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1.1. Polítiques educatives i formatives
Eix 1. Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom

o Enfortir el model d’escola catalana. 

o Posicionar el professorat com a peça clau del sistema educatiu de Catalunya. 

o Potenciar la igualtat d’oportunitats en un marc d’educació inclusiva. 

o Impulsar i consolidar el model de formació professional al llarg de la vida. 

o Promocionar la pràctica esportiva en l’àmbit escolar i la formació esportiva.

ACTUACIONS DESTACADES

o Desplegament de la Llei d’educació de Catalunya. 

o Impuls del Pacte contra la segregació escolar.

o Priorització del finançament públic del sistema educatiu 

i repartiment equitatiu dels recursos.

o Aprovació del Decret i finançament de l’educació 0-3.

o Potenciació i priorització de l’aprenentatge i l’ús de la 

llengua anglesa.

o Aplicació del programa STEAM (Ciència, Tecnologia, 

Enginyeria, Art i Matemàtiques) a partir de l’educació

infantil.

o Impuls qualitatiu a la millora educativa de l’escola rural.

o Impuls dels instituts-escola com a model públic que 

potencia la continuïtat.

o Promoció de la formació global del professorat.

o Desenvolupament de l’Agència d’avaluació i 

prospectiva de l’educació.

o Desplegament del Pla contra l’abandonament escolar 

prematur.

o Pla d’interacció entre el sistema educatiu, el social i 

l’ocupacional.

o Desenvolupament de la Llei de formació i qualificació 

professionals.

o Desplegament de la formació dual, en alternança, i 

altres models.

o Desenvolupament d’un model d’anàlisi i prospecció de 

necessitats formatives territorial i productiu.

o Pla general de formació professional de Catalunya.

o Seguiment del Pla estratègic de l’esport a l’escola.
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1.2. Salut i activitat física
Eix 1. Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom

o Garantir un sistema nacional de salut universal i equitatiu.

o Orientar les polítiques professionals a les necessitats i reptes emergents de salut.

o Impulsar les polítiques de salut pública a partir del model de determinants de la salut.

o Fonamentar la governança de la salut a través de la participació i la transparència.

o Fomentar els hàbits saludables mitjançant l’activitat física i l’esport per a tothom i en totes les 

etapes de la vida.

ACTUACIONS DESTACADES

o Desplegament de la Llei 9/2017 d’universalització de 

l’assistència sanitària a càrrec del Servei Català de la 

Salut.

o Estratègia única d’atenció integrada social i sanitària a 

les persones grans o amb necessitats complexes.

o Desplegament de l’Estratègia nacional d’atenció 

primària i salut comunitària (ENAPISC).

o Implementació d’un model de gestió de llistes d’espera 

sanitàries.

o Orientar les professions sanitàries a les necessitats i 

reptes emergents de la salut.

o Desplegament del Pla de garantia de l’estabilitat laboral.

o Continuar implementant el Pla d’actuacions d’inversions 

en salut (PAIS).

o Inclusió de la perspectiva de gènere en la salut.

o Elaboració del Pla estratègic de renovació tecnològica.

o Implementació de l’Agència de Salut Pública (ASPCAT).

o Desenvolupament del Pla integral d’atenció a les 

persones amb trastorn mental i addicions.

o Pla de drogues i altres addiccions 2019-2022.

o Desplegament del Marc de la participació ciutadana i 

dels professionals en salut.

o Desplegament dels observatoris de les desigualtats i 

del final de la vida.

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

o Pla nacional de promoció de l’activitat física i de 

l’esport. 
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1.3. Afers socials i protecció social
Eix 1. Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom

o Fomentar una societat cohesionada que apodera i dona suport a les famílies al llarg de tot el 

seu cicle vital, potenciant la dimensió preventiva i comunitària. 

o Enfortir el rol de les persones grans en la societat, així com promoure l’autonomia i el suport a 

les persones en situació de dependència i discapacitats i les seves famílies. 

o Prioritzar polítiques que garanteixen els drets dels infants i els adolescents en tots els àmbits. 

o Generar oportunitats per a les persones joves des de la igualtat i apoderar-les per tal que tinguin 

un paper protagonista en el seu desenvolupament. 

o Enfortir el model català d’associacionisme i voluntariat i promoure el seu paper com a agent de 

transformació social, tot aprofitant l’impuls de les noves tecnologies.

