activitat del 
Govern. Un tercer objectiu és consolidar i estructurar els marcs de concertació i de diàleg 
social, en concret, aquells que es produeixen en l’àmbit del Consell del Diàleg Social, el 
Consell de Relacions Laborals i el Consell del Treball Autònom. 

I en darrer terme, concertar i executar les polítiques actives d’ocupació que atenguin les 
necessitats d’emergència derivades de la situació pandèmica i per a la reactivació econòmica, en 
especial per a les persones en situació d’atur de llarga durada, de risc d’exclusió, discapacitat, 
joves i dones, tot impulsant plans de xoc per a aquests respectius col·lectius. I, en paral·lel, 
enfortir la formació permanent com a eina de transformació del nostre sistema productiu.

Així doncs, els objectius més destacats en aquesta legislatura en matèria de treball digne són:

- Garantir el dret al treball digne, enfortint el marc de relacions laborals i la negociació 
col·lectiva

- Millorar l'ocupabilitat per a les persones, en especial aquelles en situació d’atur de llarga 
durada, risc d’exclusió, discapacitat, joves i dones mitjançant l'execució de les polítiques 
actives d'ocupació

2.4.1_Garantir el dret al treball digne, enfortint el marc de relacions laborals
 i la negociació col·lectiva

Mesures

• Enfortir el Marc Català de Relacions Laborals perquè atengui les necessitats de les persones 
treballadores. 

 _ Aprovació de l’Estratègia catalana pel treball 2030 tot identificant les principals ocupacions 
necessàries per als propers anys als nostres sectors productius. 
 _ Elaboració del Pla de suport a la negociació col·lectiva, per afavorir una negociació propera 
a les necessitats dels treballadors i treballadores i les empreses del nostre país. 
 _ Creació d'una línia de suport a la formació contínua per a persones ocupades en situació 
d'ERTO. 
 _ Transformació digital del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya per tal 
d'adequar les competències dels treballadors i treballadores a la demanda de noves 
tecnologies, economia verda i atenció de persones. 

• Consolidar els marcs institucionals de diàleg social: Consell de Diàleg Social, Consell de 
Relacions Laborals i Consell de Treball Autònom.   

• Redefinir, seguint la recomanació europea, el programa de la Garantia Juvenil, amb una 
administració que fomenti la col·laboració de tots els i les agents implicats per facilitar la 
transició de la desocupació o l’educació, a la vida laboral.  

Polítiques 
educatives i 
formatives

Salut i activitat 
física 

Drets socials i 
inclusió 

Treball digne Polítiques 
d’habitatge

Cultura i 
llengua
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• Consens d’un pacte social per al teletreball per normativitzar acuradament el teletreball. 

• Garantir salaris i prestacions dignes, avançant cap a un salari mínim de referència català 
(SMR) que suposi un mínim del 60% del salari mitjà a Catalunya, així com realitzar un nou 
estudi d’actualització, consensuat amb els i les agents socials, per implementar-lo en la 
negociació col·lectiva.  

• Prioritzar la gestió de projectes que impliquin una transformació ecosocial amb fórmules 
publicocomunitàries, reforç dels serveis públics i exigència a les pimes que compleixin amb 
els requisits ambientals, socials i de gènere. 

• Treballar per una proposta per l’Estatut del treball català per avançar cap a un canvi profund 
i radical de l’actual marc jurídic laboral que incorpori:  

 _ Subcontractació d’obra: limitació a activitats que no siguin permanents a l’empresa o amb 
retribucions iguals a les de l’empresa principal i amb subrogació directa per l’activitat com 
a règim transitori (o excepcional).  
 _ Convenis col·lectius: eliminació de la preferència aplicativa del conveni d’empresa. Nous 
continguts mínims: ultraactivitat, gènere, eliminació de distribució irregular, etc.   

• Reforçar la Inspecció de Treball de Catalunya, amb un augment de plantilla de 10 inspectors 
o inspectores.

• Aprovació de l’Estratègia catalana de seguretat i salut laboral (2021-2025) per reduir la 
sinistralitat laboral i  fomentar la qualitat de la prevenció de riscos laborals a les empreses. 

• Incentivar el treball autònom, com una font de creació d’ocupació. 

 _ Regular el funcionament intern  del Consell del Treball Autònom de Catalunya i proveir-lo 
dels recursos suficients a fi de consolidar-lo com a espai de consens i concertació de les 
polítiques del sector.
 _ Desplegar els àmbits competència de la Generalitat, en relació amb l’Estatut del Treball 
Autònom.

2.4.2_Millorar l'ocupabilitat per a les persones, en especial aquelles en situació d’atur de 
llarga durada, risc d’exclusió, discapacitat, joves i dones mitjançant l'execució
 de les polítiques actives d'ocupació 

Mesures

• Desenvolupar polítiques actives d’ocupació específiques per als col·lectius amb menor 
ocupabilitat per qüestió d’edat, gènere o origen i, en especial, per a les persones en situació 
d’atur de llarga durada. 

 _ Aprovació d’un pla de xoc per a l’ocupació juvenil de qualitat, basat en programes 
d’orientació, contractació i formació.
 _ Crear línies d’assessorament per als treballadors i treballadores per a la continuïtat de 
l’empresa, bé sigui amb la recerca de nous inversors o inversores, el suport públic o la 
continuïtat empresarial a través de cooperatives.     
 _ Exigir a l’Estat la interrupció del pagament de quotes d’autònom o autònoma, reduir 
lloguers de locals i obrir línies de finançament públic d’interessos tous.  

• Transformar el sistema d’ocupació i el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya perquè pugui 
tenir un caire integral i pugui gestionar tant les polítiques actives com les polítiques passives 
d’ocupació.    

• Exigir al Govern de l’Estat el traspàs de la gestió de les prestacions contributives d’ocupació 
que actualment gestiona el SEPE. 

• Impulsar un nou model d’inserció laboral per a persones amb discapacitat que contingui 
com a base el model del Centre Especial de Treball (reconeixement de l’especial dificultat), 
el treball amb suport i la inserció a l’empresa ordinària. 



Pla de Govern XIV Legislatura 53

 _ Elaboració d’un programa de suport per al pas a la jubilació amb qualitat de les persones 
amb discapacitat treballadores de Centres Especials de Treball. 
 _ Incorporació a la formació ocupacional i professionalitzadora de les accions i millores per 
facilitar l’accés a les persones amb discapacitat i amb problemes de salut mental. 
 _ Treballar un programa específic d’inserció laboral de les persones amb discapacitat i 
problemàtica de salut mental a l’empresa ordinària, on el treball amb suport sigui un dels 
eixos tractors.
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2.5_Polítiques d’habitatge

L’impacte de la crisi econòmica sobre la població catalana arran de la pandèmia ha empitjorat 
els problemes d'accés i manteniment d’un habitatge digne i adequat per part de les persones 
més vulnerables, i també ha generat una situació de nova vulnerabilitat a persones i famílies 
que, a conseqüència de la caiguda de l’activitat econòmica, es troben ara en una situació 
d’exclusió residencial sobrevinguda. 

Les polítiques d’habitatge han esdevingut una prioritat absoluta per al Govern de la Generalitat, 
i estaran al centre de les polítiques legislatives i pressupostàries. 

Davant d’aquesta situació, l’actuació del Govern en matèria d’habitatge s’ha de focalitzar en els 
següents àmbits: establir una agenda legislativa per donar prevalença al dret a l’habitatge en els 
supòsits de famílies en risc de vulnerabilitat i exclusió social o residencial; millorar la coordinació 
interdepartamental entre la Generalitat, els governs locals i l’Administració de justícia en els 
procediments de demanda de desnonament i de llançaments judicials; incrementar a llarg termini 
el parc públic d’habitatge de lloguer social, tant en termes absoluts, com relatius en relació 
amb el total del parc d’habitatge; reforçar els mecanismes de protecció de persones llogateres 
i hipotecades; proveir d’habitatge social les persones sense llar i reforçar els mecanismes 
d’arrelament territorial i social; reforçar les polítiques públiques d’habitatge amb l’enfortiment 
de les capacitats i les actuacions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Totes aquestes actuacions requereixen la màxima col·laboració i implicació del diversos 
departaments de la Generalitat. L’objectiu és arribar als 1.000 M€ de pressupost destinats a 
l’habitatge, uns recursos que s’han de destinar a l’ampliació del parc públic d’habitatge, fins 
arribar al 15% del total, a ajudar a les persones i famílies que es troben en risc de perdre l’habitatge 
habitual, i a dignificar les condicions dels pisos, cases, pobles, barris i ciutats de Catalunya.

Així, per tal de desenvolupar unes polítiques d’habitatge que permetin encarar amb garanties 
els grans reptes que presenta, les línies essencials de l’actuació del Govern són:

- Garantir l'accés i la permanència a l'habitatge a les persones i famílies més vulnerables per 
afavorir la seva inclusió social.

- Augmentar el parc públic d’habitatge i fomentar la promoció d’habitatge assequible i social, 
l’habitatge per a l’emancipació dels i les joves, la gent gran i polítiques per evitar el despoblament.

- Millorar la qualitat i les condicions dels habitatges

2.5.1_Garantir l'accés i la permanència a l'habitatge a les persones i 
famílies més vulnerables per afavorir la seva inclusió social

Mesures

• Creació i posada en marxa del Grup de treball per a la garantia del dret a l'habitatge, per 
proposar actuacions per evitar el risc d’exclusió residencial de persones vulnerables en 
situacions de desnonament. 

• Modificació del protocol de llançaments judicials per tal de garantir el dret a l’habitatge 
a tota la ciutadania,especialment en persones en risc  de vulnerabilitat social, a través 
de la coordinació dels departaments de la Generalitat, els Serveis Socials Bàsics de les 
administracions locals i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Consell de 
l’Advocacia Catalana i el Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya.

• Notificació precoç als serveis socials en el moment de la demanda judicial.

• Reducció al mínim de la intervenció d’unitats d’ordre públic en el cas de desnonaments de 
famílies vulnerables, limitant-la només als casos en què l’autoritat judicial ho requereixi, i 
sempre que s’hagin esgotat totes les vies de mediació, es tingui constància que l’autoritat 
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judicial coneix la situació de vulnerabilitat i els serveis socials estiguin activats. 

• Reforç de les solucions de mediació durant tot el procés. La intervenció social per sobre 
de les intervencions d’ordre públic. Fer que la Policia de Catalunya sigui proactiva en el cas 
d’identificació de situacions de vulnerabilitat i que informi responsables judicials i serveis 
socials sobre la situació de vulnerabilitat. 

• Desplegament d’una agenda legislativa per blindar drets. 

 _ Minimitzar, dins del marc legal, els desnonaments de les famílies vulnerables, treballar per 
alternatives d’habitatge amb diverses mesures, com recuperar a través d’una nova llei amb 
més seguretat jurídica els aspectes bàsics del Decret llei 17/2019, que obligava a oferir 
un lloguer social davant qualsevol intent de desnonament de famílies amb vulnerabilitat 
acreditada en habitatges d’entitats financeres, filials immobiliàries i fons d’inversió. 
 _ Aprovació de la normativa en matèria de contractes de lloguer que protegeixi el dret 
de les persones llogateres, allargui la durada dels contractes, estableixi les pròrrogues 
automàtiques, reguli la repercussió d’honoraris i reconegui la capacitat específica per 
actuar, en defensa de les persones llogateres a les organitzacions socials que en defensen 
els drets i a les entitats representatives del sector. A la vegada, que incentivi la posada al 
mercat d’habitatge de lloguer per part dels propietaris i propietàries. 

 _ Avaluació, seguiment i defensa de la Llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes 
en els contractes d’arrendament d’habitatge, aprovada pel Parlament de Catalunya, impulsant 
totes aquelles mesures encaminades a respondre a una possible suspensió total de la Llei.  
 _ Elaboració d’una proposta legislativa que actualitzi la Llei d’habitatge, mitjançant 
l’aprovació d’un text refós de la Llei d’habitatge de 2007 que sistematitzi la normativa que 
existeix avui i amplifiqui, a favor del dret a l’habitatge, les previsions fetes en el seu dia (Llei 
24/2015, Decret legislatiu 17/2019, Llei 11/2020). 

• Establiment i gestió dels programes socials d’habitatge de la Generalitat per a les persones 
que necessiten ajut per al pagament de l’habitatge o que estan en situació de risc d’exclusió 
residencial. 

 _ Establiment de nous mecanismes d’intermediació i línies d’ajut i suport en casos de 
desnonament a famílies amb vulnerabilitat acreditada, mitjançant, entre d’altres, del 
Programa Reallotgem.
 _ Ajuts al pagament del lloguer (ordinaris, urgents, i a residents del parc públic). 
 _ Reforç de l’atenció social dels casos gestionats per les meses d’emergències. 
 _ Eines de mediació com Ofideute en el cas del deute hipotecari o la Xarxa de mediació 
per al lloguer social, o la col·laboració i el suport a les entitats del tercer sector (Xarxa 
d’habitatges d’inserció social).

• Utilitzar els límits del Codi civil i del Codi de consum per ampliar i protegir els drets de les 
persones hipotecades. 

• Habilitar instruments per protegir els drets de les persones llogateres i de les propietàries 
davant l’ocupació il·legal d’habitatges.  

• Estudiar els marges legals de la normativa aplicable al lloguer turístic en habitatges per 
sotmetre’l a llicència urbanística, a règim d’autorització prèvia per iniciar l’activitat, així com 
revisar els requisits turístics exigits. Promoure eines de suport al món municipal per tal que 
s’aprovin plans urbanístics i ordenances reguladores.

2.5.2_Augmentar el parc públic d’habitatge i fomentar la promoció d’habitatge assequible 
i social, l’habitatge per a l’emancipació dels i les joves, la gent gran i polítiques 
per evitar el despoblament

Mesures

• Aprovació del Pla Territorial Sectorial d’Habitatge per donar compliment al mandat de 
solidaritat urbana, consistent a tenir el 15% del parc destinat a polítiques socials en 20 anys.

• Estimular, mitjançant nous convenis de col·laboració per a la cessió d’habitatges i/o la 
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renovació dels actuals, les entitats financeres, les filials immobiliàries i els fons d’inversió a 
implicar-se més activament en la cessió d’habitatges destinats a lloguer social tot ampliant 
el parc públic amb més compres d’habitatges en mans d’aquestes entitats financeres. 

• Dotació de línies de finançament i ajuts avalats per l’ICF i l’AHC per a la promoció de lloguer 
social i assequible des de la iniciativa pública, municipis, Incasòl, promotors, entitats i 
cooperatives amb programes com FemLLoguer.cat.

• Augmentar el pressupost de les polítiques d’habitatge fins als 1.000 M€ anuals. 

• Estimular la mobilització del sòl municipal destinat a habitatge amb protecció oficial, per tal 
de posar a disposició dels promotors i promotores el sòl disponible per a habitatge protegit, 
assequible i social.

• Augmentar el parc d’habitatge de lloguer social, amb preeminència del de titularitat pública, 
amb un mínim de 5.000 habitatges a l’any, mitjançant diverses mesures com: 

 _ Reforçar el tanteig i retracte per aconseguir un mínim de 500 habitatges l'any. 
 _ Recuperar el 100% dels 3.000 habitatges que la SAREB té a Catalunya i dels habitatges 
en propietat de les entitats financeres.   
 _ Incorporació al parc d'habitatge públic dels béns procedents de les herències intestades.
 _ Impulsar un programa específic de promoció de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús al 
costat de les polítiques d’habitatge públic com a generador d’un nou model de política 
d’habitatge a Catalunya que eviti l’especulació en relació amb aquest dret bàsic.

• Establir mesures contra el despoblament rural mitjançant el foment de la promoció 
d’habitatge de lloguer assequible i social i el suport a la rehabilitació d’habitatges buits.

• Foment de l’emancipació juvenil a través de mesures de suport a l’accés a l’habitatge, 
ja sigui mitjançant ajuts al pagament o programes de foment de la promoció d’habitatge 
protegit adreçat a joves.

• Desplegament de mesures en matèria d’habitatge orientades a atendre les necessitats de 
les persones grans amb els recursos habitacionals adequats a les necessitats derivades de 
la situació social i de salut. 

• Desplegament d’actuacions de dinamització de barris amb especials dificultats, mitjançant 
actuacions en els àmbits de l'habitatge, l'urbanisme i la cohesió social que permetin millorar les 
oportunitats de les persones que hi viuen i reduir-hi les situacions d'exclusió que s'hi produeixen. 

2.5.3_Millorar la qualitat i les condicions dels habitatges

• Donar suport a la rehabilitació a Catalunya de 25.000 habitatges l’any, amb una inversió 
de 810 M€ provinents dels fons Next Generation UE, la Generalitat, el Govern central i 
privats entre 2021-2026, fent atenció als projectes que comportin una millora en l’eficiència 
energètica, la implantació d’energies renovables i la qualitat de vida. 

• Adaptació del marc normatiu sectorial en matèria d’habitatge amb noves normes que 
permetin millorar la qualitat i les condicions dels habitatges, com la modificació del Decret 
llei 75/2014, del Pla pel Dret a l’Habitatge, la modificació i adaptació del Decret 67/2015, per 
al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, 
mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici (ITE), o el nou Decret sobre la 
professió dels administradors i administradores de finques.  

• Creació de mecanismes de subvenció en matèria de rehabilitació amb caràcter retornable que 
nodreixin un fons de rehabilitació energètica i sostenibilitat per a habitatges, que pugui també 
finançar-se de les aportacions provinents del Fons climàtic, amb l’objectiu de reforçar, amb 
recursos garantits, la contribució de la política d'habitatge a la lluita contra el canvi climàtic.

• Suport a les iniciatives de foment de la innovació en l'àmbit de la rehabilitació i construcció 
d'habitatges i d'edificis. 
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2.6_Cultura i llengua

El Govern vol posar la ciutadania al centre de la cultura i la cultura al centre de les polítiques 
públiques. Perquè la cultura és la porta d’accés a la creativitat, a la integració, al gaudi 
col·lectiu i a l’esperit crític, a més d’un dret constitutiu de l’Estat del benestar, conjuntament 
amb la salut, l’educació i les polítiques socials.

Per això, el Govern, escoltant sobretot a la ciutadania, amb consens polític, bona governança 
i lideratge institucional, emprèn aquesta legislatura sobre quatre grans objectius en l'àmbit 
cultural: la construcció d’un sistema cultural de referència, l’aposta per garantir l’accés a la 
cultura, l’assegurament del futur del català i el repte de l’audiovisual.

Per tot plegat, i per fer front als estralls derivats de la pandèmia, caldrà  disposar dels recursos 
adequats, que xifrem en l’assoliment del 2% del pressupost de la Generalitat al final de la 
legislatura. Però, alhora, es requerirà un gran esforç col·lectiu en facetes diverses com és ara 
la Mancomunitat Cultural, que és l’òrgan de cooperació i consens de les polítiques culturals 
entre la Generalitat i el món local, o l’assoliment d’un Pacte Nacional per la Llengua. 

I és amb el concurs de tots i totes que podrem articular grans projectes de país, com la creació 
d’un hub audiovisual i del videojoc que sigui de referència al sud d’Europa i que representi, en 
aquest dinàmic sector estratègic, un creixement econòmic de qualitat, i també una garantia 
per a la preservació de la diversitat cultural europea des de la identitat pròpia de Catalunya 
en un mercat globalitzat.

Aconseguir ser un sistema cultural de referència internacional requereix l’aportació de tothom, 
perquè la cultura comenci a ser un element present ja en l’escola i ens acompanyi en tots els 
moments i tots els àmbits de les nostres vides. 

En aquest sentit, per posar la cultura al bell mig de les polítiques públiques, es proposen els 
objectius que es detallen tot seguit:

- Construir un sistema cultural de referència
- Garantir l'accés lliure i universal a la cultura com un dret bàsic inalienable
- Dinamitzar el sector audiovisual com a font de creixement econòmic i, també, per a la 

preservació de la diversitat cultural europea des de la identitat pròpia de Catalunya en un 
mercat globalitzat

- Assegurar el present i el futur del català, l'occità i la llengua de signes catalana en un context 
plurilingüe

2.6.1_Construir un sistema cultural de referència

Mesures

• Assolir el 2% del pressupost de la Generalitat a polítiques culturals durant la legislatura. 

• Actualitzar, coordinar i implementar els diversos plans del sector cultural.

 _ Pla integral del teatre.
 _ Pla integral de la dansa.
 _ Pla integral del circ.
 _ Pla integral de les arts visuals.
 _ Pla per la conservació, la protecció i la difusió del patrimoni cultural immoble de Catalunya.
 _ Pla integral de la música.
 _ Pla Nacional de la Fotografia.
 _ Pla Nacional del Llibre i la Lectura.

• Enfortir la Mancomunitat Cultural, mitjançat la incorporació d’una representació dels 

Polítiques 
educatives i 
formatives

Salut i activitat 
física 

Drets socials i 
inclusió 

Treball digne Polítiques 
d’habitatge

Cultura i 
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municipis, la modificació del marc regulatori de la Mancomunitat Cultural, fixant objectius, 
incorporant noves institucions i establint les mesures necessàries per enfortir-la.

• Actualitzar la legislació cultural.

 _ Aprovar una Llei del sistema cultural i drets culturals de Catalunya.
 _ Aprovar una Llei del patrimoni cultural immaterial català i de foment de l’associacionisme 
cultural.
 _ Modificar la Llei d’arxius.
 _ Elaborar la llei de patrimoni cultural.
 _ Revisar i actualitzar la Llei del Sistema Bibliotecari de Catalunya.
 _ Modificar la Llei de museus i la normativa associada.

• Estudiar eines de mecenatge cultural, així com taxes o altres mecanismes tributaris per 
afavorir els continguts audiovisuals.

 _ Fer un estudi sobre taxes o eines tributàries per afavorir els continguts audiovisuals.
 _ Fer un estudi sobre les eines competència de la Generalitat de Catalunya per afavorir el 
mecenatge cultural.

• Desenvolupar els punts de l’Estatut de l’Artista de competència del Govern de la Generalitat. 

• Promoure una política de desenvolupament de públics.

 _ Desplegament de mesures de suport a la programació estable d'activitats artístiques en 
equipaments culturals gestionats per associacions i fundacions.
 _ Desenvolupament d’un sistema de creació i de fidelització de públics que estimuli el 
consum cultural en col·laboració amb el sector privat.
 _ Establir un sistema nacional de gires artístiques.
 _ Creació d'un programa d'activitats culturals com a eina de desenvolupament de la 
competència de pensament crític.
 _ Aprovació d’un pla de comunicació per a la promoció i el consum cultural.
 _ Encaix i protecció de les activitats culturals de carrer en el marc de la Llei d'espectacles 
públics

• Redefinir la governança d'institucions culturals.

 _ Creació de l'Institut de la Filmoteca.
 _ Revisar i actualitzar, si escau, la governança dels equipaments culturals amb participació 
majoritària del Departament de Cultura.
 _ Desenvolupar els contractes programa d'aquells equipaments participats pel Departament 
que no en tenen actualment. 

• Promoure un programa d'impuls d'equipaments culturals, especialment aquells amb base 
associativa. 

 _ Desplegar mesures de suport per a la restauració, conservació i millora d'equipaments 
culturals (d'associacions i fundacions de l'àmbit de la cultura popular i tradicional).
 _ Establir un programa pluriennal d'ajuts al finançament del Pla d'equipaments culturals de 
Catalunya.
 _ Ampliació de l'Arxiu Nacional de Catalunya.

• Impulsar polítiques actives de difusió en internacionalització. 

 _ Fomentar les activitats internacionals de la cultura popular a través d'una línia de 
subvencions a entitats culturals per a desplaçaments fora de Catalunya.
 _ Fomentar, per mitjà de la Fira Mediterrània,  la participació a associacions professionals, 
festivals, biennals, fòrums i altres trobades internacionals del panorama musical i d'arts 
escèniques.
 _ Internacionalitzar l'activitat dels equipaments nacionals a través de projectes estratègics 
de foment i difusió internacional de la creació cultural del nostre país.
 _ Ampliar la xarxa de residències Faberllull per connectar la recerca i la cultura dels territoris 



Pla de Govern XIV Legislatura 59

de parla catalana amb professionals de tot el món.
 _ Garantir una presència destacada de la literatura catalana anualment en un esdeveniment 
internacional (exemple: Spotlight de la Fira de Londres).
 _ Promoció i participació de congressos internacionals: Isea 2022, Congrés Internacional 
d'Arxius el 2025 i Congrés Internacional d'Arquitectura 2026. 

