PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIO
: Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 231. Relacions exteriors
Pla de Govern: 4.Una Catalunya oberta al món
Pla Departamental: 5.Assolir una acció exterior eficaç i coordinada per defensar una Catalunya ben posicionada davant de la Unió Europeai altres
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 permet millorar el posicionament i el prestigi de Catalunya al món i fomentar la internacionalització de la seva economia. Alhora, aquesta acció
exterior permet a Catalunya participar en les iniciatives de gestió dels principals reptes globals, i defensar-hi els seus interessos i contribuir a la cerca
de solucions globals.

Població objectiu:
Les dinàmiques pròpies de l'actual societat internacional globalitzada fan necessària una acció exterior que projecti la visió de Catalunya i defensi els
seus interessos arreu del món. Aquesta presència reforçada té una doble vessant: per una banda, promocionant i projectant Catalunya a través dels
contactes i les relacions de colꞏlaboració amb interlocutors internacionals presents a Catalunya i, de l'altra, defensant i donant suport als interessos
dels diferents actors catalans que actuen a l'exterior (empreses, comunitats,...).

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 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:
Estatut d'autonomia de Catalunya, que regula l'acció exterior del Govern de Catalunya en el capítol III del títol V i les relacions amb la Unió Europea en
el capítol II del títol V; Llei 16/2014, del 4 de desembre, de l'acció exterior i de relacions amb la UE; Decret 170/2014, de 23 de desembre, d'estructura
de la Secretaria d'Afers Exteriors i de la UE; Decret 61/2017, de 13 de juny, de les unitats de representació institucional del Govern a l'exterior; Llei
8/2017, del 15 de juny, de la comunitat catalana a l'exterior, i el Decret 83/2019, de 24 d'abril, de reestructuració del Departament d'Acció Exterior,
Relacions Institucionals i Transparència.
Missió
Dotar la Generalitat de plenes capacitats per desplegar i executar la seva política d’acció exterior.
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Objectius estratègics i operatius del programa
ꞏ Reforçar i ampliar les aliances de Catalunya amb actors internacionals (OE5.1)
1.
Desplegar la xarxa de delegacions i d’altres figures de representació del Govern a l’exterior.
2.
2.
Desplegar els mecanismes de coordinació interdepartamental de l'acció exterior.
3.
Desplegar acords amb actors econòmics, socials i culturals prioritaris.
4.
Promoure la sensibilització, capacitació i participació ciutadana en l'àmbit de les relacions internacionals i la Unió Europea.
ꞏ Refermar la posició i la participació de Catalunya a la Unió Europea (OE5.2)
1.
Participar, fer el seguiment i defensar els interessos de Catalunya a les institucions europees.
2.
Millorar els mecanismes de seguiment de l'evolució jurídico-institucional de la UE.
3.
Garantir l’accés a informació sobre fons, programes i ajuts existents a disposició d’actors i institucions catalanes.
4.
Promoure la capacitació, l’especialització i la sensibilització ciutadana en l’àmbit de la Unió Europea i les relacions internacionals.
ꞏ Participar proactivament en els grans debats internacionals per fer contribucions al procés de construcció global (OE5.3)
1.
Sensibilitzar la ciutadania de la rellevància del procés de construcció global per impulsar contribucions catalanes.
2.
Promoure la participació d’experts acadèmics, de think tanks i polítics catalans en debats globals.
3.
Redefinir i ampliar el marc de referència per l’acció exterior del Govern per maximitzar-ne la seva capacitat d’incidència.
4.
Impulsar iniciatives de participació de la societat catalana en debats internacionals.
ꞏ Promoure i reforçar la colꞏlaboració amb els actors i socis rellevants de Catalunya amb iniciatives d'impacte creixent (OE5.4)
1.
Impulsar l’establiment d’acords de colꞏlaboració entre Catalunya i els actors internacionals amb interessos compartits.
2.
Impulsar i enfortir la influència catalana en les diverses xarxes rellevants.
ꞏ Incrementar la projecció i visibilitat de Catalunya a l'escena internacional (OE5.5)
1.
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 de Catalunya a l'exterior.
3.
Reforçar les capacitats dels delegats, personal tècnic i personal directiu del Departament.
4.
Potenciar el paper de Catalunya com a seu d'institucions, cimeres i reunions internacionals d'actors públics i no governamentals.
5.
Impulsar el coneixement de la idiosincràsia catalana als espais internacionals rellevants.

Indicadors del programa

2017
Real

2018
Real

2019
Previst

2020
Previst

Unitat

Obj.

1. Nombre de reunions amb actors de l'entorn de la Unió
Europea

Nombre

OE5.2

0,00

16,00

20,00

33,00

2. Nombre de delegacions del Govern a l'exterior creades

Nombre

OE5.1

12,00

12,00

8,00

3,00

3. Nombre de conferències, cimeres i debats internacionals en
què el Departament participa a través de la Secretaria d'Acció
Exterior i de la UE

Nombre

OE5.3

17,00

46,00

30,00

14,00

4. Nombre de contactes amb el cos diplomàtic i consular

Nombre

OE5.1

30,00

50,00

5. Nombre de cimeres de xarxes internacionals en què el
Departament participa a través de la Secretaria d'Acció Exterior Nombre
i de la Unió Europea

OE5.4

25,00

17,00

Despeses per capítols del programa (EUR)

Import consolidat

1 Remuneracions del personal
2 Despeses corrents de béns i serveis
3 Despeses financeres
4 Transferències corrents
6 Inversions reals
7 Transferències de capital
8 Variació d'actius financers
9 Variació de passius financers
Total despeses

834.439,25
11.506.313,14
0,00
7.161.328,00
15.000,00
71.924,00
0,00
0,00
19.589.004,39

Llocs de treball pressupostats del programa

14

233

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ
: Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 231. Relacions exteriors
GESTOR DE PROGRAMA
: EX01. Gabinet i SG Acció Ex RI i Transp

Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
ꞏ Incrementar la projecció i visibilitat de Catalunya a l'escena internacional (OE5.5)
1.
1.
Impulsar iniciatives que permetin el coneixement directe de Catalunya en l'àmbit internacional.