ACTUACIONS DESTACADES

o Elaboració de la Llei marc per a l’adaptació de la 

societat catalana a l’envelliment.

o Elaboració de la Llei d’autonomia personal i del 

Programa de suport a l’autonomia a la pròpia llar

o Desplegament de l’Agència de Protecció Social.

o Elaboració d’un nou pla estratègic de serveis socials 

de Catalunya.

o Actualització del mapa de prestacions socials.

o Creació dels Plans locals d’acció comunitària 

inclusiva (PLACI).

o Potenciació i desplegament dels serveis de 

teleassistència avançada i assistència personal.

o Desenvolupament de la Llei 14/2010 de drets i 

oportunitats en la infància i l’adolescència.

o Establiment d’un model d’atenció integral als 

adolescents i joves migrats sense referents familiars.

o Promoció de l’acolliment familiar.

o Creació d’una xarxa pública territorialitzada de serveis 

d’orientació i atenció a famílies.

o Aprovació del Pla nacional de joventut 2030.

o Aprovació del Decret d’instal·lacions juvenils.

o Aprovació del registre de professionals d’educació en 

el lleure.

o Elaboració del IV Pla de suport al tercer sector social.

o Elaboració de la Llei de foment de l’associacionisme.

o Elaboració del 3r Pla nacional de l’associacionisme i el 

voluntariat.
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1.4. Habitatge i subministraments bàsics 
Eix 1. Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom

o Protegir i facilitar el dret d’accés i la conservació de l’habitatge, per evitar el risc d’exclusió 

social.

o Ampliar el parc d’habitatge públic, potenciant el lloguer assequible.

o Garantir a les persones més vulnerables el dret als subministraments bàsics.

ACTUACIONS DESTACADES

o Recuperació de la normativa en matèria d’habitatge 

que garanteixi el dret de reallotjament de les persones 

desnonades.

o Elaboració d’un text refós de legislació en matèria de 

dret a l’habitatge.

o Actualització del marc regulador dels arrendaments 

urbans.

o Elaboració del Pla nacional per a l’habitatge 2019-2026.

o Elaboració del Pacte nacional per al dret a l’habitatge.

o Impuls de l’Estratègia catalana integral d’abordatge del 

sensellarisme per garantir el dret a l’habitatge a les 

persones sense sostre i sense habitatges d’emergències.

o Ampliació del parc públic d’habitatges de lloguer a través 

de la construcció d’habitatge públic per part de la 

Generalitat.

o Impuls dels fons d’habitatges de lloguer destinats a 

polítiques socials.

o Mesures d’estímul fiscal vinculades a l’ús de l’Índex de 

referència dels preus de lloguer.

o Impuls a l’exercici del dret de tanteig i retracte mitjançant 

l’articulació d’una línia d’ajuts a ajuntaments i entitats.

o Elaboració del Pla territorial sectorial de l’habitatge.

o Elaboració d’un Programa d’intervenció integral contra 

la pobresa energètica.



7

1.5. Arts, cultura i llengua
Eix 1. Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom

o Posicionar la cultura com a base de la cohesió social.

o Fomentar la participació i el gaudi de la cultura en tot el territori de Catalunya.

o Donar suport a l’ecosistema cultural i creatiu.

ACTUACIONS DESTACADES

o Cultura i llengua, eines de cohesió social: 

o Nous ajuts a projectes d’inclusió social culturals

o Plans d’accessibilitat en espais escènics, museus i 

biblioteques, 

o Millora dels programes d’aprenentatge del català.

o La cultura, un element transversal al Govern i també al 

territori, en coordinació amb les administracions locals.

o Llei del patrimoni immaterial, emmarcada en la reforma 

de la Llei del patrimoni cultural català.

o Desplegament del Pla de lectura 2020.

o Foment de la participació de les persones joves: 

Escena25, Sala d’Art Jove, Projecte Jove biblioteques.

o Recuperació de l’impost de provisió de continguts 

digitals per al foment de l’audiovisual i ampliació del seu 

caràcter finalista a d’altres àmbits.

o Consolidació del projecte de carnet cultural, en 

coordinació amb el món local.

o Foment del coneixement i l’ús de l’occità, aranès a l’Aran: 

“Més aranès” i creació del Cens d’entitats de foment de 

l’occità.

o Lluita contra la precarietat dels professionals de la 

cultura.

o Reforç i ampliació del paper de les infraestructures 

culturals de referència.
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2.1. Mercat de treball i relacions laborals
Eix 2. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model productiu i una fiscalitat justa

o Impulsar polítiques d’ocupació actives i integrals per a l’activació de les persones i per a la 

millora de la seva ocupabilitat. 

o Dinamitzar i estimular les iniciatives i les potencialitats de l’economia social i cooperativa per 

crear riquesa al territori i ocupació estable i de qualitat. 

o Avançar en el marc català de relacions laborals. 

o Apoderar les persones amb discapacitats per afavorir la seva integració real al mercat de treball. 