• Impulsar la transformació i la modernització de les indústries culturals.

 _ Elaborar i aprovar els plans següents:  Pla de sostenibilitat, Pla de modernització i 
transformació d'empreses, Pla de formació i consultoria, Pla d’accessibilitat i Pla 
d’emprenedoria cultural.
 _ Creació de programes de connexió entre la creació cultural i les empreses tecnològiques 
per situar Catalunya com a capdavantera a Europa en creativitat.

2.6.2_Garantir l'accés lliure i universal a la cultura com un dret bàsic 
inalienable

Mesures

• Desplegament del Pla de Museus 2030, donant suport econòmic i tècnic als museus, 
per tal que puguin augmentar la seva rellevància i la seva participació en la vida cultural, 
educativa, social, i científica del país:  tot completant el Sistema de Museus de Catalunya, 
incrementant el fons per a l’Adquisició de Béns Mobles i la Col·lecció Nacional i gestionant 
el pla d'inversions per a la millora de les infraestructures i museografies. 

• Impulsar la tecnologia digital a l’accessibilitat, difusió i coneixement del patrimoni cultural 
català: sistemes d'informació del patrimoni immoble i moble. 

• Aprovar i desplegar el Pla d’Arxius i Gestió Documental 2030.

• Promoure projectes per a l’assoliment dels ODS en el sector cultural. 

 _ Aplicar criteris de sostenibilitat a les línies de subvencions regulars i elaboració de guies 
de bones pràctiques per minimitzar la petjada de carboni.
 _ Elaborar un pla d’impuls dels ODS en l'àmbit dels sectors culturals. 
 _ Fomentar la sostenibilitat ambiental i els objectius ODS en els equipaments escènics i 
musicals i d'arts visuals (Certificat Ambiental), equipaments patrimonials, museus i arxius.

• Iniciar la integració dels ensenyaments artístics i culturals en totes les etapes escolars.

• Impulsar l’Estratègia d’arts en salut i ampliar les actuacions de cultura i salut, tot creant 
un grup de treball amb el Departament de Salut per impulsar la formació, la divulgació, la 
recerca de la relació entre la pràctica de les activitats culturals i la salut.

• Creació d’un programa de cultura inclusiva, adreçada als col·lectius més vulnerables, que impulsi 
la cultura com a eina d'inclusió social i que garanteixi el dret universal a la participació cultural 
a través de noves línies de subvenció per a entitats o de suport o de la facilitació de l’accés a 
col·lectius més vulnerables, premis a les millors iniciatives i difusió de bones pràctiques. 

• Revisar i actualitzar el Mapa de Lectura Pública a Catalunya d’acord amb el nou entorn social 
i tecnològic. 

2.6.3_Dinamitzar el sector audiovisual com a font de creixement econòmic i, també, per 
a la preservació de la diversitat cultural europea des de la identitat pròpia 
de Catalunya en un mercat globalitzat

Mesures

• Elaboració del Pla de l’audiovisual.

 _ Creació i desenvolupament de l'Acord marc de l'audiovisual previst per la Llei de cinema. 
 _ Desenvolupament dels tallers, residències i laboratoris per a la creació audiovisual i foment 
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del desenvolupament de continguts per a les plataformes digitals i nous formats.
 _ Consolidació de les iniciatives de promoció internacional. 

• Establir plans d’innovació i digitalització de la cultura.

 _ Elaboració del Pla de Cultura Digital de manera participada amb els centres de recerca i 
de creació, universitats, artistes, empreses, esdeveniments i tots els actors al voltant de 
la cultura digital.
 _ Elaboració d’una estratègia digital per als equipaments escenicomusicals, biblioteques i 
centres de creació.
 _ Suport a projectes de creació i producció de videojocs, en especial en la seva gènesi, per 
possibilitar el desenvolupament de prototips i projectes. 
 _ Desplegament del Pla de digitalització de la Filmoteca.
 _ Desplegament del pla de digitalització d’arxius i gestió documental.
 _ Creació d'un arxiu audiovisual de les ràdios i les televisions locals.
 _ Creació de projectes en col·laboració amb altres departaments de la Generalitat amb els 
quals es comparteixin objectius i mesures en l'àmbit de la innovació i la cultura digital.
 _ Elaboració d’un pla digital per al patrimoni cultural.
 _ Posar en marxa ARESTA. Arxiu electrònic de l'Administració de la Generalitat. Preservació 
de dades i altres actius digitals.
 _ Desenvolupament de projectes de realitat virtual i augmentada en el conjunt de la Xarxa 
d'Arxius Comarcals, mitjançant el projecte “Visita Virtual als Arxius Comarcals”.
 _ Desenvolupament de projectes de visió per computador i intel·ligència artificial en 
documents (imatges fixes i en moviment, sonors, plànols i cartells, textos manuscrits i 
mecanoscrits, etc.).

• Impulsar un hub de l'audiovisual que sigui referent al sud d'Europa en la incorporació de 
tecnologia, tot desplegant el Projecte Catalunya Media City i els seus programes funcionals.

2.6.4_Assegurar el present i el futur del català, l'occità i la llengua de signes 
catalana en un context plurilingüe

Mesures

• Liderar un gran Pacte Nacional per la Llengua per tal de protegir, incentivar i incrementar 
l’ús de la llengua catalana en tots els sectors, especialment en els de més impacte social i 
comunicatiu, entre la població jove i allà on encara és molt deficitari (etiquetatge, justícia, 
producció audiovisual, videojocs, etc.). 

• Impulsar el pla pluriennal de Política Lingüística.

 _ Revisió i renovació del Consell Social de la Llengua Catalana. 
 _ Definició de l'estructura del Pla i del procés d'elaboració: organització del treball de les 
ponències sectorials i aprovació del pla al si del Govern de la Generalitat de Catalunya.
 _ Desenvolupament de projectes de foment de la llengua en col·laboració amb els 
departaments de la Generalitat d’acord amb el seu àmbit d’actuació.

• Elaborar una anàlisi prospectiva de la llengua. 

• Fomentar la creació de continguts en català a les xarxes socials per pal·liar l’absència de 
referents en aquest àmbit i acabar amb la invisibilització que pateix el català. 

• Assegurar una major presència dels productes audiovisuals produïts, doblats o subtitulats 
en català i en occità.  

 _ Impuls del programa de foment de continguts digitals audiovisuals: ajuts als podcasts, als 
audiollibres i als projectes discogràfics en català i en occità.
 _ Consolidació de la presència de projectes en VOCat a les línies de foment de la producció 
de l'audiovisual.
 _ Augmentar el nombre de continguts digitals en català a la plataforma eBiblioCAT de les 
biblioteques públiques.
 _ Incrementar la quota de pantalla de productes produïts, doblats o subtitulats en català i en 



Pla de Govern XIV Legislatura 61

occità. Impulsar que els continguts siguin accessibles a la comunitat de signants usuària 
de la llengua de signes catalana. 
 _ Dotar pressupostàriament el foment del doblatge sonor i de subtítols de les noves 
produccions que les plataformes digitals de distribució de continguts realitzin.

• Impulsar la presència del català en les  tecnologies basades en la intel·ligència artificial i a 
les interfícies de veu  per a la comunicació entre persones i màquines. 

 _ Suport a projectes de reconeixement i síntesi de veu en català, especialment en el marc 
del projecte AINA.  
 _ Impuls d’una línia d'ajuts a projectes de tecnologia de la llengua.

• Impulsar el català als videojocs i a  les tecnologies de la informació i de la comunicació.

 _ Creació d’una estratègia per a la incorporació del català en els videojocs, conjuntament 
amb el sector.
 _ Increment de les línies d'ajut per a la incorporació del català en els productes tecnològics.
 _ Garantir la presència del català en els projectes de start-ups digitals finançades mitjançant 
els préstecs participatius digitals.

• Incrementar els nivells de coneixements i ús de la llengua catalana i potenciar-ne l'adopció 
entre els nous i noves parlants.

 _ Reforçar l'acció del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) i potenciar 
l'acompanyament dels i les aprenents per mitjà de nous programes com el de l'Aula al 
Carrer, Comerços Aprenents o xarxes d'iguals.
 _ Intensificació de la coordinació amb els responsables de Política Lingüística en el marc de 
la Declaració de Palma. 
 _ Suport a projectes de foment del català d'entitats dels territoris catalanoparlants.

• Potenciar amb les institucions araneses el foment de l'aranès i, en especial, garantir-ne el 
coneixement i l’ús, singularment  col·laborant amb el Conselh Generau d'Aran en la definició 
d'un pla en aquesta línia. 

• Potenciar la llengua de signes catalana incrementant pressupostàriament els ajuts a 
projectes de foment de la llengua de signes catalana i completant la definició dels nivells de 
LSC d'acord amb el Marc europeu comú de referència.

• Avançar en l’ús social del català en l'entorn escolar. 

• Preservar el català com a llengua vehicular i enfortir el model d’immersió respectant i valorant 
totes i cadascuna de les llengües que conviuen en l’espai educatiu, dins i fora de l’escola, a 
partir de l’actualització i seguiment de l’aplicació dels projectes lingüístics.  

• Garantir a la Val d’Aran i en tot l’àmbit educatiu, dins i fora de l’escola, el coneixement i l’ús 
de la llengua aranesa.  

• Impulsar un programa per l’accés a la llengua catalana dels col·lectius vulnerables. 

• Impuls de la cultura i la llengua catalanes a la Catalunya exterior.

 _ Millora de l’accés de la Catalunya exterior als recursos formatius i de tot tipus en l’àmbit 
de la llengua catalana. 
 _ Intensificació de l’ensenyament del català a l’exterior per mitjà dels lectorats de català.
 _ Defensa d’una integració europea respectuosa amb la diversitat lingüística i cultural.



3_Per un país basat 
en una economia del 
coneixement, digital i 
emprenedora 
El Govern es proposa revertir els efectes negatius de la pandèmia 

sobre el teixit econòmic i social i aprofitar l’oportunitat que representen 

els fons europeus a fi de reactivar el món empresarial tot impulsant la 

competitivitat de l’economia catalana apostant pel talent, la innovació 

i la digitalització del teixit productiu, amb sinergies amb la iniciativa 

privada i social, que situïn Catalunya com a hub digital i tecnològic 

referent en ciència i recerca.
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3.1_Polítiques digitals

Catalunya ha d’esdevenir una nació digital que sigui competitiva en l’esfera global, un context 
on les economies digitals i digitalitzades són cada cop més presents i decisives. Per assolir-
ho, cal un país connectat per terra, mar, aire i espai, i per a això, és imprescindible desplegar 
les infraestructures digitals que permetin que el territori estigui interconnectat digitalment, de 
manera que s’afavoreixi l’accés de totes les persones a les oportunitats laborals, educatives 
i comercials, amb independència d’on visquin o treballin. 

La connectivitat és el nou dret social del segle XXI. Per consolidar aquest dret, i convertir 
Catalunya en una nació digital de ciutadans i ciutadanes empoderats i digitalment emancipats, 
és imprescindible estendre la xarxa de fibra òptica de la Generalitat a tots els municipis, 
així com posar les bases per al desplegament de tecnologies d’altes prestacions, com el 
5G. L’arribada de la fibra òptica a tots els racons del país ha d’esdevenir una gran eina per 
combatre el despoblament i la desigualtat urbana, arrelar persones i activitats al territori i 
afavorir un desenvolupament econòmic i social més homogeni i equilibrat.  

Així mateix, és prioritari acabar amb la bretxa digital socioeconòmica, promocionar el paper de 
les dones en sectors tecnològics i fer de Catalunya un país on la ciutadania estigui capacitada i 
empoderada digitalment, de manera que es pugui impulsar l’extensió de la democràcia digital, 
la participació ciutadana mitjançant mecanismes com el vot electrònic i l’ús de l’Administració 
i els serveis públics digitals.

Alhora, en la vessant econòmica, és imprescindible accelerar la digitalització de l’economia 
del país, estimulant la creació de nínxols empresarials basats en el talent, la innovació, el 
teletreball, l’emprenedoria i la circularitat. En aquest sentit, cal desenvolupar iniciatives com 
la promoció internacional de Catalunya com un hub digital per atreure empreses i inversions, 
consolidar la internacionalització i la transformació tecnològica de l’empresa catalana o 
implantar programes per a la captació i el desenvolupament del talent de la nova economia 
digital. Així mateix, el llançament de la propera constel·lació de nanosatèl·lits de la Generalitat, 
el Corredor 5G del Mediterrani o l’arribada del primer cable submarí a Catalunya, han de 
propulsar el país cap a una nova economia digital i descarbonitzada.  

Finalment, una nació digital necessita un govern cibersegur, en especial davant 
potencials perills  i amenaces digitals que poden comprometre el correcte funcionament 
de l’Administració. En aquest context, és cabdal la tasca que desenvolupi l’Agència de 
Ciberseguretat de Catalunya, en tant que servei públic a l’abast de ciutadania i institucions.

I per poder dur a terme les actuacions necessàries perquè Catalunya esdevingui una nació 
digital, les línies bàsiques de treball que s’han establert són:

- Garantir un territori connectat que garanteixi l’accés digital a totes les persones.
- Fer de Catalunya una nació digital que garanteixi els drets digitals de la ciutadania i consolidi 

una administració cibersegura, interoperable i accessible.
- Fomentar el progrés del país mitjançant una economia digital i digitalitzada, basada en el 

talent, la innovació, l’emprenedoria i la circularitat.

3.1.1_Garantir un territori connectat que garanteixi l’accés digital a totes 
les persones

Mesures

• Promoure l'arribada de sistemes de cable submarí per garantir la connectivitat internacional 
d'alta capacitat a Catalunya, que ha de permetre tenir a l’abast més velocitat i capacitat, 
millorar la connectivitat internacional a empreses i institucions  i ser un pol d’atracció per 
a empreses  internacionals proveïdores de serveis cloud (al núvol), empreses amb grans 
requeriments de xarxa i facilitar la instal·lació de centres de processament de dades (CPD).
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• Promoure mecanismes legals per vetllar que les empreses, les plataformes digitals i les 
institucions respectin els principis bàsics dels seus usuaris i usuàries establerts a la Carta 
catalana de Drets Digitals i al Reglament general de protecció de dades europeu.  

• Desenvolupar un pla per superar la bretxa digital, per tal d’avançar en el desenvolupament 
social i econòmic del país i la plena igualtat d’oportunitats. 

• Aprovar i implementar el Pla estratègic d’infraestructures digitals de la Generalitat de 
Catalunya, que permeti accelerar l’arribada a tot el territori de la xarxa de fibra òptica de 
titularitat pública. 

• Desplegar el Pacte Nacional per a la societat digital. 

• Implementar el projecte AINA, per garantir que la ciutadania pugui participar en català 
en el món digital. 

• Seguir desplegant la Carta de drets i responsabilitats digitals, incorporant, de forma 
dinàmica, les noves realitats socials i/o tecnològiques que vagin sorgint.

3.1.2_Fer de Catalunya una nació digital que garanteixi els drets digitals de la 
ciutadania i consolidi una administració cibersegura, interoperable i accessible. 

Mesures

• Desplegar un model de ciberseguretat per a l’Administració local i ampliar els serveis de 
l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.  

• Impulsar la identitat digital autosobirana, fonamentada en la regulació creada per la Unió 
Europea i en el projecte europeu d'identitat descentralitzada, que permet una base digital 
més democràtica, privada, segura i competitiva, per a la gestió de dades personals de la 
ciutadania de Catalunya.

• Definir un model de gestió que permeti la participació del conjunt de les administracions 
de Catalunya en la gestió de les infraestructures digitals. 

• Dissenyar el Pla integral de transformació digital i simplificació administrativa de la 
Generalitat i del seu sector públic. 

• Enfortir la cooperació territorial davant la Unió Europea en termes de polítiques digitals 
a través la participació del Govern de Catalunya a les xarxes europees BCO (Broadband 
Competence Office). 

3.1.3_Fomentar el progrés del país mitjançant una economia digital i 
digitalitzada, basada en el talent, la innovació, l’emprenedoria i la circularitat  

Mesures       

• Definir un nou model d’innovació digital territorial, a partir d’espais o zones d’activitat 
d’interès per al desenvolupament per a la innovació orientat a la creació d’ecosistemes  
empresarials digitals específics del territori, amb especial atenció a les zones rurals o 
amb risc de despoblament. 

• Consolidar les polítiques d’impuls de les tecnologies digitals avançades (5G, blockchain, 
big data, intel·ligència artificial, quàntica, newspace, drons, impressió additiva o la 
robòtica), augmentant la dotació pressupostària actual i impulsant programes per enfortir 
l’ecosistema digital i tecnològic català. 

• Consolidar la internacionalització i la transformació tecnològica de l’empresa catalana a 
través de la digitalització. 

 _ Posar en marxa del programa e-Trade, per aprofitar els nous canals digitals amb 
sessions de sensibilització, formació, assessorament individual i suport en la 
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implementació de l’estratègia en línia a nous mercats. 
 _ Consolidar el programa PROACCIÓ 4.0, que engloba diversos serveis, com ajuts, 
programes i activitats amb els quals es pot accedir al programa de Cupons indústria 
4.0, serveis d’assessorament o línies de finançament.
 _ Participar en l’estratègia europea Digital Innovation Hub i coordinar-ne la implementació 
a Catalunya.

• Crear un programa de promoció internacional de Catalunya com a hub digital per atreure 
empreses i inversions en l’àmbit digital.

• Implantar programes i mesures destinades a la captació i el desenvolupament del talent 
de la nova economia digital i enfortir la capacitació digital de treballadors i treballadores i 
empreses. 

• Aprovar el Pla Estratègic de Recerca i Innovació Digital, que impulsi una aliança efectiva de 
centres de recerca i innovació per al desenvolupament d’alta tecnologia i en promogui la 
integració per augmentar la massa crítica i la competitivitat.

• Crear un pla específic de suport a la creació i potenciació d’empreses de base tecnològica, 
amb especial atenció als sectors emergents.

• Desplegar iniciatives i programes de suport i acompanyament a empreses tecnològiques 
amb un alt potencial de creixement impulsant el desenvolupament d’instruments de 
finançament per capitalitzar i desenvolupar les empreses TIC catalanes, així com potenciar 
la seva internacionalització. 
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3.2_Empresa i teixit productiu

El món de l’empresa i el teixit productiu de Catalunya ha patit molt en els darrers mesos, arran 
de la davallada de l’activitat econòmica que ha generat la pandèmia. Cal, doncs, reactivar el 
món empresarial amb un doble objectiu: el de la recuperació de l’activitat econòmica i també 
el de la transformació del model productiu, adaptant-lo a les noves realitats. 

Aspirem a reactivar el teixit empresarial i industrial, a impulsar subsectors industrials de valor 
estratègic, a fomentar el creixement de l'ocupació industrial, que és la que genera llocs de 
treball de més qualificació, més estables i més remunerats, a captar un major volum d'inversió 
i a vetllar per la seguretat industrial. Ens proposem acompanyar el sector de l'automoció 
català en la seva evolució estratègica cap a la mobilitat elèctrica, amb una perspectiva àmplia 
i completa.

Un altre objectiu principal serà impulsar l'ecosistema d'innovació i emprenedoria de Catalunya 
amb la visió que el nostre país sigui un referent en la transferència de coneixement i innovació 
des dels sectors de la recerca cap a l'empresa i les institucions. És a dir, l'objectiu que 
Catalunya sigui capaç de convertir el seu enorme i acreditat capital en recerca científica, en 
valor econòmic i social, en forma d'empreses, llocs de treball, bons salaris i qualitat de vida; 
i a la vegada prendre consciència que el procés d'innovació no és lineal i que requereix una 
major capacitat d'aprofitar les oportunitats i de replantejar models de negoci.

En matèria de turisme no només es tracta de reactivar i de recuperar el sector. Hem d'abordar 
les debilitats de l’actual model i plantejar-ne la transformació i millora de cara al futur. Hem 
d’apostar per la qualitat. Hem de reduir la temporalitat de la seva oferta laboral, situar els 
seus salaris a nivells de la mitjana del país i augmentar-ne la qualificació. I sobretot s’ha de 
desconcentrar l'oferta turística. Hem de fer compatible l'activitat turística amb la vida dels 
barris i els municipis, per evitar concentrar massa l'oferta en determinats punts del territori. 

Pel que fa al model català de comerç, el volem consolidar i potenciar, ja que aporta els seus 
valors de proximitat i es caracteritza per l'equilibri de formats i contribueix decisivament a 
l'equilibri territorial.

En l'àmbit de consum, caldrà que les administracions acompanyin els consumidors i 
consumidores i els i les agents econòmics i els ajudin per tal que les transaccions de béns i 
serveis respectin els drets i deures que tothom té en matèria de consum. I també serà prioritari  
donar suport al sector i fomentar l’economia social i solidària.

El context actual del món de l’empresa i el teixit productiu requereix d’unes propostes clares 
i concises  que permetin  la seva reactivació, i que s’enumeren a continuació:

- Reactivar el teixit empresarial i industrial per captar un major volum d'inversió i vetllar per la 
seguretat industrial.

- Impulsar l'ecosistema d'innovació i emprenedoria de Catalunya amb l'objectiu d’esdevenir 
un referent en la transferència de coneixement i innovació.

- Afavorir la transformació del sector turístic, perquè sigui de més qualitat i amb més 
sostenibilitat ambiental, econòmica i social.

- Potenciar el model català de comerç i millorar la competitivitat i capacitat d’innovació de 
les empreses comercials, i acompanyar la ciutadania i agents econòmics en el respecte de 
drets i deures en matèria de consum

- Impulsar eines, espais de diàleg i programes específics per al foment de l’economia 
social i solidària i el cooperativisme, com a eina d’enfortiment de l’economia i del sistema 
empresarial català

3.2.1_Reactivar el teixit empresarial i industrial per captar un major volum 
d'inversió i vetllar per la seguretat industrial
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Mesures

• Aprovació del nou Pacte Nacional per a la Indústria de Catalunya, que possibiliti fer un salt 
endavant significatiu en competitivitat i permeti al sector industrial fer front als grans reptes 
de la sostenibilitat, la igualtat de gènere i la digitalització.  

• Desenvolupar una política de participacions públiques industrials en aquells sectors més 
estratègics de l’economia catalana integrant i coordinant els diferents instruments del Govern.   

 _ Extensió de les línies de finançament Innova, destinades a donar un suport financer a 
projectes empresarials innovadors en fase de creixement, a través dels mecanismes de 
préstecs participatius i/o entrades en el capital.  
 _ Creació d'un fons estratègic d’inversions industrials, per atendre les necessitats financeres 
que permetin acompanyar els processos de reindustrialització i d’atracció de noves 
inversions en la cadena de valor industrial. 
 _ Increment de la participació pública en el teixit empresarial que ha rebut ajudes i en el 
retorn al tresor de les inversions públiques, així com suport a indústries emergents a través 
de la participació directa pública mitjançant AVANÇSA.

• Aprovació d’un Codi de bones pràctiques per ordenar i millorar els processos de 
reindustrialització que, des de l’anticipació i la capacitat preventiva, permeti minimitzar 
deslocalitzacions o tancaments d’activitats.

• Implantació de mecanismes de seguiment i anticipació a les situacions de risc empresarial, 
tant de tipus estructural com conjuntural.   

 _ Desenvolupament d’instruments financers i mesures per facilitar la continuïtat de l’activitat 
i el manteniment dels llocs de treball.  
 _ Impuls de la figura de la persona reestructuradora en els processos concursals.  

• Acompanyar l’evolució estratègica envers l’electromobilitat i el vehicle connectat.

