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AGRUPACIO                                : Presidència 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 231. Relacions exteriors 
 
Pla de Govern:  7.Projecció exterior de Catalunya i reconeixement internacional 
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:
L'acció exterior és un instrument del Govern que ha d'estar al servei de les necessitats del país i dels interessos dels seus ciutadans. Aquesta acció 
exterior persegueix tres grans objectius: 
1. donar suport a la internacionalització de l'economia catalana, promovent les exportacions, el turisme i la captació d'inversions exteriors com a 
elements clau per compensar la contracció que es pateix dins Catalunya i fer de motor de la nostra activitat general. 
2. donar a conèixer, a Europa i la resta del món l'esforç que, des de ja fa dos anys, Catalunya i la seva ciutadania estan fent per fer front al sanejament 
de les finances públiques i projectar Catalunya com un país de prestigi i de qualitat, en el qual es pot confiar, motor del sud d'Europa. 3. donar a 
conèixer de primera mà el procés democràtic que el país ha endegat i legitimar-lo a ulls de la comunitat internacional i de la Unió Europea. 

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. 
 

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 111/2013 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. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Impulsar i coordinar l'acció exterior del Govern i generar sinèrgies amb l'acció exterior d'altres institucions i ens públics. (OE5.1) 
 1. Actualitzar el marc normatiu de l'Acció Exterior i impulsar mecanismes de coordinació de l'acció exterior 
· Desenvolupar les capacitats institucionals de la Generalitat en matèria d'acció exterior i davant la Unió Europea. (OE5.2) 
 1. Reforçar les Delegacions del Govern a l'exterior i millorar l'estatut de la llengua catalana a la UE 
· Promoure la difusió, la sensibilització i la capacitació professional en l'àmbit de la UE i de l'acció exterior (OE5.3) 
 1. Promoure la capacitació, l'especialització i la sensibilització en l'àmbit de la UE i les RRII 
· Promoure la difusió, la sensibilització i la capacitació professional en l'àmbit de la UE i de l'acció exterior. (OE5.4) 
 1. Impulsar iniciatives que permetin el coneixement directe de Catalunya en l'àmbit internacional 
 2. Establir mecanismes de suport a les comunitats catalanes perquè contribueixin a la projecció exterior 
· Impulsar la projecció internacional de Catalunya, donar suport a les iniciatives de la societat civil i fomentar un diàleg proper i continu amb els mitjans 
de comunicació i els generadors d'opinió. (OE5.5) 
 1. Reforçar relacions amb països de l'entorn geogràfic immediat i aquells amb lligams històrics, socials o culturals amb Catalunya. 
 2. Potenciar relacions amb governs autònoms d'estats compostos o federals amb que Catalunya comparteix interessos 
 3. Desenvolupar cooperació bilateral amb els principals socis comercials, economies emergents i països capdavanters en RDI 
 4. Enfortir les relacions amb el cos diplomàtic i consular en el seu conjunt 
· Estructurar les relacions exteriors del Govern d'acord amb les necessitats del país, especialment de caire econòmic, prioritats i enfortir les relacions 
amb el cos diplomàtic i consular. (OE5.6) 
 1. Impulsar acords de col·laboració entre Catalunya i els organismes internacionals i enfortir les vies de relació directa amb UNESC0 
 2. Potenciar el paper de Catalunya com a seu d'institucions, cimeres i reunions internacionals d'actors públics i no governamentals 
 3. Foment participació en xarxes de cooperació territorial com a lobby de les polítiques i interessos de la Generalitat 
· 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. Articular posicionaments de Govern sobre iniciatives de la UE que afectin competències i interessos de Catalunya, millorar els mecanismes 
de participació del Govern en les fonts de finançament de la UE. 