ACTUACIONS DESTACADES

o Desplegament de la renda garantida de ciutadania.

o Disseny i desplegament d’un model integrat 

d’orientació professional.

o Disseny i implementació d’un Pla de polítiques 

d’ocupació integrals adaptades a les necessitats dels 

col·lectius més vulnerables.

o Desplegament de la concertació territorial de les 

polítiques actives d’ocupació del SOC.

o Establiment d’un sistema d’avaluació permanent de les 

polítiques d’ocupació.

o Confecció de l’Estratègia catalana per a l’ocupació 

2021-2030.

o Elaboració de la Llei catalana de l’economia social i 

solidària.

o Aprovació del Decret del Reglament de concertació 

social.

o Aprovació del Decret de regulació de l’empresa social.

o Enfortiment a la xarxa d’ateneus cooperatius i suport a 

nous models singulars d’economia social.

o Foment de la contractació socialment responsable.

o Constitució i enfortiment del Consell de Treball 

Autònom.

o Establiment del segell català de responsabilitat social.

o Definició del model de treball per a persones amb 

discapacitat.
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2.2. Economia i hisenda
Eix 2. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model productiu i una fiscalitat justa

o Crear el marc per a l’assoliment de la sobirania econòmica. 

o Buscar el màxim retorn social als recursos públics a favor de la ciutadania. 

o Promoure la igualtat d’oportunitats a través d’uns pressupostos socials i un sistema fiscal i 

d’aplicació dels tributs més equitatiu i eficient.

o Impulsar una administració tributària referent en la lluita contra el frau fiscal i en la prestació de 

serveis.

ACTUACIONS DESTACADES

o Consolidació de l’estabilitat financera de la Generalitat.

o Millora de la tresoreria i del pagament a proveïdors.

o Diversificació de les fonts de finançament del deute 

de la Generalitat.

o Reclamació a l’Estat de la retirada de les mesures de 

control i intervenció de 2015, i dels compromisos

assumits en matèria de finançament.

o Homologació de l’ICF com a entitat de crèdit públic.

o Llei de patrimoni.

o Pla estratègic del sistema de compra corporativa.

o Política fiscal corporativa per optimitzar el pagament 

d’impostos per part del sector públic català.

o Elaboració de pressupostos socials.

o Disseny d’un sistema fiscal més just i eficient.

o Desenvolupament i consolidació de la xarxa de Tributs 

de Catalunya.

o Creació d’un consorci tributari amb les 4 diputacions

per prestar serveis de proximitat als contribuents.

o Nou Pla de prevenció i reducció del frau fiscal i de 

foment de les bones pràctiques tributàries 2019-2022.

o Posada en funcionament del Consell Fiscal de 

Catalunya i de l’Institut de Recerca i Estudis Tributaris 

de Catalunya.

o Programes de revisió de la despesa.

o Projecte de concentració al districte administratiu al 

barri de la Marina del Port.
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2.3. Coneixement i innovació
Eix 2. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model productiu i una fiscalitat justa

o Millorar les bases i la coordinació de tot el sistema de coneixement per potenciar el seu impacte 

en totes les activitats del país i contribuir així a fer possible una societat del coneixement.

o Impulsar la qualitat i la competitivitat del sistema universitari a partir de la millora de les 

polítiques de captació i retenció de talent, del finançament públic i de la seva equitat.

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

internacionalització, la transferència de coneixement i la innovació.

o Fomentar la innovació empresarial, incrementar el volum d’inversió en R+D+I i incrementar els 

índexs d’innovació i transferència tecnològica.

o Promoure la recerca i la innovació en salut, en el marc d’un nou model d’economia i progrés.

o Impulsar la innovació digital com a motor d'una nova economia.

o 2.3.6 Impulsar la innovació digital com a motor d'una nova economia

ACTUACIONS DESTACADES

o Elaboració d’un Pacte nacional per la societat del 

coneixement.

o Llei de la ciència.

o Definició de les línies estratègiques de futur del sistema 

universitari català.

o Millora del model de tarificació social (preus per renda).

o Intensificació del Programa Serra Húnter.

o Noves convocatòries del Pla de doctorats industrials i 

del Programa indústria del coneixement.

o Millora i adquisició de nous equipaments per al Sincrotró, 

per al Barcelona Supercomputing Center i per al Centre 

Nacional d’Anàlisi Genòmica.

o Desenvolupament de programes d’infraestructures i de 

projectes empresarials innovadors, en el marc del RIS3CAT.

o Creació d’un nou Programa Catalonia Tech Hub.

o Creació de l’Oficina Catalana de Patents.

o Desplegament del Pla estratègic de recerca i innovació

en salut 2016-2020 (PERIS).

o Consolidació del Programa públic d’analítica de dades

per a la recerca i la innovació en salut (PADRIS).

o Desplegament del Programa de recerca i innovació en 

tecnologies digitals avançades.

o Implementació de la indústria de la tecnologia blockchain a 

Catalunya. 