 _ Creació d’una oficina per a la transformació de la indústria de la mobilitat i l’automoció i 
desplegament del Programa de Suport.     
 _ Publicació i adjudicació de la nova licitació d’IDIADA per tal de garantir les noves inversions 
que n’assegurin la continuïtat com a infraestructura cientificotecnològica estratègica per 
al sector de la mobilitat elèctrica, connectada i autònoma. 
 _ Aprovació del Pla Auto, començant per la posada en marxa de la Oficina de Transformació 
de la Indústria de la Mobilitat i l’Automoció que tindrà per objectiu oferir assistència 
estratègica al sector, actuar com a finestreta única i coordinar-se amb les entitats públiques 
amb competències en mobilitat. Serà aquesta Oficina la que de manera immediata es 
posarà a treballar en l’elaboració del Pla i el conjunt de mesures encaminades a facilitar 
la transició del sector de l’automoció cap a la mobilitat elèctrica connectada i autònoma. 
 _ Creació del nou consorci per a la fabricació del vehicle e-Urban. 

• Elaboració d'un pla de reindustrialització territorial. 

• Desplegament de la Llei de facilitació de l'activitat econòmica en la identificació de projectes 
estratègics i simplificació administrativa en la transformació del sòl i les llicències d'activitat.  

• Elaboració del Pla estratègic de seguretat industrial, el qual ha d’establir les bases per 
gestionar la seguretat industrial a Catalunya els propers anys i situar Catalunya com 
a capdavantera a nivell europeu en aquesta matèria. (Grau d’execució fins a la seva 
finalització).

 _ Aprovació del Decret per als establiments afectats per la directiva Seveso, que ha de 
regular els establiments amb risc d’accidents greus i la seva implantació urbanística al 
territori.    
 _ Aprovació del Decret de desplegament de la Llei 9/2014, de seguretat industrial, per dotar 
el sector de més seguretat jurídica mitjançant la derogació o consolidació de múltiples 
disposicions, així com simplificar i incrementar la transparència dels procediments 
administratius que afecten els establiments, les instal·lacions i els productes.   
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• Nova llei del servei d'ITV a Catalunya, per aportar seguretat jurídica i poder definir un model 
de gestió propi de les ITV a Catalunya. 

3.2.2_Impulsar l'ecosistema d'innovació i emprenedoria de Catalunya amb 
l'objectiu d’esdevenir un referent en la transferència de coneixement i innovació

Mesures

• Impulsar un programa d’innovació i de transferència de tecnologia i coneixement cap a les 
empreses. 

 _ Consolidació d’EURECAT. 
 _ Consolidació dels centres TECNIO, ampliant el nombre de centres certificats. 
 _ Ampliació de la línia de Nuclis, que dona suport a la innovació industrial i a  la transferència 
tecnològica. 

• Impuls a la generació i creixement d'start-ups i scale-ups i dinamització de l'ecosistema 
emprenedor català i la seva connexió internacional. 

 _ Creació d’un pla específic de suport a la creació i potenciació d’empreses de base 
tecnològica, amb especial atenció als sectors emergents. 
 _ Ampliar el Programa Startup Catalonia per tal d’arribar a més empreses catalanes. 
 _ Creació de hubs tecnològics connectats que formin part de la xarxa d’Urban Tech Hubs.
 _ Incentivar la creació d’start-ups  a partir d’spin-off  dels centres de recerca biomèdica.

• Desplegar programes de suport a empreses tecnològiques catalanes amb un alt potencial 
de creixement desenvolupant instruments de finançament per capitalitzar i  potenciar la seva 
internacionalització.

 _ Creació d’un fons d’inversió publicoprivat (deeptech), el Deep Tech Discovery Fund. 

• Impuls del programa Catalunya Emprèn per al foment de l’esperit emprenedor a Catalunya, 
aprovant un nou acord del programa per al període 2021-2023 i creant una comissió de seguiment. 

• Impulsar que les empreses tecnològiques utilitzin models de negoci innovadors, disruptius 
i, alhora, responsables amb la societat i el territori per tal de garantir la seva responsabilitat 
social i sostenibilitat mediambiental.  

 _ Posada en marxa del Programa ProACCIÓ GREEN, com a conjunt de serveis, ajuts i 
programes destinats a la transició ecològica de les empreses.
 _ Consolidació del programa Catalonia Exponential.
 _ Implementació del Programa Primer, d’acceleració de projectes que proposen solucions 
disruptives per a territoris innovadors.

• Consolidar la internacionalització de l’empresa catalana. 

 _ Cupons a la internacionalització, línia d’ajuts que té per objectiu la contractació de serveis 
d’assessorament orientats a la internacionalització de l’empresa, per a la contractació de 
serveis professionals orientats als mercats internacionals.
 _ Posada en marxa de nous programes d'impuls a la internacionalització (diversificació, 
expansió internacional). 
 _ Reformulació del model de governança dels i les agents de suport a la Internacionalització. 

• Fomentar l’atracció d’inversions estrangeres. 

 _ Posada en marxa d'un pla de promoció per a l'atracció d'inversió estrangera.
 _ Programa de reforç a l'aftercare, amb un pla de visites proactives a empreses estrangeres 
ja establertes a Catalunya.
 _ Donar continuïtat a la gestió de projectes d'inversió estrangera, amb serveis a mida dels 
inversors estrangers, oferint un seguiment continu, així com assessorament especialitzat 
en diversos aspectes vinculats a la inversió.
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• Enfortir el rol de les oficines exteriors d'ACCIÓ com a instrument per potenciar la 
internacionalització de l'empresa catalana.

• Assolir la interconnexió i interoperabilitat administrativa per l'aportació única de dades. 

 _ Impuls dels mecanismes tecnològics que permetin una recollida més àgil i eficient de les 
dades que l’Administració necessita de l’activitat que empreses i professionals porten a 
terme.
 _ Creació i actualització constant del Directori d’empreses i establiments.
 _ Implantació del nou mecanisme de tramitació unificada.
 _ Disseny i construcció de noves funcionalitats de l’àrea privada del Canal Empresa.

3.2.3_Afavorir la transformació del sector turístic, perquè sigui de més qualitat
 i amb més sostenibilitat ambiental, econòmica i social  

Mesures

• Actualitzar el Pla Estratègic de Turisme de Catalunya mitjançant el Pla Catalunya ReStart 
Turisme per a la reactivació de les empreses del sector turístic amb l’objectiu de recuperar 
nivells d’activitat similars als de l’estiu de 2019, amb una estratègia clarament cooperativa 
amb els representants del sector, Turisme de Barcelona, els ens de promoció de les 
diputacions i el Conselh Generau d’Aran.  

 _ “Reconnect Catalonia”. Conjuntament amb les taules estratègiques dels aeroports de 
Barcelona (CDRA), Girona (AGi) i Reus, desplegament del pla d’accions de comàrqueting 
amb les companyies aèries que permetin captar les connexions prioritàries per recuperar 
la competitivitat de Catalunya com a destinació tant vacacional com de negocis. 
 _ “ReStart Trade to Catalonia”. Pla d’identificació des dels centres de promoció turística de 
Catalunya dels operadors i operadores turístics clau de cada mercat que puguin aportar 
valor a la creació i distribució de les experiències turístiques del nostre país.
 _ “SOfS”. Sistema d’Ofertes Segmentades a partir de la nova estratègia CRM, que permetrà 
canalitzar propostes d’experiències turístiques segmentades que s’orientin als nous 
públics objectiu (visitors persona) transformats en l’era postcovid. 
 _ Incorporar el valor seguretat al missatge comunicatiu de les campanyes turístiques 
de Catalunya (tal com s’ha fet amb “Catalunya, un lloc fet a mida”), amb l’objectiu de 
recuperar la confiança dels mercats i posicionar la seguretat com a valor intrínsec de la 
marca Catalunya.

• Desplegar un sistema integral de màrqueting Turístic de Catalunya (SIMTC), que 
transformi la governança de la gestió del màrqueting turístic de les destinacions catalanes, 
creant una única plataforma que, liderada per l’Agència Catalana de Turisme, integrarà els 
ens provincials, Turisme de Barcelona, la representació del sector privat i la dels principals 
municipis turístics del país, alineats amb una única estratègia, un missatge compartit i un 
pla d’actuacions únic.

• Potenciar el turisme a tot el territori, posant en valor el patrimoni cultural, paisatgístic, 
gastronòmic, històric, industrial, ferroviari, etc. contribuint a una millor distribució territorial 
de l’activitat i a la vegada atenuar l’efecte de l’estacionalitat en el conjunt del sistema turístic 
català.

 _ Distribució dels programes mitjançant inversions al territori destinades a ens locals que 
permetin l’efecte transformador de l’activitat turística, i la creació i/o intensificació d’aquells 
productes turístics que van en aquesta línia.
 _ Creació i/o potenciació de línies de crèdit a les empreses privades per a inversions 
que permetin a aquestes empreses donar una oferta més sostenible des del punt de 
vista d’eficiència energètica i economia circular i que permetin oferir uns productes 
transformadors en el mercat.
 _ Incorporació als plans escolars i universitaris la promoció del turisme de muntanya, tant a 
l’estiu com a l’hivern. 

• Aprovació d’una nova Llei de Turisme de Catalunya per aconseguir millorar la qualitat del 
sector turístic i cohesionar-lo amb els objectius de sostenibilitat  ambiental, econòmica i social.
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• Reforçar el model de turisme sostenible i intel·ligent que promogui la competitivitat des 
de la innovació per un desenvolupament sòlid i pròsper de la indústria turística d’acord 
amb l’Índex de Turisme Intel·ligent i l’Índex de Competitivitat de Catalunya, que permetrà 
l’estudi de les posicions de Catalunya respecte a territoris similars.

• Elaborar una guia que orienti les pimes del sector turístic, per a les reformes cap a una 
transició de creixement més sostenible.

• Promoure canvis en la definició de les bases legals estadístiques per a la recopilació de 
dades de qualitat. 

• Millorar la formació de professionals del sector. 

 _ Desenvolupament dels programes de formació continuada i actualitzada de les habilitats 
i el coneixement per abordar millores en la preparació, la qualificació professional i la 
productivitat. 
 _ Impuls de programes d’ajudes en mentories i tutories individualitzades per a col·lectius i 
empreses.

3.2.4_Potenciar el model català de comerç i millorar la competitivitat i capacitat 
d’innovació de les empreses comercials, i acompanyar la ciutadania i agents 
econòmics en el respecte de drets i deures en matèria de consum

Mesures

• Actualitzar i revisar la normativa catalana de comerç, bàsicament el Decret 1/2009 i el seu 
reglament i la Llei 18/2017. 

• Defensar les competències de la Generalitat en matèria de comerç a través de propostes 
de modificació de la legislació estatal; principalment en les lleis espanyoles que afecten 
equipaments comercials, horaris comercials, vendes especials i pagament a proveïdors i 
proveïdores.

• Desenvolupar el programa integral per a la transformació digital del comerç, acompanyant 
les empreses en la seva adopció tecnològica mitjançant línies de suport, la creació de 
l’acceleradora tecnològica de comerç i altres projectes publicoprivats. 

• Ordenar els nous canals de venda i regular-ne  la fiscalitat.

• Implementar un pla de xoc per reactivar el consum de proximitat a partir de campanyes 
publicitàries adreçades al mercat interior i a mercats internacionals. 

• Millorar la competitivitat de les empreses comercials i la professionalització del teixit 
associatiu per tal de posicionar el comerç com un sector d’alt valor afegit implementant els 
següents programes de suport. 

 _ Programa de suport a les entitats.
 _ Programa de suport a la xarxa associativa del comerç.
 _ Programa de suport per a la lluita contra la desertització comercial i l’ocupació de locals buits.
 _ Programa de suport als mercats municipals.
 _ Suport a la línia de finançament INNOVA Moda i Comerç.
 _ Creació de taules sectorials.

• Donar suport a les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU) arreu de Catalunya, a 
través de l’Oficina d’APEU i del programa de suport a la creació d’aquestes àrees. 

• Creació del Centre d’Iniciatives Digitals per al Comerç, que faciliti una transformació tecnològica 
integral del sector i la creació d’un hub tecnològic al servei de les empreses comercials.    

• Potenciar l’omnicanalitat de les marques de moda catalanes, a través de l'evolució constant 
del 080 Barcelona Fashion i del programa d’acceleració en estratègia i màrqueting digital 
per a marques de moda.
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• Reforçar la competitivitat de l'empresa artesana catalana, mitjançant el desenvolupament 
dels programes de promoció Talent Jove, Internacionalització i Visibilitat.    

• Actualització del Codi de consum per adaptar-lo als nous hàbits de consum i als canvis 
socioeconòmics que s’han produït en els darrers 11 anys.   

 _ Revisió, modificació i addició de continguts en matèria de contractació electrònica i 
economia col·laborativa. 
 _ Incorporació, en l’àmbit de la informació a les persones consumidores, de qüestions sobre 
consum responsable i aspectes sobre les desigualtats i discriminacions en les relacions 
de consum per raons de sexe, religió, creences, raça, i una especial protecció d’aquells 
col·lectius més desfavorits per situacions d’emergència habitacional, energètica, etc.). 
 _ Reforçar el nostre marc competencial pel que fa als sistemes de resolució alternativa de 
litigis en matèria de consum, molt especialment l’arbitratge.
 _ Adaptar la qüestió dels drets lingüístics dels consumidors i consumidores i de les 
correlatives obligacions de les empreses actualment regulats al Codi de consum a les 
sentències del TC 88/2017 i 7/2018. 

• Promoure una nova cultura de consum a la ciutadania i al teixit socioeconòmic, potenciant 
i impulsant l’Escola del Consum de Catalunya. 

• Elaboració del Pla per al foment de l'arbitratge de consum com a sistema alternatiu, ràpid i 
gratuït de resolució de conflictes de consum. 

3.2.5_Impulsar eines, espais de diàleg i programes específics per al foment de 
l’economia social i solidària i el cooperativisme, com a eina d’enfortiment de
l’economia i del sistema empresarial català 

Mesures

• Aprovació de la llei d'economia social i solidària de Catalunya. 

• Elaboració i desplegament del Pacte Nacional per una Economia per la Vida, que implanti 
polítiques transformadores i ens encamini cap a una economia més social i solidària.

 _ Creació del Consell Català de l’Economia Social i Solidària. 

• Fomentar el cooperativisme.

 _ Creació d'un fons de reconversió industrial i de foment del cooperativisme. 
 _ Creació d’un programa de suport a la continuïtat i transformació industrial cap al 
cooperativisme. 

• Impulsar una economia plural a través de les cooperatives de l’economia social i solidària, 
el suport públic i la participació de les persones treballadores i els moviments socials. 

 _ Creació d’un programa de dinamització local específic de col·laboració i cooperació entre 
l’economia social i solidària i les petites empreses i autònoms i ens locals. 
 _ Desenvolupar reglamentàriament les cooperatives de foment empresarial. 
 _ Impuls de la Xarxa Territorial d’Ateneus Cooperatius.
 _ Impuls dels Projectes Singulars per a la Intercooperació com a elements estratègics, 
incorporant els projectes de reconversió a cooperatives amb línies específiques de suport 
a la inversió. 
 _ Creació d’un programa específic de suport als ecosistemes cooperatius i d’economia 
social i solidària per fer créixer el consum de productes i serveis de l’economia social i 
solidària, reflectint els valors que s’hi associen: proximitat, qualitat, justícia social, ecologia, 
sostenibilitat i democràcia. 
 _ Impuls de línies específiques de promoció a les mutualitats, les finances ètiques i les 
economies comunitàries per fer créixer el seu coneixement i usos entre la ciutadania. 
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3.3_Economia i hisenda

Revertir els efectes negatius de la pandèmia sobre el teixit econòmic i social i aprofitar 
l’oportunitat que representen els fons europeus són els dos grans reptes d’aquesta legislatura. 
És per això que ens comprometem a dur a terme polítiques que millorin la capacitat econòmica 
de la Generalitat, impulsin el creixement econòmic del país, promoguin la sensibilitat social i 
aconsegueixin una administració més àgil i eficient.

La primera eina a les nostres mans és l’elaboració dels pressupostos. Han de servir per 
impulsar una gestió dels recursos prudent, que en garanteixi la sostenibilitat a mitjà i llarg 
termini; una assignació i gestió de recursos alineada amb les necessitats i les prioritats 
estratègiques i l’obtenció del màxim valor de cada euro públic.

Però per dur a terme aquesta tasca, reclamem els recursos que ens corresponen. Catalunya 
pateix des de fa anys els efectes d’un dèficit fiscal i d’inversions endèmic, una situació que el 
Govern té la voluntat de corregir per avançar cap a la sobirania plena. Sobirania que inclou el 
retorn als mercats de finançament, allunyats de la tutela de l’Estat.

Fem nostra també la gestió dels fons europeus. Des del Govern, ens comprometem a dirigir, 
planificar i coordinar els instruments derivats dels Fons Next Generation UE i de la resta del 
pressupost europeu per tal que contribueixin efectivament a modernitzar l’economia catalana. 
Un objectiu en què comptem també amb la tasca de l’Institut Català de Finances, que volem 
que esdevingui una autèntica banca pública que doni suport a les decisions d’inversió i les 
necessitats de liquiditat d’empreses i persones autònomes.

Finalment, només podem accelerar la transformació verda, digital i social del nostre model 
productiu si comptem amb una Administració estratègica i eficient. La fiscalitat, la contractació 
o les polítiques de competència són eines que seguirem posant decididament al servei de 
l’economia catalana.

Vistes les necessitats existents en aquest àmbit, es plantegen els objectius que es relacionen 
per revertir els efectes de la pandèmia sobre l’economia i hisenda catalana:

- Assegurar la sostenibilitat a mig i llarg termini de les finances públiques, a través d’una gestió 
rigorosa i la millora de la capacitat econòmica de la Generalitat

- Desenvolupar projectes de transformació i recuperació de l’economia després de la 
pandèmia de la Covid-19, a través dels fons europeus, una banca pública i mesures 
tributàries

- Lluitar contra el frau fiscal i apostar per una fiscalitat verda i social
- Millorar l’eficiència i l’eficàcia de l’acció de la Generalitat en l’àmbit econòmic

3.3.1_Assegurar la sostenibilitat a mitjà i llarg termini de les finances públiques, a través 
d’una gestió rigorosa i la millora de la capacitat econòmica de la 
Generalitat
 
Mesures

• Millorar la capacitat econòmica de la Generalitat.

 _ Reducció de la dependència del Fons de Finançament de les CCAA.  
 _ Iniciar les emissions de bons en el mercat, preferentment bons verds.
 _ Reducció del període mitjà de pagament a proveïdors (PMP) per situar-lo dins el termini 
de 30 dies.

• Estudiar els sistemes de finançament que optimitzin l’obtenció de recursos per a la 
Generalitat de Catalunya.

Polítiques 
digitals 
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• Millorar el registre, la gestió i la informació economicofinancera de la Generalitat i el seu 
sector públic. 

 _ Disseny, implementació o millora dels sistemes corporatius de tramitació de la despesa 
per optimitzar la creació de valor públic.
 _ Digitalització de la gestió d’ingressos i despeses així com de les operacions econòmiques 
de la Generalitat.
 _ Incorporació de processos d’intel·ligència artificial en el control a partir de l’anàlisi de les 
dades comptables i de gestió generades pels sistemes corporatius.  
 _ Modernització dels òrgans de control intern i dels seus procediments a les entitats del 
sector públic de la Generalitat.
 _ Millorar la gestió economicofinancera del sector públic de la Generalitat mitjançant la 
progressiva integració i implementació de sistemes corporatius. 
 _ Realització de la consolidació financera dels comptes de la Generalitat incloent el valor del 
patrimoni material i immaterial. 

• Millorar el pressupost orientat a resultats. 

 _ Elaboració i presentació dels escenaris pressupostaris a mitjà termini globals i 
departamentals juntament amb els pressupostos que es porten a aprovació. 
 _ Disposar d’un pla pluriennal d’inversions de la Generalitat. 
 _ Obtenir un ràting ESG (Environment, Social and Governance) de la Generalitat de 
Catalunya.

3.3.2_Desenvolupar projectes de transformació i recuperació de l’economia després de 
la pandèmia de la covid-19, a través dels fons europeus, una banc
a pública i mesures tributàries
 
Mesures

• Impulsar la recuperació i la transformació verda i digital i millorar la competitivitat de 
l’economia catalana a través dels fons europeus.

 _ Establiment d’un sistema de governança per a la gestió dels fons Next Generation amb la 
creació de la Comissió Interdepartamental per a la Recuperació Econòmica i la Governança 
dels Fons Next Generation EU i l’impuls dels òrgans de participació dels i les agents socials 
i el món local per debatre els temes relacionats amb aquests fons.
 _ Revisar i actualitzar permanent dels projectes emblemàtics per a la recuperació econòmica 
que el Govern de Catalunya impulsarà, i assegurar-ne el finançament.
 _ Creació d’una oficina de gestió i control de l'execució dels projectes Next Generation. 
 _ Elaboració i gestió del nou programa operatiu FEDER 2021-2027 i impuls i coordinació de  
l'Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) 
per millorar la competitivitat de l'economia catalana i promoure una economia més 
sostenible, inclusiva i resilient mitjançant l’articulació d’agendes compartides cofinançades 
amb el programa operatiu FEDER 2021-2027.
 _ Estudi de l'impacte potencial dels fons Next Generation en l'economia catalana.

• Creació i posada en marxa d'una societat hòlding que agrupi les participacions empresarials 
directes de l'Administració de la Generalitat. 

• Implementació de la Banca Pública.    

 _ Consolidació de l’ICF com a referent en el suport als projectes catalans dels Next 
Generation EU i FEDER. 
 _ Culminació del procés de sol·licitud de llicència bancària.   
 _ Impuls al finançament del teixit econòmic i social.  
 _ Incorporació de l’avaluació social i ambiental al finançament de l’ICF mitjançant els criteris 
ESG (Environment, Social and Governance). 

• Millorar l'elaboració d'estudis, prospectiva i propostes econòmiques sobre l’economia 
catalana i els seus sectors, l’economia estatal, l’europea i la internacional, prioritzant les 
matèries d’interès per a la Generalitat de Catalunya.  
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 _ Incorporació a l'anàlisi de conjuntura d’indicadors d'alta freqüència a partir de dades 
massives (big data) per tal de disposar d’informació precisa i en temps real sobre l’activitat 
econòmica del país per a la seva eventual disposició per a la presa de decisions. 

• Impulsar la reactivació econòmica implementant mesures tributàries transitòries i incentius 
fiscals.

3.3.3_Lluitar contra el frau fiscal i apostar per una fiscalitat verda i social

Mesures

• Enfortir l'Administració Tributària per prestar més i millors serveis a la ciutadania.   

 _ Impulsar Tributs de Catalunya per aprofundir en la col·laboració amb l’Administració 
tributària local: ampliant els ens adherits a Tributs de Catalunya; incrementant l’intercanvi 
mutu d’informació amb transcendència tributària; i oferint formació tributària a les 
administracions locals per ampliar i millorar l’atenció als i les contribuents. 
 _ Impulsar la política fiscal corporativa com a model de gestió i governança que proporciona 
criteris, assessorament i formació en l’àmbit de la fiscalitat als departaments i a les 
aproximadament 200 entitats que configuren el sector públic de la Generalitat, amb 
l’objecte de minimitzar els potencials riscos fiscals en què poden incórrer i esdevenir un 
exemple de bones pràctiques dins de l’Administració. 
 _ Consolidar la transformació de l'Agència Tributària de Catalunya cap a una administració 
moderna, eficaç i eficient, orientada al servei: consolidació de la transformació digital 
de l’ATC (implementació de la tercera fase d’e-SPRIU i implementació del nou sistema de 
relació amb el i la contribuent); millorar els serveis d’assistència al i la contribuent per tal de 
facilitar el compliment voluntari de les obligacions tributàries; i disminució de la litigiositat.  
 _ Desplegament de les mesures incloses en els plans de prevenció i reducció del frau 
fiscal i foment de bones pràctiques, fent especial èmfasi en les mesures de prevenció i 
control, detecció i correcció del frau fiscal.   

• Implementar mesures fiscals que incentivin  comportaments més respectuosos amb el medi 
ambient, potenciant una fiscalitat verda. 

 _ Desplegament normatiu dels impostos aprovats a la Llei del canvi climàtic. 
 _ Intensificar els tributs mediambiental existents.  

• Reduir les desigualtats econòmiques i socials augmentant el nivell de redistribució del 
sistema fiscal català. 