Indicadors del gestor

2017
Real

2018
Real

2019
Previst

2020
Previst

Unitat

Obj.

1. Nombre d'informacions sobre Catalunya escrites en anglès

Nombre

OE5.5

3.000,00

3.000,00

2. Nombre de vídeos d'informació catalana en anglès

Nombre

OE5.5

2.000,00

2.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Elaborar continguts en text sobre Catalunya en anglès.
2. Elaborar continguts en format vídeo en anglès.
3. Elaborar continguts sobre esdeveniments culturals i populars catalans amb ressò internacional (Sant Jordi, castellers, etc.).

Despeses per capítols del gestor (EUR)

Import sense consolidar

1 Remuneracions del personal
2 Despeses corrents de béns i serveis
3 Despeses financeres
4 Transferències corrents
6 Inversions reals
7 Transferències de capital
8 Variació d'actius financers
9 Variació de passius financers
Total despeses

0,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor

0
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AGRUPACIÓ
: Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 231. Relacions exteriors
GESTOR DE PROGRAMA
: EX02. Secretaria Acció Exterior i Unió Europea

Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor
1. Nombre de comunitats catalanes a l'exterior que reben
subvencions per part del Departament
2. Nombre de sessions de sensibilització a potencials
solꞏlicitants de fons europeus

Unitat

Obj.

Nombre

OE5.5

Nombre

OE5.2

2017
Real
73,00

2018
Real
72,00

2019
Previst

2020
Previst

80,00

80,00

41,00

64,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Participar en les xarxes regionals europees: Euroregió P M, Conference RPM, Comunitat TP i 4 Motors per a Europa.
2. Negociar, mantenir i desplegar acords en l’àmbit internacional.
3. Preparar els viatges a l’exterior del president i del conseller d’acció exterior.
4. Donar suport a les comunitats catalanes a l’exterior.
5. Organitzar reunions i establir contactes bilaterals amb representants d’altres governs i organismes internacionals.

Despeses per capítols del gestor (EUR)

Import sense consolidar

1 Remuneracions del personal
2 Despeses corrents de béns i serveis
3 Despeses financeres
4 Transferències corrents
6 Inversions reals
7 Transferències de capital
8 Variació d'actius financers
9 Variació de passius financers
Total despeses

0,00
10.655.752,39
0,00
8.461.328,00
0,00
71.924,00
0,00
0,00
19.189.004,39

Llocs de treball pressupostats del gestor

0
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AGRUPACIÓ
: Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 231. Relacions exteriors
7230. Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCMGESTOR DE PROGRAMA
:
DIPLOCAT)

Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa
ꞏ Refermar la posició i la participació de Catalunya a la Unió Europea (OE5.2)
4.
Promoure la capacitació, l’especialització i la sensibilització ciutadana en l’àmbit de la Unió Europea i les relacions internacionals.
ꞏ Participar proactivament en els grans debats internacionals per fer contribucions al procés de construcció global (OE5.3)
4.
Impulsar iniciatives de participació de la societat catalana en debats internacionals.
ꞏ Incrementar la projecció i visibilitat de Catalunya a l'escena internacional (OE5.5)
4.
Potenciar el paper de Catalunya com a seu d'institucions, cimeres i reunions internacionals d'actors públics i no governamentals.
5.
Impulsar el coneixement de la idiosincràsia catalana als espais internacionals rellevants.

Indicadors del gestor
1. Nombre de debats organitzats o en què participa el Patronat
Català al Món sobre la realitat internacional
2. Nombre de visites rebudes en el marc dels programes
internacionals de Catalunya (Patronat Catalunya Món)

2017
Real

2018
Real

2019
Previst

2020
Previst

Unitat

Obj.

Nombre

OE5.3

17,00

0,00

15,00

8,00

Nombre

OE5.5

32,00

0,00

50,00

50,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Organitzar jornades, conferències i debats.
2. Dur a terme iniciatives de diplomàcia digital.
3. Lliurar premis a la diplomàcia empresarial.
4. Realitzar intercanvis de bones pràctiques i models d’excelꞏlència
5. Convocar ajuts per a la societat civil.
6. Dur a terme programes de visitants internacionals.
7. Organitzar cursos i seminaris de formació en l’àmbit/qüestions internacionals
8. Convocar beques per realitzar estudis internacionals
9. Elaborar articles d’opinió i campanyes de difusió.

Despeses per capítols del gestor (EUR)

Import sense consolidar

1 Remuneracions del personal
2 Despeses corrents de béns i serveis
3 Despeses financeres
4 Transferències corrents
6 Inversions reals
7 Transferències de capital
8 Variació d'actius financers
9 Variació de passius financers
Total despeses

834.439,25
850.560,75
0,00
300.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor

14
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