11

2.4. Empresa i teixit productiu

Eix 2. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model productiu i una fiscalitat justa

o Desplegar el Pacte Nacional per a la Indústria, com a instrument de consens i estratègia de la 

política industrial de Catalunya.

o Promoure el desenvolupament empresarial facilitant la pràctica de l'activitat emprenedora i la 

millora de l'entorn d’actuació per al creixement i la competitivitat de les pimes.

o Facilitar instruments financers i una situació de competència per donar suport a l’economia 

productiva. 

o Promoure un model de comerç, serveis, artesania i moda competitiu, sostenible i equilibrat i 

vetllar pels drets de les persones consumidores.

o Consolidar Catalunya com a destinació turística de qualitat, fonamentada en un turisme d’alt 

valor afegit i una oferta diversificada.

ACTUACIONS DESTACADES

o Desplegament del Pacte nacional per a la indústria.

o Consolidació de l’Observatori de la Indústria. 

o Pla d’impuls i modernització dels polígons d’activitat 

econòmica i logística.

o Desplegament de la Finestreta Única Empresarial (FUE).

o Desenvolupament del Programa PIMESTIC.

o Elaboració i aprovació d’una guia per a la contractació 

amb les pimes.

o Llei de cambres de comerç de Catalunya.

o Defensa del model català de comerç.

o Llei per desenvolupar les àrees de promoció econòmica 

urbana (APEUS).

o Consolidació de l’ICF com un Banc Públic d’Inversions.

o Promoció de la diversificació de les fonts de 

finançament empresarial.

o Aprovació del Pla estratègic de turisme i el de 

Màrqueting 2018-2022.

o Aprovació del Reglament únic de turisme de Catalunya

o Pla director territorial de turisme de Catalunya.

o Pla d’acceleració de nous models de negoci en 

l’empresa comercial.

o Pla de foment de l’arbitratge de consum.

o Decret de mediació de consum

o Llei de comerç, serveis i fires.
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2.5. Polítiques agroalimentàries
Eix 2. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model productiu i una fiscalitat justa

o Assegurar la transferència tecnològica i la competitivitat del sector agroalimentari.

o Estimular la producció d’una alimentació de qualitat que creï confiança en el consumidor i 

impulsi la gastronomia catalana.

o Impulsar una política marítima de país amb una gestió integrada de les activitats sectorials que 

impacten sobre l’espai marítim català.

ACTUACIONS DESTACADES

o Pacte nacional per la política alimentària de Catalunya.

o Llei de creació de l’Agència de Control Oficial de la 

Cadena Alimentària.

o Llei d’ordenació vitivinícola i decret del potencial vitícola 

de Catalunya.

o Reglament de les organitzacions interprofessionals 

agràries.

o Decret de la producció agrària ecològica.

o Decret de la producció integrada.

o Decret de venda de llet crua de vaca.

o Pla de gastronomia de Catalunya.

o Consolidació del Consell Català de l’Alimentació.

o Pla de biodiversitat cultivada 2018-2020.

o Estratègia marítima catalana horitzó 2030.

o Pla de control marítim.

o Decret de governança de la pesca professional.

o Decret de comercialització de productes pesquers.

o Decret de centres d’immersió

o Pla d’acció per a la pesca d’arrossegament.

o Ampliació de l’Observatori de Preus. 

o Potenciació de la formació agrària.

o Desplegament de la gestió telemàtica ramadera.

o Creació de la marca ecològic català.

o Decret de regulació de l’artesania alimentària.
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2.6. Cohesió territorial i món rural
Eix 2. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model productiu i una fiscalitat justa

o Potenciar un territori rural generador d’oportunitats.

o Disposar d’un territori ordenat que aprofiti les potencialitats i respecti les singularitats i els 

valors naturals i socials.

o Millorar les condicions i la qualitat de vida als barris i ciutats de Catalunya.

o Enfortir els ens locals com a administracions més properes a la ciutadania.

ACTUACIONS DESTACADES

o Definició del model català de la política agrària comuna

per al període 2021-2027.

o Revisió del Pla de regadius de Catalunya.

o Execució del Programa de desenvolupament rural 

2013-2020.

o Llei de caça catalana.

o Pilots territorials del Pla de prevenció de danys i riscos 

originats per la fauna cinegètica.

o Llei de territori.

o Llei de muntanya.

o Llei d’ordenació del litoral.

o Elaboració del Pla estratègic del cos dels agents rurals.

o Elaboració de l’Agenda Urbana de Catalunya.

o Desenvolupament del Programa de millora, ampliació i 

conservació de camins.

o Potenciació de les figures de rehabilitació i regeneració 

urbana.

o Aprovació d’un nou Pla d’inversions del món local.

o Aprovació del Pla interdepartamental per la 

dinamització territorial.

o Constitució del Consell de Governs locals.

o Desplegament reglamentari de la Llei d’Aran.
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2.7. Infraestructures i mobilitat
Eix 2. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model productiu i una fiscalitat justa

o Dotar el país d'una xarxa viària que garanteixi l’accessibilitat en les millors condicions de 

confort, seguretat i funcionalitat.

o Promoure la competitivitat i el desenvolupament econòmic per mitjà d’una xarxa 

d’infraestructures i una gestió integrada, multimodal i digitalitzada.

o Millorar les infraestructures del transport públic i de la mobilitat sostenible.

o Fomentar el transport públic com a element de cohesió social i territorial.