 _ Reduir la càrrega fiscal als i les contribuents amb menor capacitat econòmica. 
 _ Consolidar els darrers canvis legislatius en IRPF, impost de successions i donacions, 
impost sobre begudes ensucrades, impost sobre estades turístiques, impost sobre 
emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica i en l’impost sobre les 
instal·lacions que incideixen en el medi ambient. 

3.3.4_Millorar l’eficiència i l’eficàcia de l’acció de la Generalitat en l’àmbit 
econòmic

Mesures

• Millora de la gestió i de la regulació patrimonial:

 _ Aprovació de la Llei de patrimoni. 
 _ Desplegament del Pla de reubicació administrativa a mitjà i llarg termini. 

• Dotar Catalunya d’un marc estratègic i legislatiu de contractació pública que simplifiqui 
processos i fixi criteris socials, laborals i ambientals. 

 _ Aprovació d’una llei catalana de contractació pública. 
 _ Desplegament de l’Estratègia de millora de la compra pública a Catalunya. 
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• Millorar el sistemes de compra corporativa i de contractació pública perquè afavoreixin la 
racionalització, l’eficiència i la transparència en la despesa pública. 

 _ Creació de la central de compres de Catalunya. 
 _ Analitzar la sostenibilitat financera dels contractes de concessions d'obres i dels contractes 
de concessions de serveis, en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya. 
 _ Garantir la màxima traçabilitat i transparència, complir amb les garanties establertes per 
la normativa europea així com millorar l’experiència tant dels òrgans de contractació de 
les administracions públiques catalanes com de les empreses mitjançant la renovació 
tecnològica i funcional de la Plataforma de serveis de contractació pública i la renovació 
de les eines de licitació electrònica i de classificació empresarial.

• Promoure una millora de la competència efectiva en els mercats i un bon funcionament de 
l'economia catalana mitjançant la creació d'entorns de regulació dels mercats favorables al 
creixement econòmic i a la competitivitat.

 _ Creació de taules sectorials amb els i les agents econòmics implicats per la millora de la 
competència i promoure el creixement econòmic. 
 _ Creació de la Comissió interdepertamental per a la millora de la regulació econòmica amb 
els seus corresponents grups de treball per promoure la creació d’entorns favorables al 
creixement econòmic i a la competitivitat.
 _ Culminar l'avantprojecte de llei de modificació  de la Llei 2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis 
funeraris.
 _ Reforçar l’Autoritat Catalana de la Competència i els seus àmbits d’actuació per a una 
millor defensa i promoció de la competència amb més recursos, més innovació i més 
comunicació amb la ciutadania, els agents econòmics i les institucions.
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3.4_Societat del coneixement

Catalunya se situa en posicions capdavanteres a Europa i el món pel que fa a l’àmbit universitari 
i de  recerca, amb un model de referència i d’alt valor afegit. Cal continuar en aquesta línia, 
a la vegada que cal potenciar i millorar la transferència de coneixement i innovació. És 
imprescindible que la recerca arribi al teixit productiu, social, educatiu, econòmic, cultural, 
sanitari, etc. traient el màxim profit de la capacitat del sistema de generació i transmissió de 
coneixement. 

En aquesta línia, el Govern enfortirà el sistema d’universitats i recerca. Consolidarem el model 
europeu d’educació superior i establirem els fonaments d’un nou model de finançament sòlid 
i estable de les universitats que reflecteixi el compromís del país amb les seves universitats i 
la recerca com a garantia de futur i de progrés. En l’àmbit dels centres de recerca, donarem 
estabilitat i un marc legal sòlid que permeti la sostenibilitat del model, amb la primera llei de 
l’àmbit del coneixement, la Llei de la ciència.

Necessitem que Catalunya avanci a una sola velocitat i, en aquest sentit, les polítiques de 
coneixement seran un element clau i imprescindible per a la cohesió social i la vertebració i 
l'equilibri territorial del nostre país.

Potenciarem la innovació i la transferència de coneixement i posarem el talent al servei de la 
transformació del país i desenvoluparem el teixit més innovador associat a la universitat i a 
la recerca, fent créixer la competitivitat. La innovació ha de ser també clau en el sistema de 
salut del futur. Volem assolir la condició de regió líder en els termes que estableix el Regional 
Innovation Scoreboard i volem protegir el talent, retenint-ne i captant-ne.

I reforçarem també la dimensió social de les universitats i la recerca. Estem compromesos 
amb la qualitat i l’equitat; volem un país on tothom tingui garantit el dret a estudiar, i per això 
durem a terme polítiques que facin desaparèixer els impediments de l'accés a la universitat, 
entre altres.

Finalment, el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement, consensuat amb tots els i 
les agents implicats, serà el marc de referència en el qual es desenvoluparan les diferents 
actuacions al llarg de la legislatura.

Així, i d’acord amb el que s’ha exposat, es proposen els objectius següents en matèria de 
societat del coneixement:

- Enfortir i modernitzar el sistema universitari català, garantint un finançament sòlid, l’equitat 
en l’accés i la captació i retenció de talent.

- Potenciar la recerca, innovació i transferència de coneixement per situar-nos al nivell dels 
països més avançats, impulsant la vertebració del país a través de la recerca.

- Promoure la internacionalització del sistema de coneixement de Catalunya.

3.4.1_Enfortir i modernitzar el sistema universitari català, garantint un 
finançament sòlid, l’equitat en l’accés i la captació i retenció de talent

Mesures

• Implementar el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC) en la seva 
integritat.   

• Assolir una despesa pública del 0,58% del PIB en 5 anys en el sistema universitari 
(passant dels 880 M€ l’any 2018 als 1.300 M€ el 2024). 

• Garantir l’equitat en l’accés a l’educació superior.  
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 _ Completar el procés de reducció de preus públics blindant la rebaixa del 30% dels preus 
públics.
 _ Igualar els preus del grau als del nivell de graus més baix i així eliminar qualsevol biaix 
econòmic en la tria dels estudis.    
 _ Establir la igualtat de preus entre els graus i els màsters. 
 _ Impulsar les beques i beques salari.   
 _ Simplificar els processos de concessió de beques i ajuts, en la perspectiva d’un model de 
finestreta única. 

• Dissenyar, amb tots els actors i actores, un nou model d’educació superior. 

 _ Impulsar la formació dual en graus universitaris; definir un nou model de formació dual i 
elaborar-ne els mecanismes de reconeixement. 
 _ Millorar el sistema de pràctiques externes de l’estudiantat.  
 _ Fomentar els projectes d’innovació docent per millorar la qualitat de la docència a través 
del programa Margalida Comas. 
 _ Estudiar la possibilitat i en el seu cas incrementar i facilitar les passarel·les entre els estudis 
de grau i els estudis de cicles formatius de grau superior.
 _ Impulsar campus i graus professionalitzadors. També un perfil de carrera 
professionalitzadora per al PDI amb uns criteris d’avaluació que s’hauran d’avaluar de 
manera particular per a cada perfil. Definir els criteris d’avaluació de les figures de lector 
o lectora i agregat o agregada dels àmbits d’Infermeria i d’Educació.    
 _ Impulsar la formació contínua i ocupacional de nivell superior mitjançant la implantació de 
cursos curts de formació contínua a nivell universitari acreditats pel SEPE (Servei Públic 
d’Ocupació Estatal) i establir mecanismes de col·laboració amb cambres, patronals, 
BDT (Barcelona Digital Talent), MWC, SOC i DREU per implantar formació contínua i 
ocupacional superior.  

• Iniciar el relleu generacional a la recerca i la docència.  

 _ Potenciar el professorat jove amb l’aprovació del programa de lectors i lectores tenure tracks.
 _ Promoure l’estabilitat laboral i el progrés salarial del PDI amb un treball conjunt mitjançant 
la Comissió de Personal Acadèmic. 
 _ Posar en valor la figura del professorat associat.  
 _ Potenciar els contractes predoctorals tot incrementant els programes FI i FI-SDUR, de 
contractació de personal investigador novell.  
 _ Donar continuïtat al Pla Serra Húnter fins aconseguir que els resultats de l’avaluació de 
processos de selecció del PDI siguin homologables als estàndards internacionals (amb 
comissions de selecció lliures de conflictes d’interessos, amb ampli dret d’accés, elevada 
concurrència, publicitat, transparència i ús de mitjans electrònics).  
 _ Potenciar les places de professorat permanent, amb l’objectiu d’evitar l’envelliment de les 
plantilles. 

• Potenciar el multilingüisme de la comunitat universitària, d’acord amb el marc europeu 
d’educació superior i dins el procés d’internacionalització de les universitats. 

 _ Incentivar els plans de formació en terceres llengües de l’estudiantat i el professorat. 
 _ Promoure els programes universitaris d’incentivació i increment de la docència en terceres 
llengües.  
 _ Actualitzar i ampliar el programa d’ajuts a la formació i l’acreditació lingüístiques de 
l’estudiantat universitari, per millorar-ne l’efectivitat i la quantia.   

• Implementar un pla d’enfortiment de la llengua catalana dins l’àmbit universitari.

 _ Garantir els drets lingüístics de l’estudiantat, el professorat i tota la comunitat universitària. 
Definir els mecanismes i protocols universitaris per garantir que la llengua d’impartició 
coincideixi amb la llengua de tria de docència i fer difusió entre l’estudiantat de les eines, 
recursos i materials que tenen al seu abast.  
 _ Garantir que hi hagi almenys un grup en català en les assignatures troncals dels 
ensenyaments de grau de totes les branques.
 _ Reforçar i incentivar l’oferta formativa de llengua catalana de les universitats adreçada a 
l’estudiantat, i també al professorat.   
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• Impulsar la modernització i la transformació tecnològica de l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i de l’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de 
Recerca (AGAUR). 

• Potenciar el Pla STEMcat per impulsar les vocacions científiques, tecnològiques, en 
enginyeria i matemàtiques dels i les estudiants de Catalunya amb especial incidència en la 
perspectiva de gènere.  

• Incrementar la inversió pública en universitats per millorar la seva capacitat investigadora: 
consolidar un finançament basal de la recerca de les universitats per aconseguir un 
increment de 180 M€  en R+D universitària pública i privada, el 2024. 

• Exigir a l’Estat les transferències corrents i de gestió de les beques pendents. 

• Promoure un programa que faciliti i impulsi la col·laboració dels investigadors i investigadores 
dels centres CERCA en les activitats docents de les universitats. 

• Modificació de la Llei d’universitats de Catalunya per adequar-la als reptes que afronten les 
universitats en el marc de la societat del coneixement. 

• Adequar les diverses proves d’accés a la universitat al desenvolupament previst del nou 
currículum del batxillerat en clau competencial.

3.4.2_Potenciar la recerca, la innovació i la transferència de coneixement per situar-nos 
al nivell dels països més avançats, impulsant la vertebració del país 
a través de la recerca
 
Mesures

• Aprovació de la Llei de la ciència de Catalunya, que permet definir i consolidar el model 
català del sistema d'R+D+I.  

• Arribar al 2,12% del PIB en el sistema de recerca a finals de legislatura (0,75% finançament 
públic). 

• Seguir liderant l’aposta per les grans infraestructures cientificotècniques de país. 

 _ Planificació i finançament de la posada en marxa del sincrotró de 4ª generació, Alba II. 
 _ Posada en marxa del Mare Nostrum 5, projecte que lidera Barcelona Supercomputing 
Center.
 _ Creació i dotació del consorci Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica (CNAG) juntament amb 
el Departament de Salut.   

• Consolidar el mapa d’infraestructures cientificotècniques del país. 

 _ Posada en marxa del Pla Estratègic d’Estabularis.  
 _ Donar continuïtat a la convocatòria de projectes cooperatius per a la posada en marxa de 
plataformes i equipaments científics entre diferents institucions de recerca catalanes (Fons 
FEDER del PO 2021-2027).  
 _ Donar continuïtat al cofinançament dels equipaments de les infraestructures 
cientificotècniques singulars (ICTS) (Fons FEDER del PO 2021-2027).  
 _ Donar continuïtat a la convocatòria de projectes singulars, tant per a la construcció de 
grans infraestructures com per a equipaments de gran valor científic (Fons FEDER del PO 
2021-2027).   

• Incrementar en 2 M€ el finançament anual dels grups de recerca (convocatòria SGR 2022-
2024). 

• Donar continuïtat a la convocatòria d’ajuts per a la contractació de personal investigador 
postdoctoral (programa Beatriu de Pinós). 

• Incrementar fins a 20 noves places el Programa ICREA i oferir 30 ajuts ICREA Acadèmia 
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anuals.

• Ampliar el pla dels doctorats industrials. 

• Exigir a l’Estat el retorn del 100% de l’IVA de la recerca. 

• Elaborar un pla d’acció per a la ciència oberta en el marc de l’estratègia europea. 

• Desenvolupar el Pla Estratègic d’R+I en salut (PERIS).  

• Consolidació de l’aliança de coordinació estratègica entre els instituts d’R+D en salut 
(IRISCAT) executant el Pla estratègic aprovat: millorar els processos de treball conjunts; 
facilitar la transmissió del coneixement entre ells; afavorir la complementarietat en projectes 
conjunts; optimitzar l’aprofitament dels recursos públics de què disposen, i captar i retenir, 
conjuntament, talent. 

• Evolucionar i millorar el PROFOR (Fons de promoció per al foment de la recerca universitària), 
en col·laboració amb les universitats.   

• Extensió del CSUC com a consorci de serveis per a la gestió del coneixement amb l'objectiu 
fonamental de compartir o mancomunar serveis acadèmics, científics, bibliotecaris i de 
transferència de coneixement. )   

• Continuïtat del programa SUMA d'integració/fusió de centres CERCA, amb la integració del 
Consorci IDIBAPS en la Fundació Clínic.   

• Incrementar la transferència de coneixement entre el sistema de recerca i el sector 
productiu.  

 _ Indústria del coneixement  (Llavor, Producte i Mercat). Donar continuïtat i optimitzar les 
convocatòries de Llavor i Producte per a les universitats i centres de recerca i desplegar 
noves iniciatives d’instruments financers com les Proves de Concepte per a les spin-off.    
 _ Agrupacions en tecnologies emergents. Donar continuïtat als projectes col·laboratius en 
tecnologies emergents que estan desenvolupant 9 agrupacions d’universitats i centres i 
crear 3 agrupacions en tecnologies emergents més.  
 _ Programar per al PO FEDER 2021-2027 aquelles convocatòries desprogramades 
del FEDER 2014-2020 per l’impacte de la covid-19; concretament les convocatòries 
d’Indústria del coneixement, Xarxes d’R+D+I i Innovadors. 
 _ Creació d’incentius a la productivitat científica i a la seva transferència a través de 
l’avaluació sistemàtica de centres CERCA i universitats. 
 _ Seguiment i implementació del FITA (Fons d’Inversió per a Tecnologia Avançada).    
 _ Recuperació del programa de suport als centres CERCA: ajuts per crear entitats agregades 
d’acceleració (EAA) que facilitin l’optimització de la transferència i l’impacte dels resultats 
de la recerca al sector productiu.   
 _ Fomentar la inversió en R+D+I potenciant un model de col·laboració de quàdruple hèlix: 
empreses, universitats, Administració i societat civil.  

• En el marc del foment de la innovació regional, desenvolupar i implementar el mapa de 
regions de coneixement a Catalunya garantint la perspectiva social i amb l'horitzó del 
concepte europeu de regió de coneixement.    

 _ Identificació d’estratègies d’equilibri interterritorial i intraterritorial per evitar un efecte 
d’acumulació del centre respecte a la perifèria. Identificació de les característiques 
mínimes aconsellables de les regions catalanes per esdevenir un ecosistema d’innovació 
territorial (EIT).   
 _ Creació d’un ens per a la innovació i el desenvolupament per cada regió del coneixement, 
per gestionar-ne la governança, l’estratègia i la relació dels i les agents publicoprivats, amb 
uns àmbits d’actuació específics en innovació i desenvolupament. 

• Coordinar les polítiques d’innovació. 

 _ Promoure la coordinació d’iniciatives i suport de digitalització de pimes.
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• Donar suport a la implementació del programa CERCA RIA (Research Impact Assesment),  
amb la posada en marxa d’un segon pla pilot de RIA als centres per tal que n’avaluïn 
l’impacte. 

• Potenciar els programes de suport a la creació i el creixement d’empreses basades en el 
coneixement i la deep tech, en col·laboració amb agents locals, parcs científics i tecnològics, 
incubadores i acceleradores.  

• Consolidar el model de finançament estructural dels centres CERCA a través dels millors 
resultats en la seva avaluació (A, A- i B+) per tal que aconsegueixin més competitivitat.

 
3.4.3. Promoure la internacionalització del sistema de coneixement 
de Catalunya

Mesures 

• Augmentar el nivell de participació del sistema d’universitats i recerca en l’àmbit 
internacional.  

 _ Incrementar la presència del sistema de coneixement en els espais, salons i conferències 
internacionals d’educació superior i de coneixement/innovació. Donar continuïtat a grups 
de treball interdepartamentals de projecció del sistema i atracció de talent internacional.    
 _ Reforçar la promoció dels actius i casos d’èxit del sistema i difondre els acompliments per 
projectar la imatge de país capdavanter en coneixement. 
 _ Pla de foment de l’intercanvi i la participació d’experts i expertes i referents del sistema 
de coneixement en comitès assessors, consells i fòrums de les institucions europees i en 
institucions internacionals de referència. 
 _ Atreure a Catalunya grans esdeveniments internacionals i seus d’infraestructures i 
institucions europees i internacionals.    
 _ Promoure accions de diplomàcia científica amb institucions europees, delegacions del 
Govern, el cos consular i la xarxa de personal investigador català fora del país, reforçant  
els seus lligams amb Catalunya i aprofitant el seu paper prescriptor internacional.  

• Fomentar la col·laboració i captació de fons de projectes europeus. 

 _ Extreure el màxim de la coordinació catalana a nivell estatal en els comitès del Programa 
de Salut (2021-2023), Estratègia (2023-2025) i Marie Skłodowska-Curie (2025-2027) del 
Programa Horitzó Europa. 
 _ Impuls de la participació en projectes europeus com a mesura d’implementar polítiques 
innovadores i alineades amb les polítiques europees i de fomentar la col·laboració amb 
altres regions europees. 
 _ Fomentar l’aprofitament de les oportunitats de finançament europeu per part de les 
institucions, entitats i empreses catalanes a través d’accions de difusió, de formació i 
d’assessorament. 
 _ Reforçar el suport transversal a la participació en programes europeus (Horitzó Europa, 
Erasmus+, Interreg) amb mecanismes de cerca de socis i sòcies, guies a la participació, 
dinamització de la xarxa de persones gestores, via AGAUR. 
 _ Maximitzar les oportunitats de la representació rotatòria de Catalunya en comitès del 
programa HEU i els Punts Nacionals de Contacte.



4_Per un país verd, 
equilibrat i connectat 

 

 

 

El Govern desplegarà unes polítiques territorials i energètiques 

que alineïn Catalunya amb la lluita global contra el canvi climàtic 

i el respecte per la biodiversitat i que vertebrin el nostre país amb 

infraestructures que evitin el despoblament rural i la desigualtat urbana. 

L'objectiu final és dotar el territori de serveis suficients perquè les 

persones que vulguin puguin desenvolupar el seu projecte de vida 

personal i/o professional allà on lliurement han escollit fer-ho. I tot això 

es farà al costat dels governs locals, que coneixen de primera mà els 

reptes econòmics, mediambientals i socials del país.
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4.1_Acció climàtica

L’acció climàtica és el repte ambiental més rellevant a què ha de fer front la humanitat al segle 
XXI i Catalunya no en pot restar al marge. El repte és global i, per tant, la resposta també ha de 
ser global, i, alhora, transformadora. Catalunya necessita emprendre el camí de la revolució 
verda i ho ha de fer de la mà del sector ambientalista i del sector agroalimentari, és a dir, 
treballant de la mà de la cogovernança.

En polítiques energètiques, l’acció transformadora del Govern s’encamina cap a un model 
energètic sobirà, democratitzat, en la seva captació, però també en les xarxes de transport 
i distribució, i amb la màxima complicitat del territori. L’energia neta és el primer pas   per 
descarbonitzar les nostres vides i reduir l’emissió de gasos contaminants, i des del Govern 
treballarem per reduir al màxim les emissions.

La preservació de la biodiversitat és un dels nostres altres grans objectius lligats a l’acció 
climàtica. L'Estratègia d'infraestructura verda de Catalunya i la posada en funcionament de 
l’Agència de la Natura han de ser dos elements decisius per ajudar al repte de la conservació 
del nostre patrimoni natural i de la biodiversitat. 

Hi ajudarem, i molt, si generem menys residus i els que generem els reciclem o els valoritzem. 
Per això fomentarem la recollida selectiva, l'economia circular, la valorització dels residus, la 
disposició del rebuig i la recuperació d'espais i sòls degradats. 

La gestió de l’aigua és també un aspecte fonamental en l’acció climàtica. La gestió d’aquest 
recurs escàs s’ha de fer conca per conca, tenint en compte les diverses necessitats que hi ha 
en cada territori, i aprofitant la gran experiència que ja tenim a Catalunya pel que fa a l'estalvi,  
l'eficiència o la reutilització sistemàtica de l’aigua per a usos humans, agrícoles o industrials.

En definitiva, el nexe aigua, alimentació, energia, biodiversitat, clima és absolutament crucial 
davant del repte de la transició ecològica al qual ha de fer front el nostre país. I el Govern 
referma, doncs,  el seu compromís amb els objectius de desenvolupament sostenible de 
l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Tot plegat, per tal de poder dur a terme l'inexorable camí de la revolució verda, les línies 
mestres d’actuació del Govern en aquest àmbit es fonamenten en:

- Alinear les polítiques energètiques amb les de preservació del medi natural fent èmfasi en la 
transició a les energies renovables.

- Implementar l’economia verda com a palanca per a l’acció climàtica.
- Garantir la conservació de la biodiversitat i el medi natural.
- Gestionar l'aigua tenint en compte les previsions de la seva futura disponibilitat, amb criteris 

específics per a les conques catalanes.
- Fomentar l’economia circular per arribar al residu zero

4.1.1_Alinear les polítiques energètiques amb les de preservació del medi
natural fent èmfasi en la transició a les energies renovables

Mesures

• Modificar el Decret llei 16/2019, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls 
a les energies renovables.   

 _ Aprovació d’uns objectius mínims de 3 GW de nova capacitat elèctrica instal·lada  
d’energies renovables distribuïdes i participades per la ciutadania, les petites i mitjanes 
empreses, les cooperatives  i les institucions catalanes en l’horitzó del 2030.

Acció 
climàtica 

Polítiques 
agroalimentàries  

Vertebració 
del territori

Agendes rural i 
marítima
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 _ Aprovació dels criteris  objectius en matèria de biodiversitat, sòls agraris, terrenys forestals, 
patrimoni cultural i paisatge que facilitin la integració de les energies renovables en el 
territori així com de participació ciutadana i de participació de les administracions locals 
en la propietat dels projectes.
 _ Aprovació de l’objectiu mínim d’acord entre la promotora i el 80% de la propietat dels 
terrenys on ha d’anar la infraestructura renovable. 

• Desenvolupar el Pacte Nacional per la Transició Energètica entre organitzacions polítiques, 
societat civil, empreses, ciutadania i sindicats, per tal d’arribar al 100% de renovables el 
2050.  

 _ Aprovació de la Llei de transició energètica per tal de garantir el compliment dels acords 
del Pacte Nacional per la Transició Energètica. 
 _ Aprovació del Pla territorial sectorial de les energies renovables que garanteixi l’assoliment 
d’un sistema elèctric 100% renovable en l’horitzó del 2050 seguint amb el marc de 
governança europeu de l’energia i el clima. 
 _ Aprovació del mecanisme de participació dels ens municipals i supramunicipals en la 
planificació territorial.
 _ Creació de l’estructura de suport tècnic i jurídic dins l’àmbit territorial comarcal.
 _ Creació d’una línia de subvencions a partir de l’ICAEN per incentivar la implantació de 
renovables en sòls urbans, periurbans i industrials i comunitats energètiques cooperatives.
 _ Establir criteris de quantitat per evitar la massificació i evitar les plaques solars en sòl agrari.