· 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.  
· 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 gestió i seguiment dels expedients d'infracció del dret de la UE, i d'altres procediments de 
cooperació interadministrativa 

· 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. Impuls participació del Govern i sector privat en projectes d'UE en l'àmbit mediterrani i UpM 

  
  
  

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 2011 2012 2013 2014 2016 
CompromísReal Real Previst Previst 

1. Programes internacionals de Catalunya. Visites (PCM) Nombre OE5.5 6,00 6,00  50,00
2. Nombre de visites de membres del Govern amb 
representants òrgans i institucions de la UE Nombre OE5.1 9,00 6,00 7,00 8,00

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

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 
1 Remuneracions del personal 654.267,62
2 Despeses corrents de béns i serveis 6.137.253,16
3 Despeses financeres 650,00
4 Transferències corrents 2.390.000,00
6 Inversions reals 9.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 9.191.170,78

 

Llocs de treball pressupostats del programa 75
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AGRUPACIÓ                                : Presidència 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 231. Relacions exteriors 
GESTOR DE PROGRAMA          : PR11. Secretaria d'Afers Exteriors i de la UE Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 2011 2012 2013 2014  
Real Real Previst Previst 

1. Reunions de coordinació de la xarxa CTP Nombre OE5.7  5,00 6,00

2. Exposicions a l'Espai Catalunya Europa de Brussel·les Nombre OE5.9  6,00 2,00

     

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Participació a les xarxes regionals europees: Euroregió Pirineus Mediterrània, CRPM, CTP i Quatre Motors per a Europa 
2. Manteniment dels acords vigents 
3. Preparació dels viatges del president a l'exterior 
4. Actuacions de suport a les comunitats catalanes a l’exterior 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 4.200.170,78
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 4.890.000,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 9.090.170,78

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIÓ                                : Presidència 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 231. Relacions exteriors 

GESTOR DE PROGRAMA          : 7230. Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-
DIPLOCAT) 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 (OE5.3) 
 1. Promoure la capacitació, l'especialització i la sensibilització en l'àmbit de la UE i les RRII 
· Promoure la difusió, la sensibilització i la capacitació professional en l'àmbit de la UE i de l'acció exterior. (OE5.4) 
 1. Impulsar iniciatives que permetin el coneixement directe de Catalunya en l'àmbit internacional 
 2. Establir mecanismes de suport a les comunitats catalanes perquè contribueixin a la projecció exterior 
· Impulsar la projecció internacional de Catalunya, donar suport a les iniciatives de la societat civil i fomentar un diàleg proper i continu amb els mitjans 
de comunicació i els generadors d'opinió. (OE5.5) 
 3. Desenvolupar cooperació bilateral amb els principals socis comercials, economies emergents i països capdavanters en RDI 
 4. Enfortir les relacions amb el cos diplomàtic i consular en el seu conjunt 
· Estructurar les relacions exteriors del Govern d'acord amb les necessitats del país, especialment de caire econòmic, prioritats i enfortir les relacions 
amb el cos diplomàtic i consular. (OE5.6) 
 2. Potenciar el paper de Catalunya com a seu d'institucions, cimeres i reunions internacionals d'actors públics i no governamentals 
 3. Foment participació en xarxes de cooperació territorial com a lobby de les polítiques i interessos de la Generalitat 
· 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. Articular posicionaments de Govern sobre iniciatives de la UE que afectin competències i interessos de Catalunya, millorar els mecanismes 
de participació del Govern en les fonts de finançament de la UE. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 2011 2012 2013 2014  
Real Real Previst Previst 

1. Debats sobre la realitat internacional (PCM) Nombre OE5.5 11,00 4,00 3,00 15,00

     

     

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Col·laboracions amb altres universitats i institucions acadèmiques. 
2. Programa de Visitants Internacionals de DIPLOCAT 
3. Promoure la presència catalana en fòrums internacionals. 
4. Reforçament de capacitats en relacions internacionals. 
5. Reconeixement a la diplomàcia empresarial. 
6. Col·laboració amb la German Marshall Fund amb el Marshall Memorial Fellowship Program i altres activitats. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 
1 Remuneracions del personal 654.267,62
2 Despeses corrents de béns i serveis 1.937.082,38
3 Despeses financeres 650,00
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 9.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 2.601.000,00

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 13
 