ACTUACIONS DESTACADES

o Llei d’infraestructures de mobilitat. 

o Llei de ports i transport en aigües marítimes i 

continentals.

o Llei de transport terrestre de viatgers.

o Desplegament de la Llei de finançament del transport 

públic. 

o Model de gestió de les vies d’altes prestacions de la 

xarxa viària catalana (“vinyeta”).

o Elaboració d’una proposta sobre el traspàs de les 

carreteres de l’Estat a la Generalitat de Catalunya i 

sobre el traspàs de la infraestructura de la xarxa de 

rodalies i regionals.

o Elaboració del Contracte Programa de Rodalies 2019-

2020.

o Desplegament de la T-Mobilitat.

o Posada en servei de 4 estacions a la nova línia L10 Sud.

o Elaboració del Pla de mobilitat de la Regió 

Metropolitana de Barcelona 2020-2025.

o Desplegament de la nova Xarxa BRCAT (Bus Ràpid 

Trànsit) 2019-2021.

o Reactivació de la Taula estratègica del Corredor del 

Mediterrani.

o Pla de ports de Catalunya 2018-2030.

o Pla estratègic de l’aviació de Catalunya 2030.
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2.8. Sostenibilitat
Eix 2. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model productiu i una fiscalitat justa

o Protegir i restaurar els ecosistemes terrestres i marins i promoure l’ús sostenible del patrimoni 

natural, que el converteixi en font de riquesa per al territori.

o Combatre el canvi climàtic, millorar la qualitat de l’aire i reduir l’impacte mediambiental de les 

activitats sobre l’entorn.

o Gestionar l’aigua de manera sostenible per garantir-ne la qualitat i la disponibilitat amb criteris 

socials, econòmics i ambientals.

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

impulsi Catalunya cap a una societat pionera en innovació.

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

ACTUACIONS DESTACADES

o Llei del patrimoni natural i la biodiversitat. 

o Creació de l’Agència del patrimoni natural i la 

biodiversitat.

o Llei de protecció de l’ambient atmosfèric.

o Llei de restauració d’activitats extractives.

o Recuperació de la gestió d’Aigües Ter-Llobregat.

o Llei de residus.

o Desplegament reglamentari de la Llei de canvi climàtic.

o Aprovació del Pla especial de sequera.

o Aplicació de mesures de mitigació i adaptació als 

efectes del canvi climàtic.

o Redacció del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat 

de l’aire 2019-2025 a la conurbació de Barcelona.

o Impuls de l’Estratègia de biomassa.

o Elaboració de l’Estratègia forestal catalana.

o Impuls d’una Política integral contra el malbaratament 

alimentari.

o Elaboració de l’Estratègia per a la bioeconomia.

o Aprovació del Decret de dejeccions ramaderes i 

l’estratègia integral de fertilització orgànica.

o Aprovació de reglaments relacionats amb la protecció 

dels animals.

o Pacte nacional per a la transició energètica de 

Catalunya. 

o Desenvolupament del Programa d'actuacions 

d'infraestructura verda de Catalunya.
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3.1. Govern obert i qualitat institucional
Eix 3. Una societat enfortida democràticament, lliure i justa. Per a una governança compartida

o Millorar la governança apoderant la ciutadania amb polítiques de transparència i participació.

o Incrementar la qualitat institucional per fomentar la confiança de la ciutadania i la justícia social.

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

consolidació de l’espai nacional de comunicació.

ACTUACIONS DESTACADES

o Pla de Govern Obert 2019-2021 com a eina estratègica 

de consolidació, millora i enfortiment de les polítiques de 

transparència, participació ciutadana i bon govern.

o Reglament de desenvolupament parcial de la Llei 19/2014, 

de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern.

o Programa d’intermediaris, facilitadors i infomediaris

per fomentar la participació ciutadana en àmbits 

extrainstitucionals no formals i informals.

o Reforç de la política de dades obertes.

o Impuls del vot electrònic en processos electorals i de 

participació ciutadana.

o Millora de la regulació dels grups d’interès i promoció 

del control de l’activitat d’influència.

o Llei de l’Oficina Antifrau de Catalunya.