• Creació d’una energètica pública.

 _ Participació com a Administració en la propietat de noves plantes de generació renovable 
i ajudar i participar en el desenvolupament de comunitats energètiques renovables i 
ciutadanes.
 _ Entrar a la gestió pública de les centrals hidroelèctriques de les quals en caduquin les 
concessions. 
 _ Coordinació i participació en la gestió dels serveis de recàrrega de vehicles elèctrics.

• Vigilància i control dels operadors energètics privats, per tal que la interpretació en 
l’aplicació de la legislació per part de les operadores privades, tant en l’àmbit de les xarxes 
de transport i distribució com en la comercialització, no suposi una disminució en els drets 
dels consumidors i consumidores. 

 _ Pla d’inspecció d’instal·lacions de transport i distribució d’energia elèctrica.
 _ Pla de registre de mesura d’incidències de qualitat i contractació del subministrament 
elèctric.
 _ Auditories de control dels plans d’inversió en xarxes de transport i distribució.
 _ Pla d’inspecció de certificats d’eficiència energètica d’edificis de Catalunya.
 _ Pla de control d’auditories energètiques de Catalunya.
 _ Pla d’inspecció i control de combustibles líquids.
 _ Registre d’avals i gestió en els conflictes d’interessos per a l’accés a les xarxes elèctriques. 

• Crear un programa marc amb instal·ladors i instal·ladores  i operadores energètiques 
per reduir els temps necessaris per a la compensació dels excedents en instal·lacions 
d’autoconsum fotovoltaic en l’àmbit residencial  i de la posada en servei d’infraestructura 
de recàrrega vinculada. 

• Crear les oficines comarcals de transició energètica i rehabilitació energètica d’edificis en 
aquelles comarques que no disposin d’un ens assimilable.

• Impuls de l’Estratègia de la biomassa de Catalunya a nivell interdepartamental fins a assolir 
la prospectiva feta en l’estudi del clúster de la bioenergia de l’any 2020. 

• Garantir un sistema sanitari sostenible i responsable amb el medi ambient promovent 
iniciatives conjuntes. 

 _ Aconseguir que l’energia que es consumeix a tot el sistema de salut tingui garantia d’origen 
renovable.
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 _ Reduir l’ús del paper, aprofitant entre d’altres, les potencialitats de La Meva Salut.
 _ Introduir clàusules mediambientals en els concursos.
 _ Crear un portal de dades obertes d’informació mediambiental del conjunt d’institucions 
sanitàries del SISCAT.
 _ Reduir la utilització de productes sanitaris d’un sol ús. 

• Impulsar la implementació de sistemes de gestió ambiental i impulsar la transformació 
digital als immobles de la Generalitat de Catalunya en el marc del Pacte Nacional per a la 
Renovació Urbana.  

 _ Realitzar una auditoria energètica dels edificis administratius de la Generalitat i promoure 
l'autoconsum. 
 _ Aprovació, conjuntament amb l'Oficina del Canvi Climàtic, d'un programa d'actuació amb 
l'objectiu de reduir l'emissió de gasos d'efecte hivernacle dels edificis de la Generalitat. 
 

4.1.2_Implementar l’economia verda com a palanca per a l’acció climàtica

Mesures

• Aprovació de la nova Llei d'avaluació ambiental de plans i programes, que prioritzi l’accent 
en la transparència, la participació pública i la prevenció. 

• Elaboració de la Llei de qualitat atmosfèrica, per actualitzar la legislació vigent a la normativa 
europea, que inclogui la regulació dels àmbits d’aire, soroll, lumínic i odorífer. 

• Aprovació del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l'aire 2020-2025, que inclogui 
tot l’àmbit territorial de Catalunya, amb especial atenció a la conurbació de Barcelona per 
reduir les emissions de NOx, i la formació d’ozó a les comarques centrals de Catalunya, que 
inclogui tot l’àmbit territorial de Catalunya. 

• Reducció de la contaminació atmosfèrica implantant més estacions de control de la Xarxa 
de Vigilància i Previsió.  

• Aprovació de la modificació del Decret 245/2005, pel qual es fixen els criteris per a l'elaboració 
dels mapes de capacitat acústica, i del Decret 176/2009, pel qual s'aprova el Reglament de 
la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, per unificar la 
normativa sobre la matèria i adequar-la als requeriments i als mitjans tècnics actuals.

• Elaboració dels mapes estratègics de soroll i dels plans d’acció d’aglomeracions 
supramunicipals. 

• Reforçar l'Oficina del Canvi Climàtic i transformar-la en un centre coordinador de generació 
de coneixement i acció en mitigació i adaptació, establint convenis amb tots els espais del 
país que treballen en canvi climàtic.

• Continuar el desplegament de la Llei del canvi climàtic, l’Estratègia d’adaptació al canvi 
climàtic 2021-2030 i els pressupostos de carboni. 

• Desplegament dels impostos verds.  

 _ Implementació de l’impost a les emissions de CO2 en vehicles.
 _ Establiment d’un impost segons les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle produïdes 
per determinades activitats econòmiques.
 _ Desplegament de l’Impost sobre les emissions portuàries de grans vaixells. 

• Aprovació del Decret relatiu a la composició i el funcionament de la Taula Social del Canvi 
Climàtic, prevista a la Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic.  

• Creació de l’Assemblea Ciutadana pel Clima com a mecanisme de participació i implicació 
de la ciutadania en la definició de les polítiques públiques amb relació al canvi climàtic.
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• Impuls i desplegament d'un pla de resiliència climàtica per al litoral i els territoris de 
muntanya de Catalunya. 

• Dotar un programa interdepartamental de postemergències climàtiques amb un fons de 75 
M€ per tal que els municipis disposin amb rapidesa dels recursos per a la gestió dels efectes 
dels temporals.

• Aprovació del Decret relatiu a l’establiment de metodologies que facilitin el càlcul d’emissions 
de gasos amb efecte d’hivernacle i l’anàlisi de la vulnerabilitat enfront dels impactes del 
canvi climàtic en els procediments d’avaluació ambiental de plans i programes.   

• Aprovació del Decret sobre atorgament del distintiu de qualitat ambiental per a productes i 
serveis, per regular el sistema català d’etiquetatge ecològic de productes i serveis. 

• Creació d’una línia única de predicció meteorològica, que millori la comunicació amb els 
usuaris i usuàries i permeti prevenir episodis meteorològics de risc i actuar en matèria 
d’adaptació al canvi climàtic.  

• Implantació del Registre Europeu d’Establiments Industrials (EU-Registry), per complir 
amb les obligacions de comunicació d’informació que estableix la Directiva d’emissions 
industrials.   

• Seguiment i avaluació del Pla de control de l’aplicació dels reglaments sobre substàncies perilloses.   

• Aprovació del Decret sobre atorgament del distintiu de qualitat ambiental per a productes i 
serveis, per regular el sistema català d’etiquetatge ecològic de no agroalimentaris i serveis.

 
4.1.3_Garantir la conservació de la biodiversitat i el medi natural

Mesures

• Aprovació de nova Llei de biodiversitat.   

• Desplegar l'Agència de la Natura Catalunya (ANAcat), garantint la participació dels ens locals 
i dels diferents actors del territori en el seu desenvolupament i activitat.    

• Desplegar l’Estratègia del Patrimoni Natural i Biodiversitat, aprovada pel Govern, i el seu pla 
d’acció quadriennal, en coherència amb l’Estratègia Europea de Biodiversitat. 

• Desplegament del Fons del patrimoni natural, per millorar el finançament de les polítiques 
de conservació i gestió del patrimoni natural i la biodiversitat.

• Aprovació de l'Estratègia d'infraestructura verda de Catalunya i el Pla territorial sectorial de 
connectivitat ecològica.  

• Desenvolupament del Programa d'actuacions d'infraestructura verda de Catalunya per tal 
de recuperar ecosistemes degradats i millorar la connectivitat ecològica. 

• Crear l’Observatori de l’Economia Circular per potenciar les economies verdes, de 
caire circular, vinculades als serveis ecosistèmics i el desenvolupament d’estratègies 
econòmiques de km 0, de caràcter cooperatiu i col·laboratiu. 

• Promoure la modificació del Pla Hidrològic de l’Ebre per garantir els cabals ecològics de tots 
els rius de la conca, l’equilibri ambiental i assegurar un ús eficient de l’aigua. 

• Impulsar el Pla Integral de Protecció del Delta de l’Ebre per tal de garantir el futur del Delta, 
la protecció del litoral, de l’espai natural protegit i les activitats econòmiques, exigint a l’Estat 
el compliment de les seves competències, garantint els cabals ecològics a tota la conca 
de l’Ebre, desplegant mesures estructurals i augmentant l’arribada de sediments, i fer-ho 
escoltant el territori, els col·lectius en defensa del riu Ebre i els col·lectius ecologistes.    
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• Aprovar i impulsar el pla de conservació i recuperació integral del delta del Llobregat i donar 
així compliment a la carta d’emplaçament europea, augmentant la seva protecció. 

• Redacció del pla de conservació i recuperació integral del delta de la Tordera.

• Aprovació del Registre d’entitats de custòdia del territori, per tal de regular aquests acords 
als efectes legals i tributaris que se’n puguin derivar.   

• Aprovació del Catàleg de la fauna amenaçada de Catalunya.  

• Aprovació del Decret de tinença i cria d'ocells fringíl·lids.  

• Aprovació del Decret de desplegament de la Llei de protecció dels animals. 

• Definició d’un protocol per al comís d’animals de companyia i d’animals de fauna salvatge 
en captivitat. 

• Elaboració de l’Estratègia operativa d’actuacions de preservació i conservació dels espais 
naturals marins. 

4.1.4_Gestionar l'aigua tenint en compte les previsions de la seva futura 
disponibilitat, amb criteris específics per a les conques catalanes

Mesures

• Desenvolupar un full de ruta per crear un Pacte Nacional de l'Aigua amb tots els actors 
implicats en la gestió del cicle integral de l'aigua.

• Valorar la possibilitat d'impulsar la Llei de la nova cultura de l'aigua, fomentant l'eficiència, 
l'estalvi i la reutilització de l'aigua.

•  Realitzar a cada comarca com a mínim una actuació de producció d’aigua regenerada per 
a usos compatibles i per a cabals ecològics i recuperació d’aqüífers.  

• Completar la xarxa de sanejament dels nuclis més petits mitjançant sistemes sostenibles 
i adequats a cada territori, concretant la solució de mutu acord amb l’Administració local 
competent.    

• Impulsar l’obtenció d’aigua pública, creant el marc normatiu que faciliti la remunicipalització 
de serveis públics com l’aigua. 

• Continuar amb el manteniment i conservació de lleres per prevenir el risc d’inundacions.  

• Aprovació del Decret de modificació del Reglament de la planificació hidrològica. 

• Revisar trimestralment amb els sindicats agraris i les organitzacions empresarials els 
increments de reutilització d’aigua, per a usos agraris, ambientals i industrials, i recàrrega 
d’aqüífers. 

 _ Creació d’una línia de subvenció per als projectes de reutilització d’aigües residuals de 
granja per a usos agrícoles i ramaders.
 _ Implementar línies de subvenció per l’ús de l’aigua regenerada per l’agricultura.
 _ Realitzar una planificació hidrològica d’acord amb la realitat dels climes mediterranis, que 
prevegi l’ús de l’aigua com un factor econòmic necessari per al reequilibri territorial dins 
de l’escenari de canvi climàtic, emmarcat dins la planificació del districte de conca fluvial 
de Catalunya.
 _ Fer revisions trimestrals d’acord amb els sindicats agraris de Catalunya per detectar els 
sistemes ineficients de reg de Catalunya i promoure el seu canvi amb el suport tècnic de 
l’ACA.
 _ Implementar l’obligació d’establir mecanismes de repercussió de costos pels volums 
consumits.
 _ Coordinar la planificació hidrològica amb la planificació de regadius.
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4.1.5_Fomentar l’economia circular per arribar al residu zero

Mesures

• Desenvolupar el Full de Ruta per a l’Economia Circular, entre Govern, empreses i agents 
socials, en coherència amb el de la Unió Europea (European Green Deal).

• Nova Llei de prevenció i gestió de residus i ús eficient dels recursos amb l’objectiu d’assolir 
el residu zero i la neutralitat en l’emissió de gasos d’efecte hivernacle. 

• Aprovació de la nova Llei d’embalatges.

• Impulsar i redactar el pla de biogàs de Catalunya. 

 _ Avaluar la quantitat i l’aptitud de residus i subproductes de Catalunya per la generació 
d’energia a través de plantes de biogàs.

• Fomentar l’ús de dejeccions ramaderes a les plantes de biogàs, d’acord amb les previsions 
de l’Estratègia integral de la gestió de les dejeccions ramaderes. 

• Planificació, conjuntament amb els ens locals competents, del tancament de les 
instal·lacions existents de valorització energètica de residus, sempre que s’assoleixin els 
objectius comunitaris -arribant al 65% de reciclatge a nivell de país- i no es produeixi un 
increment de l’ús dels dipòsits controlats (abocadors), segons les xifres anuals de recollida 
selectiva de l’ARC.  

• Elaborar la Llei de moratòria d’incineradores fins a tenir la nova llei de residus aprovada.

• Desplegament i establiment de diferents tipus d’ajuts per a ajuntaments, ens locals, sector 
públic i sector privat relacionats amb els residus i l’economia circular.   

• Construcció de noves infraestructures de residus municipals amb la utilització de les 
millors tecnologies disponibles (MTD). Segons les necessitats en funció de l’evolució dels 
paràmetres de millora de la recollida selectiva i amb una avaluació anual amb les dades de 
l’Agència de Residus de Catalunya. 

• Iniciar les actuacions necessàries per a l’erradicacio de l’amiant a Catalunya i protegir la 
salut de la població exposada a aquest material.

 _ Elaboració i aprovació del Pla Nacional per a l’erradicació de l’amiant.
 _ Aprovació del marc normatiu  que permeti una actuació comuna per part de totes les 
administracions públiques en aquest àmbit.

• Optimització i millora en infraestructures de residus municipals existents amb les millors 
tecnologies disponibles (MTD). 
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4.2_Agendes rural i marítima i polítiques agroalimentàries

El Govern vol un sector alimentari sostenible econòmicament i socialment, però també 
mediambientalment. Un sector que garanteixi el subministrament a les persones d’aliments 
sans, segurs i de qualitat.

Per això s’inseriran polítiques que vagin orientades a la línia que marca la Unió Europea a 
través del “Green Deal” i el “Farm to Fork”, com ara l’Estratègia de bioeconomia de Catalunya 
2021-2030, que establirà el marc integral de la gestió de les dejeccions ramaderes; o la llei de 
la producció agrícola sostenible que, amb el suport de la nova PAC, ha de facilitar la transició 
des de l’agricultura tradicional a un model agrícola sostenible, respectuós amb el medi i els 
recursos i que produeixi aliments sans, bons i segurs. 

També es promourà la incorporació de la formació en tots els plans docents sobre estils 
de vida saludables. Hem de ser capaços de tornar el valor als aliments i, per això, tenim 
el propòsit d’arribar, plegats, a un pacte nacional per l'alimentació, constituint, alhora, un 
observatori de la cadena  alimentària i un centre de referència en gastronomia.

I tot plegat relligat amb l’assegurament de la cohesió territorial i de l'agenda rural. És un objectiu 
del Govern enfocar la preservació i la protecció dels espais agraris com un factor de producció 
d'aliments, de paisatge i patrimoni natural i de biodiversitat, així com de manteniment dels 
diferents ecosistemes naturals, que són la base del desenvolupament sostenible. 

El regadiu també és una eina bàsica de país per assegurar la viabilitat i la continuïtat de les 
empreses agràries, el relleu generacional i, per tant, la capacitat de producció d’aliments, 
però també el desenvolupament econòmic del territori i el manteniment de la població. Per 
això es continuaran modernitzant els regadius a tot el país i se seguiran desenvolupant les 
obres del  Segarra-Garrigues, la modernització del canal d'Urgell i s’executarà el projecte del 
Xerta-Sénia.

I en aquest compromís de futur, el Govern vol aprovar i desplegar l'Agenda rural de Catalunya, 
per definir i prioritzar totes aquelles polítiques que permetin igualar les condicions de vida 
i de serveis del món urbà i del món rural, amb l'objectiu final de dotar el territori de serveis 
suficients perquè les persones que vulguin puguin desenvolupar el seu projecte de vida 
personal i/o professional allà on lliurement han escollit fer-ho, de manera que es faciliti el 
desplaçament de la població del món urbà cap a l’espai rural, facilitant el repoblament i, per 
tant, l’equilibri territorial.

I tot això sense oblidar el territori marítim. Arran de la feina realitzada els darrers anys, estem 
ara en condicions d’aprovar la primera Llei del mar d’aquest país, la qual, entre d’altres coses, 
estableixi un marc normatiu coherent per a una política marítima integrada pròpia mitjançant 
la regulació i l’estructuració dels diferents instruments que conjuntament configuren l’Agenda 
Marítima de Catalunya (com l’Estratègia Marítima de Catalunya 2030, el Consell Català de 
Cogestió Marítima o bé l’ICATMAR). Tot això, en el context més ampli de l’assoliment dels ODS 
de l’Agenda 2030 en l’àmbit marítim i de l’alineament amb les polítiques marítimes europees.

És en aquest marc que es plantegen els objectius següents:

- Reforçar l’agenda rural per al desenvolupament territorial, socioeconòmic i ambiental del 
món rural

- Consolidar l'agenda marítima com a marc per al desenvolupament i aplicació de la Política 
Marítima Integrada a Catalunya

- Implementació de l’estratègia alimentària Catalunya: Promoure el trànsit a models 
agroalimentaris més sostenibles d’acord amb els objectius de desenvolupament sostenible 
de l’Agenda 2030

Acció 
climàtica 

Polítiques 
agroalimentàries  

Vertebració 
del territori

Agendes rural i 
marítima



Pla de Govern XIV Legislatura 89

- Afrontar el repte agroalimentari del país orientat a la sobirania alimentària i al reforç del sector

4.2.1_Reforçar l’agenda rural per al desenvolupament territorial, 
socioeconòmic i ambiental del món rural

Mesures

• Desplegar la Llei 3/2019, del 17 de juny, d’espais agraris, orientada a afavorir el relleu 
generacional i a posar en producció les terres en desús i, fet això, redactar el Pla Sectorial 
Agrari.

• Desplegar el programa de modernització de regadius.

 _ Continuació de les obres del Segarra-Garrigues.   
 _ Modernització del canal d'Urgell.
 _ Execució del projecte Xerta-Sénia. 

• Aprovar i desplegar l'Agenda rural de Catalunya.  

• Aprovació del Pla general de la política forestal de Catalunya.

• Aprovar l’actualització de la normativa vigent referent a la prevenció d’incendis forestals 
(Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis 
forestals).

• Desplegar el Pla de prevenció d’incendis forestals de Catalunya per disposar d’un paisatge 
més resistent i resilient als incendis forestals. Una eina mitjançant la qual es planificaran i 
executaran les actuacions estratègiques a nivell forestal necessàries per fer front als grans 
incendis forestals.

• Dissenyar el Catàleg de boscos madurs i d’interès de Catalunya.  

• Executar les actuacions planificades a l’Agenda Forestal 2025 per a l’impuls i la millora de 
la viabilitat tècnica, econòmica i ambiental de l’activitat forestal. 

• Desenvolupar l’Estratègia de bioeconomia del sector agroforestal de Catalunya. 

• Realitzar la diagnosi, el procés participatiu i la redacció de l’Estratègia Forestal 2050 per 
fomentar i garantir el coneixement, la gestió, l’aprofitament i la conservació dels ecosistemes 
forestals i els serveis ecosistèmics que ofereixen a partir d’una governança compartida.

• Desplegar la regulació normativa dels aprofitaments forestals no fustaners. 

• Elaborar el Pla estratègic per a la reducció de danys i gestió d’espècies cinegètiques, 
basat en el control de poblacions, la gestió de l’hàbitat, l’alimentació, la seguretat per a 
les persones, la comunicació i el coneixement, de manera coordinada amb caçadors i 
caçadores i agents del territori.

• Elaborar i presentar un nou model de gestió de les reserves nacionals de caça (RNC) i zones 
de caça controlada (ZCC ).

• Desplegar el Programa de promoció de la pesca sense mort de la truita comuna autòctona.

• Impulsar, dissenyar i actualitzar la normativa referent a la caça i la pesca continental.

• Dissenyar i establir accions que fomentin la igualtat de gènere en el sectors forestal i de 
caça i pesca.

• Impulsar la concentració parcel·lària per millorar l’eficiència i l’estalvi energètic en les 
explotacions agràries. 

• Dotar de recursos econòmics i humans per desplegar el registre de terres en desús.
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• Desenvolupar un pla d’actuació en la xarxa viària rural, que contempli inversions en la millora 
i mecanismes de finançament per al manteniment dels camins rurals.

4.2.2_Consolidar l'agenda marítima com a marc per al desenvolupament i 
l’aplicació de la Política Marítima Integrada a Catalunya

Mesures

• Regular i estructurar l’agenda marítima de Catalunya mitjançant l’aprovació de la Llei del mar.

• Constituir i posar en funcionament el Consell Català de Cogestió Marítima (CCCM) com a 
òrgan de cogestió de l’Estratègia Marítima de Catalunya 2030 (EMC2030) i adoptar el nou 
Pla d’Acció 2022-2025 de l’EMC2030.

• Impulsar la política marítima integrada i executar les accions corresponents a les línies 
estratègiques d’actuació del Pla Pluriennal de l’EMC2030.

• Culminar el desplegament del model de governança marítima basat en la cogestió. 

 _ Finalitzar la implantació territorial de la xarxa de comitès de cogestió pesquera.
 _ Codificar normativament la figura de la taula de cogestió marítima i impulsar-ne 
l’establiment en els territoris marítims.

• Enfortir i consolidar l’Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar (ICATMAR) com 
a institut oceanogràfic de Catalunya.

 _ Estudiar i, eventualment, impulsar la conversió de l’ICATMAR en un centre mixt entre la 
Generalitat de Catalunya i altres institucions de recerca. 
 _ Desenvolupar el Servei d’Oceanografia Operacional de l’ICATMAR i dotar-lo d’una xarxa 
de radars oceanogràfics d’alta freqüència.
 _ Contribuir als objectius de la Dècada de les Ciències Oceàniques per al Desenvolupament 
Sostenible de les Nacions Unides.

• Protegir de manera efectiva els hàbitats i ecosistemes marins.

 _ Preservar la integritat dels herbassars de fanerògames marines mitjançant la posada 
en funcionament de l’aplicació FanCat per promoure el fondeig responsable de les 
embarcacions de lleure. 
 _ Actualització de la cartografia bionòmica del litoral català i aprovació del decret de 
delimitació i protecció dels alguers de fanerògames.

• Impulsar la digitalització en l’àmbit marítim.

 _ Executar el projecte GEOBLAU, de geolocalització de la flota pesquera.
 _ Aprovar el decret de regulació del Sistema de Localització i Seguiment d’Embarcacions 
Pesqueres de Catalunya.
 _ Desenvolupar el sistema d’Informació geogràfic (SIG) marítim de Catalunya.

• Fomentar l’economia blava sostenible.

 _ Finalitzar l’execució del Pla Financer del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) i 
desplegar el nou Fons Europeu Marítim, de la Pesca i de l’Aqüicultura (FEMPA) a partir de 
2023.
 _ Implantar estratègies de desenvolupament local participatiu descentralitzades a la totalitat 
del territori marítim del país a partir de 2023 i fomentar acords amb entitats municipals i 
supramunicipals.
 _ Executar el programa estadístic oficial sobre economia blava en col·laboració amb 
l’IDESCAT.
 _ Impulsar un Pla de formació en l’àmbit marítim mitjançant el CCCM i l’Escola de 
Capacitació Nauticopesquera de Catalunya. 
 _ Impulsar l’estructuració i l’enfortiment dels sectors dels centres d’activitats marítimes: 
desenvolupament d’una nova línia d’ajuts.
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 _ Aprovació del decret d’estructura i funcionament dels centres d’activitats marítimes.
 _ Aprovació del decret sobre la comercialització dels productes pesquers.
 _ Aprovació del decret de regulació i gestió de la pesca recreativa.
 _ Aprovació del decret de modificació del Decret 87/2012, de 31 de juliol, sobre la pesca-
turisme, el turisme pesquer i aqüícola i les demostracions de pesca en aigües marítimes i 
continentals de Catalunya.
 _ Elaboració de l’Estratègia operativa d’actuacions de preservació i conservació dels espais 
naturals marins.

