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AGRUPACIO                                : Presidència 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 231. Relacions exteriors 
 
Pla de Govern:  8.Nació, llengua i cultura 
Pla Departamental: 5.Assolir una acció exterior eficaç i coordinada per defensar els interessos catalans davant la UE i la resta d'actors 

internacionals. 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
En un món globalitzat i interdependent, la internacionalització és la clau per al desenvolupament social i econòmic. Aquest procés comprimeix i redueix 
l'espai i el temps, aprofundint les interdependències i accelerant les interconnexions mundials. Si bé inicialment el motor de la globalització era 
principalment econòmic, en l'actualitat ja és multidimensional i, per tant, les seves conseqüències afecten l'àmbit polític, social, intel·lectual, cultural i 
tecnològic. 
Davant aquest escenari, que es veu ara agreujat per la crisi mundial, el Govern ha de ser un catalitzador i dinamitzador de la internacionalització del 
país i posar la política exterior del Govern al servei dels interessos de Catalunya. 
La voluntat de disposar d'una diplomàcia pública coherent amb la política de relacions internacionals del Govern, facilita  que les relacions 
internacionals tinguin un impacte més eficaç al món. 
L'acció exterior del Govern de Catalunya s'ha de dur a terme d'una manera coordinada i coherent, per aconseguir treure'n el màxim profit. Aquest 
programa té com a objectiu fer possible l'establiment d'un lideratge i una coordinació de l'actuació exterior interdepartamental des del departament de 
la presidència que eviti distorsions i busqui millorar el rendiment i el posicionament de Catalunya al món. 
 

Població objectiu: 
La tendència a la globalització comporta que l'acció exterior de la Generalitat de Catalunya s'estengui arreu del món, en una doble vessant, per una 
banda promocionant i projectant Catalunya des del nostre país a través dels interlocutors internacionals que hi són presents, i d'altra defensant i 
recolzant els interessos dels diferents actors catalans (empreses, comunitats,...) que  actuen a l'exterior 

Descripció detallada de la necessitat: 
L'Estatut d'Autonomia de Catalunya regula les competències sobre l'acció exterior i les relacions de la Generalitat de Catalunya amb la Unió Europea i 
n'estableix el seu abast i contingut. L'article 193 de l'Estatut estableix que la Generalitat ha d'impulsar la projecció de Catalunya a l'exterior i promoure 
els seus interessos en aquest àmbit i que la Generalitat té capacitat per a portar a terme accions amb projecció exterior que derivin directament de les 
seves competències, sigui de manera directa o per mitjà dels òrgans de l'Administració General de l'Estat. 
A Catalunya, la globalització, el pes creixent dels nous actors mundials i la històrica vocació internacionalista conflueixen en una aposta per tenir una 
major influència i visibilitat en l'escenari internacional al servei dels interessos catalans i per consolidar una estratègia que coordini i unifiqui els 
interessos i les iniciatives internacionals de les diferents unitats del govern. 
Per tot això, l'actuació del govern perseguirà tres amplis objectius: 
1. Assolir una acció exterior eficaç, coherent i coordinada amb el conjunt d'actors que actuen a l'escenari internacional. 2. Posicionar els interessos de 
Catalunya al món reforçant les relacions amb altres governs, organismes multilaterals i xarxes de cooperació, fent especial incís en les relacions i la 
participació a la UE en tant que àmbit de governança i marc competencial d'acció per a la Generalitat de Catalunya. 3. Consolidar Catalunya com a 
actor de referència en la cooperació al desenvolupament. 

Marc regulador del programa: 
L'Estatut d'autonomia de 2006 regula l'acció exterior del Govern de Catalunya en el Capítol III del Títol V. El text reconeix el dret de Catalunya de fer 
relacions exteriors dins l'àmbit de les seves competències (art.193). Les relacions institucionals entre Catalunya i la Unió Europea estan regulades pel 
Capítol II del Títol V de l'Estatut d'autonomia de Catalunya. 
Pla de l'acció exterior del Govern de Catalunya 2010 -2015. 
Decret 42/2008 de coordinació executiva de l'acció exterior. Decret 325/2011 de reestructuració del Departament de la Presidència. 