o Aprovació i implementació d’un pla de prevenció contra 

el frau i la corrupció 2019-2021.

o Model de governança ètica Gencat:

o Codi ètic del servei públic.

o Xarxa de comitès ètics.

o Implementació d’un sistema de protecció als alertadors

en les bústies ètiques.

o Consolidació del model català de contractació pública.

o Elaboració d’un contracte-programa amb la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).
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3.2. Polítiques digitals
Eix 3. Una societat enfortida democràticament, lliure i justa. Per a una governança compartida

o Fer de Catalunya, un nou model de país digital i de governança del segle XXI.

o Impulsar una ciutadania digital: plena, apoderada, capacitada i protegida. 

o Promoure una Catalunya de ciutats intel·ligents i connectada amb infraestructures digitals.

o Garantir un país cibersegur, que protegeixi la ciutadania, les empreses i les institucions.

o Preparar la cultura i la llengua per a l’era digital.

ACTUACIONS DESTACADES

o Pacte nacional per a la societat digital.

o Marc normatiu català de drets i deures digitals.

o Xarxa pública de molt alta capacitat que arribi a tots els 

municipis de Catalunya.

o Cobertura 3G i 4G i preparació del  desplegament del 5G.

o Potenciació de l’Estratègia SmartCatalonia.

o Pacte nacional de l’audiovisual

o Dotació de la ciutadania d’una identitat digital catalana.

o Infraestructures tecnològiques per facilitar el 

desplegament del vot electrònic.

o Estratègia global del pla STEMcat.

o Nou model d’innovació digital territorial. 

o Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

o Pla nacional de ciberseguretat de Catalunya.

o Servei públic de ciberseguretat: protecció en línia dels 

ciutadans, empreses i administracions catalanes.

o Pla de sensibilització dins del marc del Programa 

internet segura.

o Pla de cultura digital 2019-2022, digitalització del 

patrimoni cultural i arxiu electrònic únic.

o Foment del català i l’aranès al món digital: Parla.cat i  

canals terminològics.

o Foment dels mitjans de comunicació de l’espai 

nacional.
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3.3. Igualtat entre dones i homes
Eix 3. Una societat enfortida democràticament, lliure i justa. Per a una governança compartida

o Assolir la igualtat efectiva entre dones i homes. 

o Fer efectiu el dret a la igualtat i a la no discriminació per raó de sexe en l’àmbit laboral. 

o Garantir l’equitat de gènere en l’àmbit de la salut.

o Erradicar totes les formes de violència masclista que malmeten la vida de les dones.

ACTUACIONS DESTACADES

o Aprovació del Pla estratègic de polítiques d’equitat de 

gènere 2018-2021.

o Incorporació de referents femenins en els dissenys 

curriculars.

o Desenvolupament del Programa de dones del món rural 

i marítim de Catalunya.

o Creació d’una estratègia per potenciar el Pla Dona TIC.

o Creació del Consell d’Igualtat Interinstitucional.

o Pacte nacional per a la lluita efectiva contra la 

desigualtat retributiva i la feminització de la pobresa.

o Elaboració del Pla per la integració laboral i la qualitat 

del treball.

o Pla per a l’equitat de gènere en salut 2019-2021.

o Aprovació del Programa d’intervenció integral contra la 

violència masclista.

o Disseny d’un model d’acolliment i atenció integral 

d’urgència en situacions de violència masclista.

o Pacte nacional contra la violència masclista.

o Pla de seguretat contra les violències sexuals en espais 

d’oci.

o Posada en marxa de l’Observatori Català de la Justícia 

en Violència Masclista.

o Pla de xoc en la dotació de la Xarxa de recuperació de 

dones.

o Decret d’atenció a menors i adolescents víctimes de 

violència masclista.
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3.4. Ciutadania i drets humans
Eix 3. Una societat enfortida democràticament, lliure i justa. Per a una governança compartida

o Fomentar polítiques per a la igualtat efectiva entre les persones i per a totes les formes de 

diversitat.

o Impulsar un país d’acollida, d’inclusió i d’interacció intercultural.

o Promoure la defensa dels drets civils i polítics dels ciutadans i lluitar contra les actituds violentes 

o denigrants.

o Consolidar una política pública de memòria democràtica estable, transversal i a llarg termini.

o Impulsar el dret a la llibertat religiosa i de consciència.

o Aconseguir una millora dels horaris a través de la reforma horària per garantir una millor qualitat 

de vida de les persones.