4.2.3_Implementació de l’Estratègia alimentària Catalunya: Promoure el trànsit a models 
agroalimentaris més sostenibles d’acord amb els objectius de 
desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030

Mesures

• Crear l’Observatori de la Cadena Alimentària amb l’objectiu de treballar les dades de totes 
les baules de la cadena alimentària d’una manera agregada per definir les estratègies 
conjuntament amb el sector. 

• Crear la Casa d’Alimentació de Catalunya, com a espai de divulgació i promoció de la 
immensa fortalesa del nostre sistema alimentari.   

• Elaborar i desplegar el reglament de la Llei 3/2020, de prevenció de pèrdues i malbaratament 
alimentari.

• Elaboració del pla estratègic de l'Institut Català de la Vinya i del Vi (INCAVI).

• Constitució de l'aliança entre l'IRTA, l'INCAVI, la Universitat Rovira i Virgili, i Vitec. 

• Promoure l’ús del most concentrat rectificat (MCR) en els escumosos catalans amb l’objectiu 
de fomentar la sostenibilitat del sector vitivinícola i la valorització del producte en el marc de 
la bioeconomia circular.

• Desplegar el programa d’accions perquè Catalunya segueixi sent un país d’excel·lència 
alimentària i de gestió exemplar de l’activitat agrària i de la biodiversitat. 

• Impulsar les mesures per a la millora de la sostenibilitat i la viabilitat de les explotacions 
agràries i dels projectes d’emprenedoria agroalimentària, assegurant el respecte pel medi i 
els recursos naturals, en la producció d’aliments que siguin sans, bons, segurs i de qualitat, 
en el marc de l’economia circular i de la lluita contra el malbaratament alimentari.  

• Aconseguir l’equilibri de la cadena alimentària, amb la transparència necessària per tal 
que els marges de totes les baules els permetin desenvolupar la seva activitat dins dels 
estàndards de qualitat exigits pels consumidors i consumidores i la normativa, mantenint 
una retribució justa, especialment en la primera baula de la cadena.   

• Impulsar la producció ecològica, la producció integrada, la producció agrícola sostenible, 
la producció ramadera sostenible i els distintius de qualitat agroalimentària. (PdG)  (ACC)  

 _ Elaborar i desplegar la Llei de foment de l’agricultura i la ramaderia sostenible tal i com 
insta la disposició final novena de la Llei 16/2017, del canvi climàtic.
 _ Elaborar i desplegar el Decret de la producció agrícola sostenible i el Decret de la producció 
ramadera sostenible.
 _ Aprovar i desplegar el nou Decret de la producció agroalimentària ecològica.
 _ Elaborar i executar el nou Pla d’acció de producció agrària agroalimentària ecològica 2023-
2027, per tal d’assolir els objectius de la UE de l’Estratègia Farm to Fork, com el d’arribar 
el 2030 a un 25 % de la superfície agrària destinada a producció agrària ecològica.   
 _ Elaborar i executar un pla d’acció per al foment de l’agricultura i la ramaderia sostenibles.

• Desenvolupar el Consell Català de l’Alimentació. 

 _ Modificació legislativa del decret del Consell Català de l’Alimentació per tal d’adaptar-ne 
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l’estructura i donar-hi entrada als membres del PEAC. 
 _ Desenvolupar el Pla Estratègic de l’Alimentació de Catalunya (PEAC), que ha de culminar 
amb un gran pacte de país: el Pacte Nacional de l’Alimentació de Catalunya. 

• Reforçar, pels mitjans que es decideixi, la coordinació transversal del control oficial de la 
cadena alimentària, garantint el màxim nivell de seguretat alimentària al llarg de totes les 
baules de la cadena, des de la producció primària fins a la indústria de transformació dels 
aliments, la distribució i el comerç al detall.

 _ Consolidar el pla de control dels contractes alimentaris (CadeCAT) com a òrgan català per 
a l’avaluació i el control de tota la cadena alimentària.

• Crear l’Aliança de Recerca i Innovació FoodCat: conformació d’un ecosistema col·laboratiu 
per abordar els reptes prioritaris en l’àmbit alimentari, creant macroprojectes transformadors, 
vinculats a la recerca, la innovació, la transferència de coneixement, l’emprenedoria, la 
generació de noves cadenes de valor basades en la bioeconomia circular, els models 
d’indústria 4.0 i la sostenibilitat ambiental.

• Implementació de l’etiquetatge intel·ligent com a eina per facilitar que els consumidors i 
consumidores tinguin al seu abast informació sobre l’impacte ambiental, economicosocial i 
nutricional dels productes i, d’aquesta manera, puguin prendre decisions de consum conscients.

• Xarxes de distribució i venda en línia de productes locals: impuls de sistemes de connexió 
entre la producció local i els consumidors i consumidores, agilitzant i facilitant la seva 
interacció, mitjançant plataformes digitals i logístiques. 

• Transformació tecnològica i digital del sistema agroalimentari: aposta per les infraestructures 
facilitadores, la transferència tecnològica, la generació de coneixement, l’articulació d’un 
ecosistema innovador en tecnologies digitals i l’impuls a les inversions en aquests àmbits. 

• Creació d’un programa integral d’assessorament, mentoria i acompanyament al sector 
agroalimentari, adreçat a donar resposta a les necessitats concretes dels i les professionals 
vinculats a l’alimentació.

• Projectes agroindustrials estructurats en el territori - Nous models de negoci: impuls de 
nous models de negoci basats en la bioeconomia circular i orientats a la transformació de 
productes agroalimentaris d’alt valor afegit. 

• Organització, estructuració i dimensionament del sector: foment de la coordinació i la 
cooperació conjunta dels i les professionals del sector per capitalitzar els esforços i orientar 
les actuacions als reptes compartits com a col·lectiu.

• Incorporar en tots els plans docents formació estructurada i sistemàtica sobre hàbits de vida 
saludable, origen i producció dels aliments, sostenibilitat, cuina i gastronomia. 

 _ Definir nous itineraris formatius per orientar-los a donar resposta a les futures necessitats 
del sector agroalimentari. 
 _ Dissenyar programes de formació orientats a capacitar i acompanyar els i les professionals 
del sector agroalimentari i altres agents implicats en aquest àmbit.
 _ Estimular la promoció d’accions de formació, fent èmfasi a potenciar el paper de les dones, 
per a la modernització i professionalització del sector, perquè s’orienti cap a produccions 
amb més valor afegit, amb l’objectiu de millorar la rendibilitat de les produccions com una 
de les mesures bàsiques per fomentar el relleu generacional. 

• Assolir un reconeixement i un prestigi més grans de la cultura alimentària i la gastronomia 
catalanes, basades en els nostres productes, com a patrimoni de país. 

 _ Definir estratègies de promoció del producte autòcton català. 
 _ Consolidar la gastronomia com a vector d’impuls de la cultura culinària catalana.  
 _ Dotar de prestigi els oficis relacionats amb la producció d’aliments.

• Aprovació del Pla de Prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari. 
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• Elaborar el Pla estratègic de Recerca, Innovació i Transferència agroalimentària de Catalunya II.  

• Creació dels Premis Nacionals d’Alimentació de Catalunya, de periodicitat anual i  amb 
especial observança dels ODS.

• Llançament de la marca de garantia “Catalunya, on el menjar és cultura”, que és al mateix 
temps la divisa alimentària del país, amb la finalitat que a les ciutadanes i ciutadans 
consumidors els resulti senzilla la identificació dels productes produïts, elaborats al país.

4.2.4_Afrontar el repte agroalimentari del país orientat a la sobirania 
alimentària i al reforç del sector

Mesures

• Desplegar el Pla estratègic de l’Alimentació de Catalunya per tal d’aprovar durant la primera 
meitat de la legislatura el Pacte Nacional per a l’Alimentació de Catalunya com a compromís 
del Govern i la societat catalana cap un model alimentari d’excel·lència respectuós amb les 
persones i el clima. 

• Modificació del Decret 40/2014, d’ordenació ramadera, amb l’objectiu d’establir  limitació 
de la capacitat de les explotacions ramaderes, buscant l’equilibri entre la sostenibilitat 
econòmica i l’ambiental.  

• Redacció i implementació del Pla estratègic de la ramaderia extensiva.   

• Redactar el Pla d’ús sostenible de fitosanitaris per al període 2022-2027.

 _ Foment de la gestió integrada de les plagues, que ajudi a reduir l’ús de productes 
fitosanitaris químics (o de síntesi).
 _ Impulsar els programes de Fruit.Net i Horta.Net i definir els nous programes per a la vinya, 
l’arròs i la fruita seca, amb la col·laboració del sector, les agrupacions de defensa vegetal, 
les universitats i l’IRTA.
 _ Impulsar el desherbatge mecànic en l’agricultura com a alternativa a l’ús de productes 
fitosanitaris.

• Tancar un Pla estratègic per a les mesures de política agrària per al període 2023-2027 al més 
proper possible a les necessitats del sector català, per seguir orientant-lo a la competitivitat, 
a la sostenibilitat i a la qualitat dels seus productes.   

• Aprovació i desplegament de l’Estratègia de bioeconomia de Catalunya 2021-2030. 

• Defensar, davant la Comissió Europea, l’apropament de la definició de la PAC als diferents 
territoris per tal que s’adapti millor a les necessitats i a la realitat del sector. 

• Continuar convocant ajuts per a inversions en tècniques respectuoses amb el medi i mitigadores 
dels efectes del canvi climàtic i que ajudin a absorbir les externalitats ambientals negatives.  

• Executar el programa de suport a la transformació del sector agroalimentari i marítim (175 
M€ entre 2021-2025): assessorament (75 M€) i innovació (100 M€).  

• Dissenyar el Programa de Desenvolupament Rural 2023–2027 cofinançat amb fons europeu i 
promoure un Programa català de desenvolupament rural per tal de dotar de més recursos les 
polítiques de desenvolupament rural i per poder canalitzar els ajuts adaptats a la nostra realitat.   

• Crear una línia d’ajuts per a professionals del sector per dur a terme inversions de 
modernització de les explotacions i focalització en els mercats de proximitat.  

• Desplegament reglamentari de la Llei 2/2020, del 5 de març, de la vitivinicultura.

• Impulsar línies de recerca en vitivinicultura en pro de la sostenibilitat en les diferents 
pràctiques vitícoles i enològiques, així com per donar eines als vitivinicultors i vitivinicultores 
per tal d’adaptar la vinya al canvi climàtic.
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• Impulsar noves estratègies d’ordenació, innovació, comercialització i de governança del 
sector de l’oli amb la participació de tots els i les agents implicats. 

• Impulsar un pacte nacional per a la sobirania alimentària, el desenvolupament rural i marítim 
i el relleu generacional.

• Desenvolupar les mesures a aplicar per a l’ús racional dels antimicrobians i el seu control 
per arribar a una reducció del seu consum en les granges. 

• Instaurar programes sanitaris recollits a la Llei de sanitat animal europea per fer els nostres 
sectors més competitius i millorar el seu estatus sanitari.

 _ Elaborar i implementar els programes sanitaris.
 _ Convocar ajuts perquè els i les titulars els instaurin en les seves granges. 

• Fomentar la sanitat animal i la sanitat vegetal, impulsant la vigilància i prevenció de les 
malalties animals i vegetals, les plagues i les males herbes dels cultius.

 _ Foment dels programes sanitaris. 
 _ Foment de les ADV i ADS. 
 _ Creació del Laboratori de sanitat animal i vegetal de Catalunya com a laboratori únic i de 
referència.
 _ Creació del hub de sanitat vegetal.
 _ Impulsar mesures de bioseguretat en les explotacions ramaderes i de producció de 
material vegetal.

• Aprovar l’Estratègia Integral de la fertilització i la gestió de les dejeccions ramaderes (2022-2027). 

• Modificació del Decret 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les 
dejeccions ramaderes i d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables en 
relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries.

• Aprovació del Pla Director de l’Horta per part del Govern i execució de les actuacions 
corresponents al període 2021-2025.

• Aprovar el Pla de biodiversitat ramadera i cultivada (2022-2027).

• Aprovar el Pla de proteïna vegetal.

• Impulsar cultius de nova implantació a Catalunya amb la col·laboració de l’IRTA tot impulsant 
la recerca de l’adaptació de l’agricultura al canvi climàtic.

• Aprovació del Decret de potencial vitícola de Catalunya.

• Desenvolupament del nou e-registre vitivinícola de Catalunya (e-RVC).

• Impulsar actuacions que millorin la qualitat i la salut dels sòls agraris.

 _ Desenvolupament dels Mapes de sòls de Catalunya 1:25.000.

• Aprovació del Decret que regula el Registre d’Explotacions Agràries (REA).

 _ Desenvolupament del Quadern d’Explotació Digital. 
 _ Desenvolupar del document de traçabilitat dels productes agrícoles.

• Promoure i consolidar les exportacions del sector agroalimentari català, sent un dels sectors 
més dinàmics de la nostra economia.

• Suport i eines per superar les principals barreres que han d'afrontar les empreses 
agroalimentàries catalanes en l’exportació, amb un pla específic de formació i 
acompanyament per a empreses que vulguin obrir-se a nous mercats. 
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• Promoure una internacionalització del sector amb major valor afegit, aprofitant el potencial 
de la gastronomia catalana i la dieta mediterrània, des de Prodeca-DACC i en coordinació 
amb ACCIÓ, ACT, delegacions del Govern, ICEC.

• Potenciar els valors de la dieta mediterrània vinculada a la sostenibilitat, el consum de 
productes de proximitat i la salut, amb Catalunya com a referent internacional d'aquesta 
dieta reconeguda per la UNESCO com a patrimoni immaterial de la humanitat, per la FAO 
com una de les més sostenibles i per l'OMS com una de les més saludables. 
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4.3_Vertebració del territori

Catalunya ha de ser un país connectat i descarbonitzat, configurat per un sistema de pobles 
i ciutats intel·ligents que ordenin el seu territori de forma sostenible i equilibrada, i una xarxa 
d’infraestructures preparada per la mobilitat del segle XXI: col·lectiva, connectada, compartida 
i descarbonitzada.  

Aquest nou paradigma de mobilitat s’ha de basar en el principi de qui menys contamina i qui 
més utilitza el transport públic, menys paga. I perquè aquesta mobilitat s’adapti a les noves 
exigències socials i ambientals, les infraestructures sobre les quals se sustenta s’han de 
gestionar amb criteris d’eficiència i de subsidiarietat, afavorint els interessos i les demandes 
de la ciutadania i dels sectors econòmics de Catalunya. Per assolir aquests objectius, és 
necessari i imprescindible que totes les infraestructures viàries, ferroviàries, portuàries i 
aeroportuàries siguin gestionades des del nivell de govern més proper a les persones i al 
territori. 

En aquest context, la Generalitat de Catalunya ha d’avançar en el traspàs efectiu de les 
principals infraestructures de mobilitat, vertebradores del país. Per una banda, cal assolir 
la gestió completa, amb el seu corresponent finançament, de les Rodalies i de l’aeroport de 
Barcelona-El Prat, així com garantir el traspàs de les carreteres que són titularitat de l’Estat. 
Alhora, i amb l’objectiu de descarbonitzar la mobilitat, cal enfortir la xarxa ferroviària del país, 
mitjançant la finalització del tram central de l’L9 del metro de Barcelona, la construcció de 
l’L8 d’FGC, el desplegament de les Rodalies de Lleida, el tramvia del Camp de Tarragona i la 
gestió de la línia ferroviària de l’aeroport de Barcelona-El Prat (R-Aeroport). 

Més enllà de les infraestructures, la vertebració del territori també passa per tenir-lo ben 
endreçat i ordenat. Un país tan heterogeni com el nostre, que conjumina una potent àrea 
metropolitana amb un sistema de ciutats petites i mitjanes que articulen el conjunt del territori, 
necessita eines específiques per a cada cas, que vetllin per assolir la màxima eficiència 
territorial, per minimitzar la desigualtat urbana i territorial i evitar el despoblament. 

En aquest sentit, l’Agenda Urbana de Catalunya ha de consolidar-se com el marc estratègic 
perquè viles i ciutats siguin la punta de llança en l’assoliment d’una nació digital connectada, 
intel·ligent i innovadora. Alhora, el disseny de noves estratègies territorials, el desenvolupament 
de planificació coordinada a escala supramunicipal (plans directors d’activitats econòmiques 
com el de les Tres Xemeneies a Badalona i Sant Adrià de Besòs) i l'estratègia de dinamització 
dels municipis del món rural (entre aquestes, el suport a la candidatura dels Jocs Olímpics 
d’hivern), han de ser instruments bàsics per a l’enfortiment de les potencialitats dels territoris 
i la mitigació de les desigualtats territorials i del despoblament de les zones de muntanya.

Totes aquestes tasques s’han d’escometre al costat del món local i dels ajuntaments, atès 
que coneixen de primera mà els reptes econòmics, mediambientals i socials del país. Caldrà, 
doncs, establir sinergies amb les entitats locals per, des de la diversitat territorial, treballar tots 
i totes plegats per tenir un país connectat, ordenat, cohesionat.

I amb la voluntat que Catalunya esdevingui un país connectat i descarbonitzat, les línies 
bàsiques de treball es basen en:

- Endreçar el territori de manera sostenible per evitar la desigualtat urbana i el despoblament
- Promoure les relacions amb els municipis i el territori per evitar el despoblament
- Impulsar la mobilitat col·lectiva, compartida, connectada i descarbonitzada
- Consolidar un país dotat d’infraestructures que permetin la mobilitat a tot el territori i impulsin 

l’economia productiva
- Dotar el país dels instruments de desenvolupament d’una política de consolidació del 

transport de mercaderies i la logística

Acció 
climàtica 

Polítiques 
agroalimentàries  

Vertebració 
del territori

Agendes rural i 
marítima
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4.3.1_Endreçar el territori de manera sostenible per evitar la desigualtat 
urbana i el despoblament

Mesures

•  Continuar amb el desplegament de l'Agenda Urbana de Catalunya.  

• Elaborar estratègies territorials per projectar, dirigir o coordinar les grans accions i les grans 
mesures que modelen l’ocupació del sòl i que alhora aborden temes sectorials en la seva 
derivada territorial. 

• Promoure instruments de planificació coordinada a escala supramunicipal de les principals 
àrees urbanes del nostre país.  

• Promoció de la remodelació urbana, impulsant la rehabilitació i la regeneració urbana.  

• Aprovar la Llei del territori per adaptar la normativa a la realitat de cada territori per poder 
abordar els reptes del despoblament i actualitzar el planejament.  

• Aprovar una nova Llei de muntanya que atregui capital humà, residents permanents i activitat 
econòmica tot l’any, posi en valor els recursos endògens en un marc de sostenibilitat i 
resiliència, i ajusti les polítiques públiques i la seva governança a l’especificitat d’aquests 
territoris.

• Desplegar els instruments de la Llei de protecció i ordenació del litoral, com ara la creació 
del Conservatori del Litoral i l'aprovació del Pla de protecció i ordenació del litoral.  

• Desplegar la Llei de l’arquitectura.

• Dotar de validesa jurídica el Mapa urbanístic de Catalunya.

• Aprovar el Pla territorial parcial del Penedès i el Catàleg de paisatge del Penedès.

4.3.2_Promoure les relacions amb els municipis i el territori per evitar el 
despoblament

Mesures

• Reactivar el Consell de Governs Locals.

 _ Establiment d’un marc de relació bilateral amb les entitats municipalistes, les diputacions 
provincials i els consells comarcals per plantejar la nova reactivació del Consell.
 _ Desenvolupament dels mecanismes jurídics necessaris per a l’impuls del Consell de 
Governs Locals.

• Activar el Consell de Municipis Petits amb l’objectiu d’establir un marc de relació estable per 
plantejar i desenvolupar un estatut especial per als petits municipis.

• Aprovar la Llei de governs locals i nou finançament local.   

 _ Establiment d’un marc de relació estatal per aconseguir el màxim consens possible per 
tirar endavant una llei de governs locals i de nou finançament local.
 _ Creació d’un espai de trobada de les entitats municipalistes, dels partits polítics amb 
representació parlamentària i el propi Govern, per a la seva definició i l’assoliment de 
consensos.

• Crear un espai de treball entre la Generalitat i els municipis per innovar en la manera de fer 
aterrar les polítiques de territori i al territori (educació, serveis socials, habitatge, educació, 
etc.).   

• Avançar cap a sistemes de finestreta única per als ajuntaments en relació amb temàtiques 
interdepartamentals.
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• Reforçar la bilateralitat Govern-ens locals a través de la Comissió Mixta Generalitat–
Ajuntament de Barcelona i de la Comissió Bilateral Govern de la Generalitat-Conselh 
Generau d’Aran, entre d’altres. 

• Revisar i aprofundir el Pla d’inversions del món local, que esdevingui motor de creixement 
econòmic, creació d’oportunitats laborals i permeti el desenvolupament estratègic de les 
diferents realitats territorials que componen el país.

 _ Planificació i acord d’un nou Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) que prevegi 
la introducció d’una línia d’ajuts d’inversions en infraestructures viàries i la planificació i 
actualització dels criteris per al període 2024-2028. 
 _ Disseny, planificació i tramitació de la nova convocatòria d’ajuts FEDER-PECT.
 _ Reforç pressupostari del Fons de Cooperació Local de Catalunya. 
 _ Establiment de la participació dels governs locals en els Fons Next Generation.

• Dissenyar el Pla Estratègic pel Pirineu per al desenvolupament sostenible, la igualtat 
d’oportunitats i l’equilibri territorial i demogràfic.

• Crear una línia de suport als ajuntaments petits per tal de fomentar l’equilibri territorial i la 
lluita contra el despoblament.  

• Desplegar reglamentàriament la Llei de l’Aran.

• Implementar l'Estratègia de dinamització dels municipis amb risc de despoblament.  

• Donar un impuls a la Comissió Interdepartamental de Despoblament Rural (passant a 
anomenar-la Comissió Interdepartamental de Governança Rural) com a unitat institucional 
transversal que avaluï i identifiqui les necessitats del món rural.

4.3.3_Impulsar la mobilitat col·lectiva, compartida, connectada i 
descarbonitzada

Mesures

• Desplegar la T-Mobilitat.CAT i assolir la integració tarifària del conjunt del sistema de 
transports de Catalunya.   

• Completar el traspàs de Rodalies i gestionar-les segons el model FGC.  

• Completar el desplegament de la Xarxa Exprés.cat, la xarxa d’autobusos d’altes prestacions i 
iniciar el desplegament de la nova Xarxa BRCAT (Bus Ràpid Trànsit), la xarxa de busos ràpids 
que connecta les diverses xarxes de transport existents a les principals zones urbanes del país.  

• Ampliar la xarxa de transport públic de tots els operadors ferroviaris, per aconseguir un 
augment de les freqüències i la millora de la intermodalitat i de la sostenibilitat. 

 _ Posada en servei, a través d’FGC, i aprofitant el nou accés ferroviari a l’Aeroport Josep 
Tarradellas Barcelona – El Prat, un nou servei de transport públic entre les dues terminals 
de l’aeroport i Barcelona. (R-Aeroport).
 _ Posada en servei del tramvia entre Cambrils i Vila-Seca i continuar els estudis per la seva 
prolongació fins a Tarragona i Reus. 
 _ Represa de les obres del tram central de l’L9-L10 del metro de Barcelona. 
 _ Unió de les xarxes Vallès i Llobregat d’FGC mitjançant les obres de construcció del 
perllongament de la línia L8, entre Plaça Espanya fins a Gràcia. 
 _ Millora de la qualitat del servei de la xarxa Llobregat-Bages-Anoia d’FGC.
 _ Inici de les obres d’integració urbana de la línia a Manresa i Igualada.
 _ Estudi de la construcció de nous corredors ferroviaris en l’àmbit metropolità per fer 
possible el transvasament modal i la transició cap a un model de mobilitat sostenible. 