Missió 
Fer de Catalunya un actor global integrant de la Unió Europea, responsable, eficaç, influent i de prestigi, que orienta la seva acció al servei dels 
interessos de la societat catalana i en foment de la seva internacionalització mitjançant els instruments propis de l'acció exterior. 
 

Vinculació amb plans interdepartamentals 
Pla de ciutadania i immigració 2009-2012 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Impulsar i coordinar l'acció exterior del Govern, actualitzar la seva normativa i generar sinèrgies amb l'acció exterior d'altres ens públics. (OE5.1) 
 1. Impulsar el Comitè de Seguiment com a mecanismes de coordinació interdepartamental de l'acció exterior 
· Reforçar les capacitats institucionals de la Generalitat en matèria d'acció exterior i davant la Unió Europea, desplegant l'actual marc estatutari en 
aquest àmbit. (OE5.2) 
 1. Millora de l'estatut de la llengua catalana a la UE 
 2. Millorar els mecanismes de participació en el sistema de presa de decisions de la UE a través de l'Estat 
 3. Participació, seguiment i defensa dels interessos de Catalunya al Comitè de les Regions 
· Desplegar i garantir l'eficàcia i la coordinació de les delegacions i oficines de la Generalitat a l'exterior i posar-les al servei de la internacionalització de 
l'economia catalana. (OE5.3) 
 1. Desenvolupar i concretar un model integrat i coherent de representació exterior 
 2. Reforçar la xarxa de delegacions als països prioritaris de l'acció exterior 
· Promoure la difusió, la sensibilització i la capacitació professional en l'àmbit de la UE i de l'acció exterior. (OE5.4) 
 1. Reforçar la presència de catalans i catalanes a les institucions i organismes de la Unió Europea i a organismes multilaterals 
 2. Promoure la capacitació i l'especialització en l'àmbit de la Unió Europea i les relacions internacionals 
· Impulsar la projecció internacional de Catalunya a través de la promoció i el suport a les iniciatives de la societat civil i del foment d'un diàleg proper i 
continu amb els generadors d'opinió. (OE5.5) 
 1. Establir mecanismes de suport a les comunitats catalanes perquè contribueixin a la projecció de Catalunya a l'exterior 
· Estructurar les relacions exteriors del Govern d'acord amb les prioritats geogràfiques i sectorials dels interessos catalans i enfortir les relacions amb el 
cos diplomàtic i consular, promovent projectes conjunts. (OE5.6) 
 1. Enfortir les relacions amb el cos diplomàtic i consular en el seu conjunt 
 2. Estructurar i delimitar l'abast de les relacions bilaterals amb altres governs, tot prioritzant la reactivació econòmica i empresarial 
· Promoure la participació de Catalunya a les organitzacions internacionals, en particular a la UNESCO, i a les xarxes de cooperació territorial, liderant 
aquelles que siguin més rellevants per als interessos de Catalunya. (OE5.7) 
 1. Potenciar el paper de Catalunya com a seu d'institucions, cimeres i reunions internacionals d'actors públics i no governamentals 
· Participar activament en el disseny de les polítiques de la UE i facilitar la participació de les institucions i els actors socioeconòmics catalans en la 
seva implementació i en els programes europeus que se'n derivin. (OE5.8) 

 1. Millora dels mecanismes de participació del Govern de la Generalitat i dels actors socioeconòmics, culturals, etc. de Catalunya en les fonts 
de finançament de la UE 

· Desenvolupar i aplicar el dret de la UE i facilitar l'adaptació de les institucions i dels actors socioeconòmics catalans a la normativa europea. (OE5.9) 

 1. Definició i establiment de mecanismes de seguiment normatiu de la UE en les diferents fases d'aplicació i transposició de la normativa 
europea. 