ACTUACIONS DESTACADES

o Elaboració de la Llei d’igualtat de tracte i no 

discriminació.

o Modificació del llibre 4t del Codi Civil de Catalunya per tal 

de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de 

persones amb discapacitat sensorial.

o Pacte Nacional per la interculturalitat.

o Desplegament d’un programa de prevenció social dels 

extremismes violents.

o Lluita contra la irregularitat sobrevinguda de les 

persones estrangeres.

o Llei per combatre l’antigitanisme.

o Aprovació del nou Codi d’Accessibilitat de Catalunya.

o Provisió de recursos d’acolliment, en el marc del 

Programa Català de Refugi.

o Increment de la formació inicial en llengua catalana per a 

les persones que accedeixen al Servei de Primera Acollida.

o Millora de l’acollida de les persones en procés de 

reagrupament familiar a través del programa Hola 

famílies!

o Posada en marxa de l’Oficina de Drets Civils i Polítics.

o Llei catalana de memòria democràtica.

o Actuacions de reconeixement, garantia i protecció del dret 

a la llibertat religiosa i de consciència.

o Aprovació i desplegament del Pla de transició cap a la 

reforma horària.
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3.5. Administració Pública
Eix 3. Una societat enfortida democràticament, lliure i justa. Per a una governança compartida

o Restaurar democràticament les institucions catalanes.

o Fer un Govern i una Administració del segle XXI: oberts, digitals i eficients.

o Dissenyar un nou model de formació pública per fomentar l’aprenentatge, el talent i la innovació 

de les administracions públiques catalanes.

o Situar les persones al centre de les polítiques d’atenció ciutadana i promoure una comunicació 

corporativa que construeixi marca al voltant dels valors de la institució.

ACTUACIONS DESTACADES

o Efectes de la intervenció de l’Estat espanyol amb

l’aplicació de l’article 155, i Pla de reparació dels

danys.

o Recuperació de les lleis suspeses pel TC.

o Relacions bilaterals Estat/Generalitat per reclamar i

gestionar els incompliments i deutes pendents.

o Pla d’Administració innovadora, digital i ciutadana

o Pla de simplificació i reordenació del sector públic.

o Llei d’ordenació del sistema de direcció pública

professional.

o Llei de l’Escola Nacional de Govern i Administracions

Públiques.

o Llei de contractes de serveis a les persones.

o Serveis públics digitals i innovadors.

o Nou model organitzatiu de l’Administració.

o Model de gestió dels recursos humans.

o Oferta d’ocupació pública, derivada del Pla d'estabilitat i 

consolidació de plantilles.

o Decret dels criteris de selecció provisional dels llocs de 

treball.

o Llei de cossos per a la simplificació del nombre i 

funcions dels cossos i escales de funcionaris.

o Regulació dels conflictes d’interès en l’àmbit de 

l’Administració i codi de conducta dels alts càrrecs i 

dels directius.

o Desplegament del Pla de simplificació normativa.
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3.6. Seguretat i emergències
Eix 3. Una societat enfortida democràticament, lliure i justa. Per a una governança compartida

o Reforçar el model de seguretat per garantir la democràcia, la convivència i la protecció de les 

persones i els seus béns.

o Impulsar la gestió integral de les emergències per adequar el model a les necessitats de la 

ciutadania

o Reduir el nombre de víctimes d’accidents de trànsit fomentant una mobilitat segura i sostenible.

o Avançar cap a un comandament integral de les urgències i emergències sanitàries.

ACTUACIONS DESTACADES

o Millora del model de la policia de Catalunya.

o Millora de la coordinació de les emergències de 

Catalunya, incorporant una perspectiva de gestió integral.

o Desplegament del projecte Bombers 2025.

o Increment de les accions i mesures per millorar la 

seguretat viària: motoristes i  velocitat excessiva.

o Implantació d’estratègies de prevenció, investigació i 

reacció davant l’amenaça de caràcter terrorista.

o Nou model d’intel·ligència policial. 

o Nou model de seguretat ciutadana. 

o Integració de la Policia de la Generalitat – Mossos 

d’Esquadra en organismes internacionals. 

o Noves places de mossos i bombers.

o Pla triennal de seguretat viària 2020-2022 i planificació 

de noves estratègies.  

o Pla integral de sistemes intel·ligents de transport (ITS) 

2020-2022.

o Localització avançada de la persona que truca al telèfon

112 d’emergències.

o Noves metodologies formatives  per avançar en la millora 

de la qualitat de la formació als cossos de seguretat i 

emergències

o Programa de seguiment de seqüeles derivades dels 

accidents de trànsit.

o Plans integrals de coordinació de les urgències i 

emergències sanitàries per patologia mèdica, en funció 

de l’accidentabilitat i per múltiples víctimes.
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3.7. Justícia
Eix 3. Una societat enfortida democràticament, lliure i justa. Per a una governança compartida

o Oferir un servei d’administració de justícia modern basat en la sostenibilitat del sistema i la 

cohesió social.

o Millorar el model d’execució penal català amb perspectiva educativa i comunitària i de reinserció 

a la societat.

o Reforçar el valor del dret civil català, de les entitats jurídiques catalanes i dels sistemes de 

resolució alternativa de conflictes.

o Garantir el dret d’opció lingüística de la ciutadania en l’àmbit de la justícia.