• Estendre els serveis de transport a demanda a les zones de baixa densitat de població 
(serveis clic.cat).  



Pla de Govern XIV Legislatura 99

• Aprovar l’Estratègia catalana del vianant 2030.   

• Promoure els serveis regionals ferroviaris d’Alta Velocitat entre Catalunya i Occitània. 

• Posar en marxa un servei d’Alta Velocitat que uneixi les capitals catalanes i els aeroports de 
Girona - Vilobí, Barcelona – El Prat i Reus.

• Reforçar les ATM de Tarragona, Girona i Lleida i redactar els plans de mobilitat corresponents. 

• Dotar el sistema de transport públic d’un model de finançament estable, suficient i sostenible 
d’acord amb la Llei 21/2015, de finançament del sistema de transport públic. 

• Ampliació de la T-Jove fins als 30 anys i adaptació dels actuals títols de transport a la situació 
de pandèmia. 

• Actualitzar el Decret 344/2006, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat 
generada, amb l'objectiu de fomentar la mobilitat sostenible en les noves implantacions 
urbanístiques o d'activitats. 

• Desplegar l’Agenda Estratègica 10/30 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya com a full de 
ruta davant les disrupcions futures, tant tecnològiques com ambientals, socials i econòmiques.  

• Impulsar un pla de resiliència per a les infraestructures ferroviàries amb l'objectiu d'adaptar-
les als impactes derivats del canvi climàtic, als avenços tecnològics, així com per minimitzar 
els efectes del seu progressiu envelliment.  

• Elaborar els estudis, projectes i actuacions necessaris per al perllongament del metro i de 
la xarxa tramviària metropolitana de Barcelona.   

• Realitzar actuacions de millora per a l'accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda i 
adaptació a la normativa vigent al sistema de transport públic integrat.

• Redactar els plans directors de mobilitat de les Terres de l'Ebre i del Pirineu i l'Aran.

• Definir la regulació del sistema de transport públic de viatgers fins a 9 places (taxi i VTC).

• Revisar les noves directrius nacionals de mobilitat.

4.3.4_Consolidar un país dotat d’infraestructures que permetin la mobilitat 
a tot el territori i impulsin l’economia productiva

Mesures

• Assolir el traspàs de la gestió de l'Aeroport de Barcelona-El Prat, de l’Aeroport de Girona-
Costa Brava i de l’Aeroport de Reus.

• Assolir el traspàs de totes les infraestructures viàries, ferroviàries, portuàries i aeroportuàries 
de l’Estat a Catalunya.

• Estendre el model de carreteres 2+1 per aconseguir una xarxa viària més segura.  

• Continuar amb les actuacions de consolidació del grans eixos viaris de Catalunya, per 
resoldre els colls d’ampolla viaris més urgents amb projectes de millora de la seguretat i 
eliminació d’àmbits de congestió.  

• Digitalitzar la gestió de les infraestructures i adaptar-les a les noves realitats de la mobilitat.  

• Impulsar un model de finançament de les vies d’alta capacitat com a alternativa als peatges, 
en el marc del que proposa la Unió Europea i harmonitzat amb el que s'apliqui al conjunt 
de l’Estat, com a eina fiscal essencial per a una nova gestió de la mobilitat que integri el 
manteniment de la xarxa viària, la potenciació del transport públic, la implantació d’eines 
intel·ligents i la correcció de les externalitats ambientals negatives.
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• Continuar exigint  l’execució de l’Agenda catalana del corredor Mediterrani ferroviari.

• Aprovar el Pla estratègic de l’aviació a Catalunya 2030.   

• Potenciar els serveis de Rodalies de les àrees de Lleida i el Camp de Tarragona.

• Desenvolupar el Pla Específic de Mobilitat del Vallès i del Pacte per a la mobilitat i les 
infraestructures del Maresme.

• Reduir l’efecte barrera dels eixos viaris als pobles i ciutats de Catalunya.  

• Establir una xarxa per tot el territori de punts de càrrega de cotxes elèctrics.  

• Potenciar l'ús de la xarxa ferroviària del transport de mercaderies, per contribuir a la reducció 
d'emissions de CO2.  

• Aprovar el Reglament de desenvolupament de la Llei 10/2019, de ports i de transport en 
aigües marítimes i continentals. 

• Impulsar la construcció d’una terminal d’autopista ferroviària al Port de Barcelona. 

• Completar la Xarxa heliportuària d'emergències H24 de Catalunya.   

• Impulsar la implantació de noves vies ciclistes per al desenvolupament de la xarxa ciclable 
interurbana, en especial pel que fa a la connexió de ciutats amb alta densitat de població.

4.3.5_Dotar el país dels instruments de desenvolupament d’una política de 
consolidació del transport de mercaderies i la logística 

Mesures

• Desplegar l’Estratègia logística per a la internacionalització de l’economia de Catalunya. 

• Completar la xarxa pública de centres logístics multimodals, que es desenvoluparà en 
col·laboració amb el sector privat.  

• Implantar un model de distribució urbana de mercaderies última milla, adaptat tant al sistema 
urbà (DUM) com al rural (DRU), en col·laboració amb el món local.  

• Executar el Pla d'acció sectorial del transport de mercaderies per carretera   

• Desplegar la xarxa d’aparcaments segurs i intel·ligents de vehicles pesants.

• Desenvolupar la Plataforma industrial i tecnològica de l’Aeroport i Spaceport de Lleida-
Alguaire.

• Reforçar el sistema d'informació dels polígons d'activitat econòmica. 

 _ Actualització del sistema d'informació dels polígons d'activitat econòmica incloent els sòls 
pendents de desenvolupar susceptibles d’acollir activitat econòmica i impulsar la millora 
de la gestió en els polígons d'activitat econòmica mitjançant les APEU, tenint en compte 
les polítiques de sòl, d’urbanisme i d’accessibilitat en transport públic. 
 _ Caracterització dels polígons industrials i logístics del país a partir de l’ús de dades 
públiques.



5_Per un país feminista 
fonamentat en la garantia 
dels drets humans

Les desigualtats, les discriminacions i les violències són alhora causa 

i conseqüència dels sistemes d’opressió de caràcter estructural que 

generen una dominació arbitrària, com l’heteropatriarcat, el racisme 

o l’antigitanisme. Perquè sense igualtat no hi ha llibertat individual ni 

col·lectiva, l’acció del Govern tindrà com a objectiu una distribució justa 

i equitativa dels drets, les obligacions, les oportunitats i els recursos, 

sobre la base del reconeixement i el respecte a la diferència.
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5.1_Feminismes

L’acció del Govern s’encaminarà a construir un país on pagui la pena viure, a garantir el dret de 
les dones a viure lliures de rols imposats i d’estereotips, lliures de violències. La transformació 
feminista del país és un imperatiu democràtic, i ho és per a totes les administracions i poders 
públics.

Per assolir una equitat de gènere real cal seguir dotant el país de les eines més potents per 
fer-ho possible. Per aquest motiu s’elaborarà un avantprojecte de llei de modificació de la 
Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes. Es desplegarà una estratègia d’equitat 
menstrual emmarcada en una estratègia nacional per a la garantia dels drets sexuals i 
reproductius. Així mateix, el govern garantirà la incorporació de la perspectiva de gènere i 
interseccional en totes les polítiques i els plans de recuperació i de rescat social, i es reforçaran 
les polítiques d’igualtat de gènere en l’àmbit laboral amb programes d’acompanyament i plans 
d’ocupació específics i amb l’elaboració d’una estratègia nacional per la corresponsabilitat, 
la revalorització de les cures i la reorganització dels usos del temps.

La violència contra les dones és un instrument d’intimidació constant del patriarcat que suposa 
una greu violació dels drets humans. La seva erradicació constitueix per aquest Govern una 
qüestió política de primer ordre. Per això, el Govern reforçarà els serveis de la xarxa d’atenció 
i recuperació integral a les dones en situació de violència masclista, implementarà un nou 
model d’abordatge de les violències sexuals, vetllarà per la garantia de no revictimització en 
les actuacions dels poders públics, i desenvoluparà les eines específiques per a l’abordatge de 
les violències en els àmbits educatiu, digital, obstètric i polític, tal com preveu la Llei 17/2020 
de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.

La transversalitat de la perspectiva de gènere en l’acció de Govern també es traduirà en la 
creació de  comissions clíniques de salut i gènere, el desenvolupament de la coeducació en 
el conjunt del sistema educatiu, incloent l’educació afectivosexual, el Pla Nacional d’Impuls 
de l’Esport Femení i en el foment de la presència de les dones en  l’àmbit de les STEAM, entre 
d’altres mesures.

Així, per tal d’assolir tots els objectius esmentats, es proposen les següents línies metres 
d’actuació:

- Vetllar per garantir la igualtat efectiva de dones i homes per assegurar una distribució 
equitativa i justa dels drets, els beneficis, les obligacions, les oportunitats i els recursos.

- Promoure una economia basada en la justícia de gènere que garanteixi la democratització 
de les cures i l’equitat en els treballs.

- Garantir el dret de les dones a l’erradicació de les violències masclistes des d’una perspectiva 
estructural i amb un abordatge integral.

5.1.1_Vetllar per garantir la igualtat efectiva de dones i homes per assegurar una 
distribució equitativa i justa dels drets, els beneficis, les 
obligacions, les oportunitats i els recursos 
 
Mesures

• Elaboració de l’avantprojecte de llei de modificació de la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva 
de dones i homes per millorar l’obligatorietat de les mesures, incorporar indicadors de 
seguiment i d’avaluació i revisar el règim sancionador. 

• Reforçar els mecanismes i els instruments que asseguren la transversalitat de gènere en les 
polítiques del Govern. 

 _ Reformulació i impuls de comissions interdepartamentals. 
 _ Reforç de l’Observatori de la Igualtat de Gènere de l’ICD.

Feminismes  
Igualtats i  
drets humans
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 _ Adopció de plans d’igualtat en tots els organismes públics vinculats a la Generalitat.
 _ Reformulació del pla formatiu per als càrrecs de l’Administració.
 _ Incorporació d’indicadors de gènere en els sistemes de seguiment i avaluació dels serveis, 
els programes i els pressupostos, per mesurar tant els resultats obtinguts com el seu 
impacte en l’erradicació de la desigualtat de gènere.
 _ Obligatorietat de la incorporació de clàusules de gènere en el marc de la contractació 
pública socialment responsable i incorporar aquestes clàusules en tots els serveis i 
programes finançats amb recursos públics, incloent les subvencions als mitjans de 
comunicació i a les polítiques de suport a la cultura per promoure la presència paritària 
de dones i homes i per superar les imatges i continguts discriminatoris i estigmatitzants.

• Obertura de dades amb perspectiva de gènere.  

 _ Desagregació i increment de les dades obertes i de participació amb perspectiva de 
gènere. 
 _ Aplicació d’igualtat entre homes i dones i de la perspectiva de gènere en els processos 
participatius.

• Avaluació del Pla estratègic de polítiques d’equitat de gènere del Govern de la Generalitat 
de Catalunya 2019-2022 i elaboració del nou pla 2023-2026 amb enfocament interseccional. 

• Replantejar la finalitat i els circuits de la xarxa de Serveis d’Informació i Atenció a les Dones 
(SIAD) i augmentar-ne els recursos.

• Potenciar la perspectiva de gènere en la salut.

 _ Creació de les comissions clíniques de salut i gènere en tots els centres sanitaris per 
analitzar i abordar les diferències i desigualtats de gènere en la salut. 
 _ Promoció dels estudis i desenvolupament dels protocols d’actuació en aquelles patologies 
que afecten especialment les dones.
 _ Realització d’un seguiment exhaustiu de l’impacte de la pandèmia en les dones. 
 _ Desenvolupament d’accions informatives i formatives al personal sanitari sobre la violència 
obstètrica i ginecològica. 

• Reforçar la participació social i política de les dones, incloent els espais de presa de 
decisions:

 _ Vetllar per la distribució paritària en els càrrecs del Govern de la Generalitat i en tots els 
òrgans col·legiats dels poders públics.
 _ Impulsar processos de participació ciutadana i de la societat civil organitzada amb 
perspectiva de gènere, interseccional i inclusiva, per superar les barreres d’edat, diversitat 
funcional o situació administrativa. 
 _ Elaboració d’un programa de suport adaptat a la diversitat de les realitats de les entitats de 
dones per millorar la seva capacitat de participació, gestió i lideratge tant a nivell nacional 
com internacional. 
 _ Elaboració del Pla ICD obert (Institut Català de les Dones) per reforçar la seva imbricació 
amb l’entorn comunitari. 
 _ Constitució del Consell Nacional de Dones de Catalunya (CNDC) com una entitat de dret 
públic amb personalitat jurídica pròpia.   

• Feminitzar els cossos de policia, d’agents rurals i de bombers.

 _ Aprovació i implementació dels plans d’igualtat de mossos d’esquadra, de bombers 
i d’agents rurals per impulsar polítiques actives en matèria d’igualtat de gènere en els 
respectius cossos operatius.
 _  Aconseguir la paritat en l’estructura directiva dels Mossos d’Esquadra el 2030.
 _  Incorporació  en el cos de Bombers de la perspectiva de gènere a les proves d’accés, a la 
uniformitat i els equips personals d’intervenció, als equipaments, i a les condicions laborals 
relatives al treball operatiu durant l’embaràs i la lactància.  

• Impulsar una estratègia nacional intersectorial de garantia dels drets sexuals i reproductius.
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 _ Revisió i enfortiment del programa COEDUCA’T a les escoles per assegurar una 
implementació efectiva de la coeducació en els continguts curriculars i en les estratègies 
de planificació dels centres.  
 _ Garantir l’equitat menstrual a través de l’accés a productes d’higiene menstrual, 
especialment els sostenibles mediambientalment, a tots els centres educatius, de formació 
professional i educació especial, i a col·lectius de dones en situació de pobresa menstrual. 
 _ Ampliar l’accés a la píndola postcoital i als anticonceptius de llarga durada, avançant cap 
a l’anticoncepció universal i gratuïta per superar les barreres econòmiques existents. 
 _ Garantir l’equitat territorial en la interrupció voluntària de l’embaràs, tant farmacològic 
com quirúrgic, assegurant la seva accessibilitat en els hospitals de referència de totes les 
regions sanitàries, i eliminar les barreres vinculades a la situació administrativa o altres 
circumstàncies que impedeixin fer efectiu aquest dret.  
 _ Habilitar espais i protocols d’atenció adequats a tots els hospitals maternals per tal de 
garantir el dret de les dones a decidir sobre el seu part evitant la violència obstètrica. 
 _ Millorar l’accés a les tècniques de reproducció humana assistida.
 _ Implementar accions per acompanyar el dol perinatal. 
 _ Desenvolupar accions informatives adaptades i de proximitat a tota la ciutadania sobre 
els procediments mèdics i els tràmits que implica la interrupció voluntària de l’embaràs.  
 _ Combatre l’assetjament de grups fonamentalistes contra dones i professionals que 
accedeixen als centres que practiquen avortaments. 

• Elaboració d’un pla de país d’impuls de l’esport femení en coordinació amb tots els agents 
esportius i institucionals.   

• Elaboració d’un pla d’acció per combatre la pressió estètica imperant en la publicitat i les 
xarxes socials, amb atenció als trastorns de la conducta alimentària. 

• Evitar la discriminació de les dones, les barreres d’accés i els sostres de vidre en tots els 
àmbits de la universitat i la recerca. 

 _ Impuls i seguiment de la incorporació de la perspectiva de gènere a la docència i la recerca. 
 _ Establiment de paràmetres comuns per a l’elaboració i el seguiment dels plans d’igualtat 
i dels protocols de les universitats.
 _ Vetllar per la paritat en els òrgans col·legiats del sistema universitari català. 
 _ Promoure i avaluar accions positives en l’àmbit d’universitats i recerca, incloent l’adopció 
de l’Acord de Protecció de la maternitat en el procés d’avaluació de l’activitat investigadora 
del PDI.

• Implementació d'un pla de mobilitat i gènere. 

5.1.2_ Promoure una economia basada en la justícia de gènere que 
garanteixi la democratització de les cures i l’equitat en els treballs

Mesures

• Incorporar la perspectiva de gènere en els criteris i els espais de governança dels fons 
europeus i en tots els projectes de recuperació i rescat social, per tal de tenir en compte les 
necessitats diverses dels col·lectius amb major risc d’exclusió social.  

• Lluitar contra la feminització de la pobresa i la precarització econòmica de les dones. 

 _ Implementar plans d’ocupació específics per a dones, amb atenció especial a les dones 
joves, les dones trans, les dones que es troben ocupades en l’àmbit de la cura i l’atenció 
a les persones, i les dones majors de 45 anys, i establir processos de qualificació per 
acreditació de competències i processos de regularització. 
 _ Establir mesures per facilitar l’accés a l’habitatge protegit per a dones i els seus fills i filles 
que es troben en situació de violència masclista.
 _ Avaluar l’impacte de gènere en l’actual model de renda garantida de ciutadania.
 _ Incloure la perspectiva de gènere en el disseny de l’Estratègia catalana del sensellarisme.

• Reforçar les polítiques d’igualtat de gènere en l’àmbit laboral. 
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 _ Acordar en el Consell de Relacions Laborals la publicació per part de les empreses de les 
auditories sobre la bretxa salarial de gènere i els registres salarials de gènere, i sancionar 
els incompliments. 
 _ Establiment d’un nou sistema d’acompanyament, seguiment i avaluació dels plans 
d’igualtat a les empreses amb més de 50 treballadors o treballadores, així com als ens 
locals, entitats socials i institucions públiques. 
 _ Creació del distintiu català d’excel·lència empresarial en matèria d’equitat de gènere en 
el treball.
 _ Creació d’una aplicació de consulta d’accions i resultats de bones pràctiques de 
transformacions de gènere en el món laboral.
 _ Realització d’accions per combatre la segregació ocupacional de gènere: promovent la 
incorporació i retenció de dones en sectors i àmbits altament masculinitzats (com les TIC, 
les enginyeries, la construcció, mecànica, seguretat) i, alhora, promovent la incorporació 
dels homes en treballs altament feminitzats (per exemple les cures, la sanitat o el comerç); 
i promovent la incorporació de dones als càrrecs de responsabilitat i lideratge.
 _ Adopció d’accions per avançar en la paritat en els càrrecs directius de les empreses 
mercantils, les cooperatives i les entitats sense ànims de lucre.
 _ Implementació de mesures de salut laboral vinculades al cicle menstrual. 

• Elaboració d’un pla d’acompanyament a les iniciatives d’emprenedoria impulsades per 
dones. 

 _ Promoure la presència de les dones al capdavant de les empreses familiars en els sectors 
rurals i marítims, amb l’objectiu de garantir la seva independència i pensions dignes.  
 _ Fomentar les cooperatives i altres fórmules de l’economia social i solidària impulsades per 
dones i amb vocació de millora de les condicions de vida de les dones. 
 _ Programes de suport per a les dones treballadores autònomes. 

• Incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques digitals.

 _ Incorporar al Pla d'acció per superar la bretxa digital, un conjunt d'accions específiques 
per superar la bretxa de gènere en les seves tres dimensions (accés, ús i coneixement).
 _ Continuar desplegant el Projecte Dona TIC, potenciant l'oferta d'ajuts específics per a 
l’emprenedoria digital de les dones.   
 _ Incrementar els programes per al desenvolupament directiu de les dones en l’àmbit TIC. 
 _ Incloure la perspectiva de gènere en les polítiques de digitalització de l’Administració, de 
govern obert i d’accés a les dades.  

• Dissenyar una estratègia nacional per la corresponsabilitat i el reconeixement de les tasques 
de cura.

 _ Aprovació del Pacte Nacional Temps per Viure, partint de la racionalització dels horaris i la 
reorganització dels usos del temps, que actualitzi el Pacte Nacional per la Reforma Horària. 
 _ Incorporació de la perspectiva de gènere en la regulació del teletreball.
 _ Promoció dels Pactes del Temps en l’àmbit municipal.  
 _ Fer una campanya integral a tots els centres de treball per donar a conèixer els drets i les 
opcions de permisos i prestacions de protecció de l’embaràs i la maternitat en l’àmbit 
laboral.
 _ Incrementar les mesures de flexibilització i racionalització dels temps de treball per a les 
mares treballadores.
 _ Crear nous serveis de cures en entorns laborals i de proximitat (espais de lactància i 
infantils, bosses de cures, programes de cures publicocomunitàries, etc.).
 _ Continuar amb les ajudes a la regularització de les persones treballadores de la llar. 

• Promoure la igualtat de gènere en els diversos àmbits professionals dels sectors culturals.

 _ Elaboració d’un protocol de prevenció de la violència masclista en els equipaments 
culturals.
 _ Incrementar la de presència de dones tant en l'autoria i la creació cultural com en la 
programació d'activitats culturals en els equipaments participats o gestionats pel 
Departament de Cultura.
 _ Aplicar criteris de gènere a totes les línies de subvencions.
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 _ Formar els equips interns i externs en matèria de polítiques de gènere.
 _ Incorporar la perspectiva de gènere en l'àmbit del videojoc per impulsar el paper de les 
dones i combatre les manifestacions de violència masclista contra creadores i usuàries.

5.1.3_Garantir el dret de les dones a l’erradicació de les violències masclistes 
des d’una perspectiva estructural i amb un abordatge integral 

Mesures

• Desplegar la Llei 17/2020, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar 
la violència masclista. 

 _ Elaboració d’un protocol basat en la diligència deguda que previngui, detecti i repari la 
violència institucional que pugui ocórrer en l’abordatge de les violències masclistes. 
 _ Estudi d’avaluació diagnòstica integral sobre la victimització de les dones i dels seus fills 
i filles, inclosos els circuits d’abordatge de la violència masclista i els processos judicials, 
per tal de facilitar l’establiment dels criteris sobre l’aplicació de la diligència deguda.  
 _ Desenvolupament d’eines i processos d’abordatge dels nous àmbits inclosos en la 
modificació de la Llei, com ara l’educatiu, l’obstètric, el digital o el polític. 
 _ Millora de l’accés a la prestació d’ajuts i indemnitzacions a les dones que han patit violència 
masclista i als seus fills i filles. 
 _ Adopció d’un pla per a la intervenció en les operacions de tràfic de persones amb finalitat 
d’explotació sexual i de la prostitució forçada, coordinada amb la xarxa especialitzada 
d’abordatge de les violències masclistes.   

• Impulsar la reforma de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la 
Violència Masclista que permeti vetllar pel seguiment adequat del nou marc jurídic.  

 _ Actualització del Protocol marc per a l’abordatge de les violències masclistes amb 
l’objectiu d’harmonitzar tots els plans i protocols departamentals i sectorials, incloent 
l’àmbit de l’atenció primària dels serveis socials, l’àmbit sanitari, l’àmbit educatiu (Pla 
d’escoles lliures de violències i protocols de les universitats), la funció pública, la cultura 
o els espais d’oci, així com el protocol de feminicidis i els protocols de mutilació genital 
femenina i matrimonis forçats.  
 _ Ampliació dels serveis de la xarxa d’atenció i recuperació integral a les dones que pateixen 
violència masclista, incloent l’atenció d’urgència, i enfortiment de la coordinació del circuit 
amb els ens locals, garantint l’equitat territorial i des d’una perspectiva comunitària.  
 _ Aprovació d’un protocol d'actuació davant situacions d’alt impacte comunitari per 
violència masclista.   
 _ Elaboració i implementació del model d’abordatge de les violències sexuals.

• Garantir l’abordatge específic de les violències masclistes, en nenes, nens i adolescents, 
amb intervenció especialitzada i mitjançant un treball conjunt entre la xarxa d’abordatge de 
les violències masclistes i la xarxa de serveis de protecció a la infància. 

• Elaborar un pla d’acció específic per a la prevenció i l’atenció de les dones grans víctimes 
de la violència masclista. 

• Elaborar un pla sobre masculinitats, amb programes d'atenció dirigits a homes, especialment 
en relació amb el seu paper de prevenció de les violències masclistes, a la parentalitat i a 
les cures.  