· Impulsar i donar suport a les activitats relacionades amb la política i els projectes euromediterranis i afermar la capacitat mediterrània de Barcelona. 
(OE5.10) 
 1. Reforç de la dimensió regional de la política euromediterrània 

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 2009 2010 2011 2012 2014 
CompromísReal Real Previst Previst 

1. Beques sobre estudis internacionals i la UE (PCM) Nombre OE5.4 12,00 12,00 10,00 10,00

2. Programes internacionals de Catalunya. Visites (PCM) Nombre OE5.5 2,00 6,00 2,00 6,00
3. Nombre de visites de membres del Govern a les institucions 
europees Nombre OE5.1  7,00 7,00

4. Nombre de plans de treball que estructurin les relacions 
bilaterals amb altres governs Nombre OE5.1  5,00 3,00

5. Nombre de convocatòries de subvencions per a les 
comunitats catalanes a l'exterior Nombre OE5.1  1,00 1,00

6. Estudi de la imatge de Catalunya a l'exterior (PCM) Nombre OE5.4   4,00

     

     

     

     

     

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 
1 Remuneracions del personal 896.621,81
2 Despeses corrents de béns i serveis 3.692.138,57
3 Despeses financeres 1.500,00
4 Transferències corrents 5.528.131,31
6 Inversions reals 8.500,00
7 Transferències de capital 337.500,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 10.464.391,69

 

Llocs de treball pressupostats del programa 16
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AGRUPACIÓ                                : Presidència 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 231. Relacions exteriors 
GESTOR DE PROGRAMA          : 7230. Patronat Catalunya-Món Subsector: Cons 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Promoure la difusió, la sensibilització i la capacitació professional en l'àmbit de la UE i de l'acció exterior. (OE5.4) 
 1. Reforçar la presència de catalans i catalanes a les institucions i organismes de la Unió Europea i a organismes multilaterals 
 2. Promoure la capacitació i l'especialització en l'àmbit de la Unió Europea i les relacions internacionals 
· Impulsar la projecció internacional de Catalunya a través de la promoció i el suport a les iniciatives de la societat civil i del foment d'un diàleg proper i 
continu amb els generadors d'opinió. (OE5.5) 
 1. Establir mecanismes de suport a les comunitats catalanes perquè contribueixin a la projecció de Catalunya a l'exterior 
· Estructurar les relacions exteriors del Govern d'acord amb les prioritats geogràfiques i sectorials dels interessos catalans i enfortir les relacions amb el 
cos diplomàtic i consular, promovent projectes conjunts. (OE5.6) 
 1. Enfortir les relacions amb el cos diplomàtic i consular en el seu conjunt 
 2. Estructurar i delimitar l'abast de les relacions bilaterals amb altres governs, tot prioritzant la reactivació econòmica i empresarial 
· Promoure la participació de Catalunya a les organitzacions internacionals, en particular a la UNESCO, i a les xarxes de cooperació territorial, liderant 
aquelles que siguin més rellevants per als interessos de Catalunya. (OE5.7) 
 1. Potenciar el paper de Catalunya com a seu d'institucions, cimeres i reunions internacionals d'actors públics i no governamentals 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 2009 2010 2011 2012  
Real Real Previst Previst 

1. Debats sobre la realitat internacional (PCM) Nombre OE5.5 11,00 8,00 3,00

2. Creació d'observatoris a l'exterior (PCM) Nombre OE5.7 2,00 2,00 5,00

3. Dinamització d'observatoris a l'exterior (PCM) Nombre OE5.7   5,00

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Dossier i anàlisi sobre el seguiment de Catalunya a la premsa estrangera. 
2. Catalan Observatories (LSE, Universitat de Stanford, de Sciences Po, de Georgetown, ...). 
3. Programa de Visitants Internacionals. 
4. Impulsar el Comitè Marca Catalunya com a instrument de consens, seguiment i impacte de les diferents estratègies de comunicació. 
5. Impulsar un Pacte Nacional per a la Internacionalització. 
6. Impulsar visites al territori del cos consular per conèixer les seves excel·lències i promocionar-les a l'exterior. 
7. Promoure la presència catalana en fòrums internacionals. 
8. Exercir de lobby donant suport a les candidatures d'organismes internacionals per aconseguir que s'estableixin a Catalunya. 
9. Col·laborar amb la UpM per tal d'aflorar oportunitats de negoci i intercanvis universitaris. 
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 
1 Remuneracions del personal 896.621,81
2 Despeses corrents de béns i serveis 557.878,19
3 Despeses financeres 1.500,00
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 8.500,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 1.464.500,00

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 16
 