ACTUACIONS DESTACADES

o Aplicació d'una justícia gratuïta eficient i de qualitat per 

garantir la tutela judicial efectiva.

o Consolidació i desplegament eficient i progressiu del model 

organitzatiu d’oficina judicial.

o Consolidació del sistema integral d’atenció a la víctima.

o Reforç dels Jutjats de Pau amb activitats de foment i 

difusió com una eina de proximitat de la justícia al ciutadà.

o Desenvolupament del Pla Estratègic d’Execució Penal 

d’Adults.

o Elaboració del Pla Estratègic d’Execució Penal de 

Menors i Joves.

o Ampliació i millora de la qualitat dels programes de 

tractament i de l’atenció especialitzada individualitzada 

amb l’objectiu d’incrementar l’índex de reinserció.

o Implementació de programes formatius amb perspectiva 

feminista i de prevenció de qualsevol tipus de 

discriminació.

o Recuperació de l’Observatori català de la justícia.

o Definició del Pla de sostenibilitat dels centres 

penitenciaris.

o Elaboració d’un Pla de transició de la presó a la 

comunitat.

o Llei d’harmonització del Codi Civil de Catalunya per 

donar unitat i coherència interna a tot el Codi civil.

o Llei sobre l’obligatorietat de la sessió informativa de 

mediació en determinats processos familiars.

o Implementació del Programa d’ús del català en el lloc de 

treball a l’Administració de justícia.
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4.1. Acció exterior
Eix 4. Una Catalunya oberta al món

o Reforçar la presència de Catalunya al món tot contribuint a la resolució dels reptes globals.

o Fer de Catalunya un actor solvent i reconegut a l’Europa unida en la diversitat.

o Aportar capacitats en l’àmbit internacional per contribuir al desenvolupament sostenible, la 

defensa dels drets humans i la pau.

o Donar suport a la cultura i la llengua com a trets diferencials de Catalunya al món.

ACTUACIONS DESTACADES

o Obertura progressiva de delegacions i altres figures de 

representació del Govern a l’exterior.

o Recuperació de la presència institucional del Govern de 

Catalunya a Europa.

o Estratègies d’acció internacional: Estratègia 

Mediterrània, Pla Àfrica, Pla Àsia.

o Increment de la contribució catalana en organismes 

internacionals i multilaterals.

o Aplicació a Catalunya dels objectius globals de 

desenvolupament sostenible de Nacions Unides: Agenda 

2030.

o Suport a l’organització d’esdeveniments esportius 

internacionals.

o Elaboració del Pla director de cooperació per al 

desenvolupament 2019-2022, d’acord amb l’Agenda 

2030.

o Harmonització de les cooperacions públiques 

catalanes per incrementar l’eficiència dels recursos.

o Promoció i defensa a nivell internacional dels drets 

civils i polítics.

o Consolidació de l’Institut Ramon Llull com a instrument 

fonamental de projecció exterior de la llengua i la cultura 

catalanes.

o Consolidar el català com a novena llengua d’Europa.

o Impuls d’un programa d’actuació transversal d’acció 

exterior entre els diversos agents del sector públic, ICEC, 

Institut Ramon Llull i ACCIÓ, per fer més productiva la 

internacionalització de la cultura.
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4.2. Economia catalana internacionalitzada
Eix 4. Una Catalunya oberta al món

o Consolidar la internacionalització de l’empresa catalana. 

o Fomentar l’atracció d’inversions estrangeres.

o Potenciar la sobirania econòmica buscant fonts de finançament alternatives als mercats 

internacionals.

ACTUACIONS DESTACADES

o Potenciació de l’Oficina Tècnica de Barreres a la 

Internacionalització i de l’Oficina Tècnica de 

Contractació Pública Internacional.

o Missions internacionals en mercats de potencial 

creixement.

o Reforç de l’activitat de les oficines exteriors de comerç i 

inversions.

o Programes de mestratge a empreses que inicien 

l’exportació.

o Pla d’internacionalització del sector agroalimentari.

o Pla estratègic de Prodeca 2019-2021.

o Creació d’un certificat de residència digital per a 

empreses de tot el món que desitgin operar en territori 

català (e-residència).

o Creació del registre d’inversió estrangera a Catalunya 

i d’inversió catalana a l’estranger.

o Atracció d’inversions tecnològiques estrangeres.

o Acreditació d’agents de suport a la internacionalització.

o Cupons a la internacionalització.

o Consolidació de la bona imatge de l’economia catalana.

o Organització de road shows que permetin la col·locació

de deute als mercats internacionals. 