• Proporcionar una formació continuada especialitzada als i les professionals que intervenen 
en els circuits d’abordatge, al personal inspector de treball i el personal judicial i no judicial 
al servei de l’Administració de justícia, al personal dels cossos de seguretat, al personal 
de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya adscrit a les unitats de 
valoració forense integral i al conjunt de metges i metgesses forenses que actuen en els 
processos judicials relacionats amb la violència masclista, al personal de tots els serveis 
de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, i al personal de la 
Fiscalia a Catalunya que intervingui en els processos judicials relacionats amb la violència 
masclista.
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• Incorporar a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya formació i accions de sensibilització 
en línia, adreçades a la ciutadania, per a la prevenció, detecció i erradicació de les violències 
masclistes.

• Continuar amb la implementació, difusió i adhesió al Protocol de Seguretat contra les 
violències sexuals en entorns d’oci.

• Desplegament de les noves tecnologies en el seguiment i atenció davant els casos de 
violència masclista i millora del sistema on s’instrueixen  els atestats policials per tal de 
potenciar la investigació dels fets. 

• Instauració del Pla d’Autocura per a professionals dels Grups d’Atenció a la Víctima de la 
Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra..

• Implementar mecanismes d’avaluació dels serveis policials que atenen dones que són 
víctimes de violència, per tal de millorar la seva atenció.
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5.2_Igualtats i drets humans

La recent aprovació de la Llei 19/2020 d’igualtat de tracte i no-discriminació és un gran 
pas endavant, ja que permet una protecció per via administrativa davant les situacions de 
discriminació, una xacra encara molt present al nostre país. El Govern aprovarà el reglament 
sancionador antidiscriminatori d’aquesta llei i posarà en marxa l’Oficina per la Igualtat de 
Tracte i la No-Discriminació. Així mateix, el Govern impulsarà l’avantprojecte de Llei contra el 
racisme i l’antigitanisme. El Govern també impulsarà el Pacte Nacional per la Interculturalitat 
i per la Vida Digna Compartida i el Programa Català de Refugi, amb l’objectiu que Catalunya 
continuï sent un país d’oportunitats de futur per a les persones migrades i es garanteixi una 
acollida digna a les persones que fugen dels seus països perquè la seva vida està en risc. 

Per aprofundir en la garantia dels drets de les persones LGTBI+, es reforçarà la Xarxa SAI 
LGBTI amb personal especialitzat i s’elaborarà l’avantprojecte de Llei Trans* per tal que el dret 
a la lliure autodeterminació de gènere sigui efectiva en tots els àmbits. 

Fent dels drets humans un pilar bàsic d’aquest Govern, s’implementarà un model d’intervenció 
integral centrat en la víctima davant els delictes d’odi i les discriminacions, i es combatran 
les expressions i pràctiques d’odi a través de la lluita contra les notícies falses i els estigmes 
envers determinats grups socials i col·lectius. En aquesta mateixa línia, es desenvoluparan 
accions de suport i acompanyament a les persones i les organitzacions que treballen en 
la defensa dels drets humans a Catalunya, incloent la defensa dels drets civils i polítics. 
Les polítiques de memòria són igualment clau per a la promoció dels drets humans. Per 
aquest motiu, el Govern elaborarà l’avantprojecte de Llei integral de memòria democràtica 
de Catalunya i treballarà per convertir la Jefatura Superior de Policía de la Via Laietana en un 
centre d’interpretació de la memòria i de denúncia del franquisme.

Així, les polítiques públiques necessàries per assolir una societat igualitària i respectuosa amb 
els drets humans es basen en els objectius següents:

- Vetllar pel reconeixement i el respecte de la diferència i garantir la igualtat de tracte i la no-
discriminació en tots els àmbits.

- Promoure polítiques de garantia dels drets humans de totes les persones que viuen a 
Catalunya.

- Garantir la llibertat religiosa i de consciència així com també la convivència de les diferents 
esglésies, confessions i comunitats religioses.

- Reforçar les polítiques de memòria, les conviccions democràtiques i la lluita contra el 
feixisme i la intolerància

5.2.1_Vetllar pel reconeixement i el respecte de la diferència i garantir la 
igualtat de tracte i la no-discriminació en tots els àmbits

Mesures

• Desplegar la Llei d’igualtat de tracte i no discriminació.  

 _ Crear i desplegar l’Oficina per la igualtat de tracte i la no-discriminació. 
 _ Aprovar-ne el règim sancionador.
 _ Dur a terme una macroenquesta sobre discriminacions i delictes d’odi, amb l’objectiu de 
recollir-ne la prevalença i les diferents formes de manifestació, amb atenció al masclisme, 
l’LGBTIfòbia, el racisme, l’antigitanisme, la xenofòbia, la islamofòbia o l’antisemitisme, el 
capacitisme, l’edatisme o l’aporofòbia.
 _ Crear l’Observatori de la Discriminació. 
 _ Difondre i millorar els canals de denúncia que té la ciutadania davant la vulneració dels 
seus drets, així com enfortir les accions de conscienciació, protecció, promoció i garantia 
d’aquests.  
 _ Elaborar el Pla per la igualtat de tracte i la no-discriminació.  

Feminismes  
Igualtats i  
drets humans
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 _ Elaborar el protocol del Deure d’intervenció davant situacions de discriminació o violència 
institucional en l’Administració pública.
 _ Elaborar codis de bones pràctiques per evitar els diferents tipus de discriminació en les 
actuacions policials, judicials o socials.

• Avaluar el Pla de polítiques públiques LGBTI+ del Govern de la Generalitat de Catalunya 
2019-2022 i elaborar el nou pla 2023-2026 amb enfocament interseccional.  

 _ Definició d’una estratègia de sensibilització, prevenció i formació per visibilitzar i 
empoderar la diversitat sexual, d’expressió i identitat de gènere.
 _ Millora de la capacitació i els recursos de les polítiques locals LGBTI+, reforçant la Xarxa de 
Serveis d’Atenció Integral (Xarxa SAI) amb més personal especialitzat per al desplegament 
transversal d'aquestes polítiques i per a l'atenció i acompanyament a les persones que 
pateixen LGTBIfòbia.
 _ Creació d’un SAI Central que lideri, coordini i homogeneïtzi les actuacions dels SAI 
existents arreu del país i que faci un recull i explotació de dades i bones pràctiques.
 _ Millora de l’accés als serveis de salut per a persones trans* (programa Trànsit) i assegurar 
l’abastiment dels tractaments hormonals.
 _ Garantir l’equitat territorial en l'accés als instruments de prevenció de malalties 
de transmissió sexual i VIH, incloent la Profilaxi Preexposició (PrEP), i combatre la 
discriminació de les persones que viuen amb VIH/SIDA.

• Elaboració d’un avantprojecte de llei trans* catalana. 

• Elaboració d’un avantprojecte de llei contra el racisme. 

• Elaboració del Pla integral contra el racisme, l’antigitanisme, la islamofòbia, la xenofòbia i 
qualsevol altra forma de discriminació ètnico-racial, amb mesures específiques en els àmbits 
de l’educació, la salut, la cultura. L'accés a l’habitatge i al món laboral. 

• Garantir que no es produeix cap tipus d’actuació basada en qualsevol tipus de discriminació 
per part dels diferents actors del sistema de seguretat de Catalunya.

 _ Elaboració i implementació del Pla per a l’accés inclusiu a la Policia de la Generalitat – 
Mossos d’Esquadra.
 _ Desplegament del Protocol per a l’abordatge de les infraccions d’odi i discriminació per a 
les policies locals de Catalunya. 
 _ Elaboració del Protocol per a la prevenció, detecció i gestió de situacions d’odi i 
discriminació en l’àmbit de la seguretat privada.
 _ Anàlisi de l’aplicació de la jurisprudència europea per evitar que es produeixin persecucions 
per motius racials. 
 _ Implementar i desplegar el Programa per la Identificació Policial Eficaç per evitar les 
identificacions per perfil ètnic i que aporti garanties d’igualtat de tracte i no-discriminació 
a tota la població de Catalunya.  

• Elaboració i aprovació del 5è Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya, amb la implicació 
de la població gitana en tot el procés d'elaboració del Pla.

• Impulsar la participació de persones racialitzades i de veus referents de l’antiracisme i la 
no-discriminació en diversos àmbits de la vida pública, inclosos els mitjans de comunicació 
i la funció pública.

• Planificar una formació integral al conjunt de professionals de l’Administració pública en les 
matèries d’igualtat efectiva de dones i homes, violències masclistes, drets de les persones 
LGBTI+ i igualtat de tracte i no-discriminació, amb el suport de l’Escola d’Administració 
Pública de Catalunya, l’Institut de Seguretat Pública i el Centre d'Estudis Jurídics i Formació 
Especialitzada. 

5.2.2_Promoure polítiques de garantia dels drets humans de totes les 
persones que viuen a Catalunya

Mesures
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• Desplegar el Pacte Nacional per la Interculturalitat i la Vida Digna Compartida i elaborar el 
nou Pla de Ciutadania i Migracions (2022-2025).

• Impulsar polítiques d’inclusió i acompanyament en l’àmbit comunitari i laboral per a les 
persones migrades.

 _ Potenciar el model del servei de primera acollida a les persones migrades i ampliar les 
oportunitats formatives i d’acompanyament a moments vitals clau: accés al sistema 
educatiu de fills i filles, accés al mercat laboral, reagrupament familiar. 
 _ Desenvolupar plans d’ocupació protegida per a joves migrants per tal de facilitar el 
seu accés al mercat laboral i l’adquisició o la renovació del permís de residència i de 
treball. 
 _ Vetllar per la garantia de l’empadronament sense domicili fix de persones rellogades i de 
persones treballadores de les cures en règim intern.   
 _ Promoure la participació política de les persones estrangeres residents a Catalunya.
 _ Garantir la identificació digital a totes les persones empadronades.   

• Desplegar un programa català de refugi que garanteixi el respecte al dret internacional i als 
drets humans. 

 _ Exigir a l’Estat espanyol que es faci efectiu amb els recursos suficients el traspàs del 
sistema d’acollida de protecció internacional per a les persones refugiades sol·licitants 
del dret d’asil.
 _ Incrementar els recursos per atendre la vulnerabilitat derivada de la denegació de l’asil, 
que aboca les persones a una situació d’irregularitat sobrevinguda i sense els recursos 
del programa d’acollida. 
 _ Incrementar els recursos econòmics i humans i ampliar la cobertura territorial del programa 
de mentoria social a les persones refugiades.
 _ Integració de les polítiques d'igualtat de gènere, les polítiques públiques LGBTI+, i la 
igualtat de tracte i no-discriminació en tots els programes i actuacions vinculats a la 
protecció internacional, des d’un enfocament integral dels drets humans.
 _ Reactivació dels plenaris del Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades, com a 
espai de coordinació amb caràcter interdepartamental, interadministratiu i amb les entitats 
per impulsar les polítiques sectorials d’acollida.

• Elaboració del Pla d’acompanyament de les persones defensores de drets humans 
vinculades a Catalunya.

• Contribuir a implementar les iniciatives necessàries per superar la repressió política i 
especialment la defensa de la Llei d’amnistia. 

• Combatre totes les ideologies que promouen l’odi, el racisme i la discriminació.

5.2.3_Garantir la llibertat religiosa i de consciència així com també la convivència 
de les diferents esglésies, confessions i comunitats religioses

Mesures

• Garantir la llibertat religiosa i de consciència així com també la convivència de les diferents 
esglésies, confessions i comunitats religioses.

 _ Elaboració del Mapa religiós de Catalunya 2021-2024. 
 _ Suport a la Càtedra de Llibertat Religiosa i de Consciència.   
 _ Publicació del Baròmetre sobre la religiositat.  
 _ Celebració del primer Congrés internacional sobre llibertat religiosa.  

• Aprovació d'un pla per fomentar la llengua catalana en l'àmbit de les religions.

• Suport a les iniciatives municipals en afers religiosos.

 _ Impuls d’ajuts per entitats religioses per al foment de la cultura religiosa.  
 _ Creació d'una xarxa relacional sobre coneixement del context religiós.  
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• Acords a través de convenis amb les entitats religioses per garantir la llibertat de culte, 
l’arrelament al territori i la participació a la cultura pública comuna.   

• Disseny d’actuacions de coneixement, informació i difusió per la visibilització d’una diversitat 
inclusiva. 

5.2.4_Reforçar les polítiques de memòria, les conviccions democràtiques i la 
lluita contra el feixisme i la intolerància

Mesures

• Aprovació de la llei integral de memòria democràtica de Catalunya.  

• Reconeixement i reparació a les víctimes de la Guerra Civil i de la dictadura, amb un nou 
enfocament específic amb incidència en el paper de la dona: promoure el reconeixement 
del paper de les dones i del moviment feminista en la memòria històrica i en aquells àmbits 
en què han estat invisibilitzades, així com del moviment LGBTI.

• Dur a terme el desplegament reglamentari de la Llei 16/2020, de 22 de desembre, de 
desaparicions forçades de menors i la posada en marxa de l’Oficina de la Víctima de la 
Desaparició Forçada de Menors de Catalunya. 

• Disseny del nou pla de fosses 2023-2025, per incrementar el nombre de fosses localitzades 
i d’individus recuperats.

• Pla d’acció per l’increment de les proves d’identificació genètica. 

• Impuls de les actuacions de foment de la memòria democràtica.  

 _ Convocatòries anuals de subvencions a ens locals per a la recuperació de la memòria 
democràtica. 
 _ Convocatòries anuals de subvencions a universitats i centres de recerca per a la realització 
de projectes pluriennals de recerca en matèria de memòria democràtica.  

• Elaboració del Pla d’accions de recerca d'informació, difusió del patrimoni democràtic i dels 
espais de la memòria i realització d'activitats formatives.   

• Elaboració del catàleg dels paisatges de memòria de Catalunya.  

• Acord amb l’Estat per ubicar el Memorial Democràtic a la comissaria de la Via Laietana. 

• Construcció del Memorial del Camp de la Bota.  

• Inici de les obres de consolidació del Poble Vell de Corbera d'Ebre.  

• Retirada del monument franquista de la Batalla de l’Ebre de Tortosa.   

• Creació del Centre de Memòria Històrica i Documentació de la Discriminació per a la 
custòdia d’arxius, registres i documents, inclosos documents audiovisuals, de les entitats 
que lluiten contra la discriminació en l’àmbit social, polític i cultural, i per al foment d’activitats 
divulgatives i d’investigació en aquesta matèria. 

• Promoció d’un espai de memòria i reivindicació de la lluita pels drets LGBTI+.

• Dissenyar un model d’intervenció integral davant els delictes d’odi centrat en la víctima, 
que inclogui els serveis d’atenció, la investigació policial, les oficines d’Atenció a la Víctima 
i l'Oficina per la Igualtat de Tracte i la No-discriminació. 

• Definició d’una estratègia, en col·laboració amb les entitats socials, per lluitar contra les 
expressions i les pràctiques de la cultura de l’odi. 

 _ Abordatge de conflictes socials des d’una vessant integral i comunitària, tot potenciant 
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les estratègies de prevenció de la violència i combat a les expressions i pràctiques de la 
cultura de l’odi. 
 _ Accions destinades a la població general per combatre els estigmes, prejudicis i estereotips 
negatius respecte de diferents col·lectius i per incrementar la presa de consciència sobre 
els drets humans. 
 _ Accions per desmuntar les notícies falses sobre determinats grups socials i col·lectius. 
 _ Accions per millorar el coneixement i l’exercici dels seus drets a les persones o col·lectius 
que pateixen una discriminació estructural.  

• Donar suport a través de convocatòries d’ajuts a entitats que treballen en la promoció i la 
defensa dels drets humans a Catalunya i promoure la seva visibilitat i participació en fòrums 
internacionals.

• Internacionalitzar les vulneracions dels drets humans amb campanyes de sensibilització, 
acció en instàncies europees i internacionals i elaborant informes, estudis i posicionaments 
sobre vulneracions dels drets humans a Catalunya, incloses les vulneracions dels drets civils 
i polítics de la ciutadania i de la repressió política.
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ANNEX 1. Acord del Govern, de 13 de juliol de 2021, pel qual s’inicia l’elaboració del Pla 
de Govern per a la XIV legislatura

El Pla de Govern és un instrument integrat pels objectius i actuacions prioritaris del Govern a 
impulsar durant una legislatura. En aquest sentit, la finalitat del Pla és identificar els objectius 
estratègics de l’acció del Govern i les actuacions més rellevants que, en tots i cada un dels 
camps, es proposen dur a terme en aquest període.

La legislatura que ara s’inicia respon al resultat de les eleccions del 14 de febrer de 2021 i a 
l’elecció del president de la Generalitat, que en el seu programa d’investidura aposta per una 
Catalunya justa, pròspera, verda, feminista i plenament lliure.

Una Catalunya justa i pròspera, per assegurar a tothom casa i feina; per garantir a tothom salut 
i educació, amb un nou model econòmic que garanteixi l’equitat i la igualtat d’oportunitats i 
que asseguri que la prosperitat i el benestar arriben arreu.

Una Catalunya verda, per posar fre i començar a revertir, amb tota la urgència, el canvi climàtic, 
afrontant la transformació del model energètic, fent una aposta decidida per l’economia verda 
i, sobretot, promovent un canvi cultural sobre com produïm i consumim com a societat.

Una Catalunya feminista, que esbotzi tots els sostres de vidre i terres enganxosos, que 
erradiqui tota forma de masclisme, LGBTIfòbia, racisme o altres formes de discriminació i 
on tothom pugui desenvolupar lliurement la seva vida amb ple reconeixement i respecte a la 
diferència.

I, finalment, una Catalunya democràtica, compromesa amb la participació ciutadana, amb 
la modernització de l’Administració;  amb la transparència, l’avaluació i el bon govern. Una 
Catalunya compromesa amb la voluntat de fer inevitable l’amnistia i l’autodeterminació.

El nou Pla s’ha de fonamentar en el programa de Govern que va detallar el president de 
la Generalitat durant el debat d’investidura dels passats 20 i 21 de maig al Parlament de 
Catalunya, en el qual es van prioritzar les línies d’actuació del Govern per a la legislatura; 
en les línies directrius que les conselleres i consellers estableixin en els seus àmbits de 
competència, i en els acords d’investidura subscrits per les forces polítiques que donen 
suport al Govern.

El Pla de Govern estableix les directrius a les quals s’hauran de subjectar els diferents nivells 
de planificació estratègica de la Generalitat des dels plans departamentals a la planificació 
pressupostària. Unes directrius que també han de contribuir al compliment dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible.

Atesos aquests antecedents, i amb la voluntat de desplegar el mandat rebut de forma 
coordinada i amb eficiència, a la vegada que es dona compliment a la transparència i a la 
rendició de comptes com a normes de relació del Govern de la Generalitat amb la ciutadania,

A proposta de la consellera de la Presidència, el Govern 

Acorda:

1. Avançar cap a la resolució del conflicte polític amb l’Estat, per fer de Catalunya un subjecte 
polític reconegut internacionalment.

2. Fixar com a objectius de l’acció política del Govern durant aquesta legislatura l’assoliment 
de les transformacions democràtica, social, verda i feminista. 

3. Iniciar l’elaboració del Pla de Govern de la XIV legislatura, d’acord amb els eixos següents:

1. Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món. Aprofundir en l’exercici de 
la democràcia i del bon govern, impulsant l’empoderament i la participació de la ciutadania 
en la presa de decisions a través d’una administració eficient, oberta i digital que vetlli per la 
justícia i la seguretat per a tothom. 
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2. Per un país de drets, d’igualtat d'oportunitats i de benestar. Reforçar i ampliar l’estat del 
benestar (educació, salut, cures i protecció social) i l’accés al treball digne, a l’habitatge, a 
la prosperitat econòmica i a la cultura, impulsant la llengua catalana en tots els àmbits de la 
societat.

3. Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora. Impulsar la 
competitivitat de l’economia catalana apostant pel talent, la innovació i la digitalització del 
teixit productiu, amb sinergies amb la iniciativa privada i social, que situï Catalunya com a hub 
digital i tecnològic referent en ciència i recerca. 

4. Per un país verd, equilibrat i connectat. Desplegar unes polítiques territorials i energètiques 
que alineïn Catalunya amb la lluita global contra el canvi climàtic i el respecte per la 
biodiversitat i que vertebrin el nostre país amb infraestructures que evitin el despoblament 
rural i la desigualtat urbana.

5. Per un país feminista fonamentat en la garantia dels drets humans. Posar les polítiques 
d’igualtat al centre de l’acció política per tal d’erradicar totes les desigualtats, discriminacions 
i violències.    

4. Autoritzar el Departament de la Presidència a dictar les instruccions necessàries per tal de 
procedir en el termini més breu possible a l’elaboració del Pla de Govern.
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ANNEX 2. Seguiment i avaluació del Pla

Tal i com es referencia a la introducció del Pla, la transparència i el retiment de comptes vers 
la ciutadania és un dels pilars en què pivota l’acció de Govern. El seguiment que es farà del 
desplegament d’aquest Pla, lluny de ser puntual i al final de la seva vigència, es pretén portar 
a terme periòdicament i pública.

En aquest sentit, a partir de l’aprovació del Pla, es configurarà un sistema de seguiment 
de les mesures acordades, que tindrà en compte el progrés en les actuacions prèvies i la 
compleció dels objectius fixats. D’aquesta manera, s’anirà oferint una visió actualitzada del 
grau d’execució del Pla de Govern i dels resultats obtinguts per l’acció governamental. 

Per portar-ho a terme, la informació es relacionarà amb indicadors estretament vinculats al 
desplegament de l’acció de govern, que permetran donar compte dels avenços duts a terme 
en l’execució de les mesures dels diferents àmbits.

Destaquem, com a exemples d’aquesta tipologia, els següents indicadors d’objectiu:

- Reducció del temps de tramitació de les iniciatives normatives
- Percentatge del pressupost destinat a cooperació per al desenvolupament
- Despesa pública en educació (% PIB)
- Evolució del percentatge pressupost de la Generalitat en infància
- Evolució dels indicadors d’estabilitat i sostenibilitat financera 
- Implementació de les tecnologies digitals a l'administració 
- Percentatge de terra de regadiu amb reg eficient
- Evolució de les inversions en infraestructures de transport
- Percentatge d’alts càrrecs, comandaments i resta de personal de l’Administració amb 

formació especialitzada en gènere
- Nombre de dones en càrrecs de comandament de l’Administració de la Generalitat i, 

específicament en els cossos de Mossos d’Esquadra i de Bombers.

Al costat dels anteriors, es desenvoluparà un conjunt d’indicadors relatius al context social 
sobre el qual actuen les polítiques públiques, i sobre els quals pretén impactar l’acció de 
govern per tal d’assolir les quatre transformacions que constitueixen els objectius  previstos 
en aquesta legislatura. No obstant, malgrat tractar-se molt sovint d’indicadors d’impacte 
robustos, cal tenir clara la limitació que ofereixen a efectes de seguiment del Pla de Govern: 
per una banda, els efectes de les actuacions recollides al Pla poden generar canvis en aquests 
indicadors en períodes superiors a una legislatura i, per l’altra, els canvis en aquests indicadors 
poden explicar-se en part per la conjunció d’altres factors sobre els quals el Govern no actua 
directament. Malgrat això, la definició d’aquest segon sistema d’indicadors és imprescindible 
per reforçar el lligam entre la definició de les actuacions del Govern i els seus resultats, per tal 
de facilitar-ne l’avaluació posterior i l’impacte sobre la vida quotidiana de la ciutadania.

Com a exemples d’aquest segon tipus podem assenyalar els indicadors d’entorn següents:

- Confiança en els tribunals de justícia
- Percepció de la seguretat per part de la ciutadania
- Evolució de la taxa de risc de pobresa
- Evolució de l’ús del català
- Percentatge de població de 30-34 anys amb educació terciària
- Percentatge de població amb accés digital
- Emissions de gasos d'efecte hivernacle
- Percentatge de població que viu en municipis petits

Aquests són només alguns dels indicadors que es valora utilitzar i incorporar a la metodologia 
de seguiment del Pla. Tot i que durant la mateixa elaboració del Pla, ja s’ha treballat una 
primera proposta d’indicadors, serà a partir de la seva aprovació, quan s’acabarà d’elaborar 
els sistema de seguiment i avaluació, de forma col·legiada amb tots els departaments de la 
Generalitat de Catalunya.
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