PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIO
: Acció Exterior i Govern Obert
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 231. Relacions exteriors
Pla de Govern: 1.Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món
Pla Departamental: 4.Consolidar una acció exterior de país que mobilitzi els actius del conjunt de departaments i de la societat catalana.

Diagnòstic de la situació
Necessitat a la qual fa front el programa:
El Govern necessita un instrument d’acció exterior per donar resposta a les necessitats del país i de la seva ciutadania en tot allò que té una dimensió
internacional. Aquest programa vol donar cobertura a aquestes diferents necessitats: en l’àmbit de la millora del posicionament i el prestigi de
Catalunya al món; en el foment i internacionalització de tot allò relacionat amb la seva economia, cultura i societat; en la defensa dels seus interessos
davant els principals reptes globals; en el suport als ciutadans de Catalunya que es troben a l’exterior, i en la reivindicació de Catalunya com un actor
solidari i compromès davant els conflictes i injustícies arreu del món.

Població objectiu:
Ciutadania catalana a l’exterior. Altres departaments del Govern i entitats públiques que hi estan vinculades.
Societat civil a Catalunya, en especial aquella que treballa en l’àmbit internacional i la Unió Europea.
Entitats i organismes especialitzats en l’àmbit internacional ubicats a Catalunya i vinculats al Departament.
Altres governs, xarxes i organismes internacionals amb els quals Catalunya comparteixi els seus interessos.

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.
La globalització, el pes creixent dels nous actors mundials i la històrica vocació internacionalista de Catalunya 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.
En aquest sentit, la Secretaria d’Acció Exterior del Govern necessita aquest instrument per poder implementar solucions que contribueixin a la
internacionalització de la nostra societat, sigui mitjançant l’acompanyament des de les delegacions del Govern a l’exterior, sigui mitjançant programes
de subvencions. D’una banda, la Secretaria ha de disposar d’una capacitat d’interlocució davant altres governs, xarxes i organitzacions internacionals,
cosa que fa necessaris els recursos que permetin cultivar aquest teixit de relacions institucionals al servei del país. De l’altra, la Secretaria d’Acció
Exterior del Govern també és responsable del suport a la comunitat catalana que viu a l’exterior. Aquest suport es concreta mitjançant el suport a les
comunitats catalanes a l’exterior, però també mitjançant l’establiment de mesures que permetin la resposta a necessitats concretes de la nostra
ciutadania, en especial davant situacions d’emergència.

Marc regulador del programa:
Estatut d'autonomia de Catalunya (capítols II i III del títol V) ; Llei 16/2014, del 4 de desembre, de l’acció exterior i de relacions amb la UE Llei 8/2017,
del 15 de juny, de la comunitat catalana a l'exterior; Decret 207/2015, de 22 de setembre, de coordinació i dels òrgans de coordinació, participació i
seguiment previstos a la Llei 16/2014; Decret 61/2017, de 13 de juny, de les unitats de representació institucional del Govern a l'exterior. Decret
250/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament d'Acció Exterior i Govern Obert; Decret 324/2021, de 27 de juliol, del Consell de la
Catalunya Exterior.
Missió
Amb la colꞏlaboració i participació de totes les institucions i entitats del territori, fer de Catalunya un actor internacionalment reconegut com a referent
de democràcia, pau i solidaritat, amb més presència i incidència econòmica, social, científica i cultural.
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PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Objectius estratègics i operatius del programa
ꞏ Constituir el Departament com a interlocutor de referència del Govern a l'exterior. (OE4.1)
1.
Coordinar una acció exterior integrada
2.
Reforçar l’estructura del Departament en l'àmbit exterior
ꞏ Defensar els interessos de Catalunya en l'àmbit bilateral, les xarxes i davant dels organismes internacionals. (OE4.2)
1.
Aprofundir les relacions institucionals amb altres governs
2.
Participar en xarxes per fer front a reptes compartits
3.
Impulsar la participació de Catalunya en organismes i fòrums multilaterals, dins del seu marc competencial
ꞏ Posicionar Catalunya com a referent a la Unió Europea i a la Mediterrània. (OE4.3)
1.
Reafirmar Catalunya com a interlocutor de referència amb la Unió Europea, defensar la posició de la Generalitat i influir en la presa de
decisions
2.
Posicionar Catalunya com a referent mediterrani
3.
Escoltar què diu l’opinió pública internacional sobre Catalunya i quins són els temes que més preocupen globalment per generar
posteriorment un diàleg constructiu.
4.
Analitzar i intercanviar bones pràctiques i models d’excelꞏlència i potenciar la participació i contribució de les institucions i la societat civil del
país en l’àmbit internacional.
ꞏ Promocionar l'excelꞏlència catalana arreu. (OE4.4)
1.
Internacionalitzar les polítiques sectorials del Govern per esdevenir referents
2.
Promoure els actius i valors de Catalunya de la mà de les entitats membres de DIPLOCAT i de la societat civil entre experts, institucions i
generadors d’opinió.
3.
Fomentar la formació i capacitació en l’àmbit internacional dels membres de DIPLOCAT i de la societat civil.
ꞏ Intensificar i enfortir el vincle i l'atenció als catalans i catalanes que resideixen a l'exterior. (OE4.5)
1.
Implicar les institucions i la societat civil en els grans debats internacionals
2.
Implicar les institucions i la societat civil en la projecció internacional del país
3.
Donar suport als pols de coneixement internacional
4.
Donar suport als catalans a l’exterior
5.
Donar suport a les comunitats catalanes a l'exterior.

Indicadors del programa
1. Nombre de comunitats catalanes a l'exterior que reben
subvencions per part del Departament
2. Nombre de debats, jornades, conferències i campanyes
organitzats o en què participa el Patronat Català al Món DIPLOCAT sobre qüestions internacionals o per projectar
Catalunya al món
3. Nombre d'acords marc en acció exterior signats i coordinats
des del Departament
4. Nombre de delegacions del Govern a l'exterior
5. Nombre de comitès de la Comissió Europea amb participació
de la Generalitat de Catalunya
6. Nombre d'informes de posicionament de la Generalitat de
Catalunya en els principals debats de la Unió Europea
7. Nombre d'iniciatives promogudes en el marc del Pla d'acció
mediterrània
8. Nombre d'enquestes i informes sobre la percepció de
Catalunya a nivell internacional
9. Nombre d'activitats de formació en l'àmbit internacional
organitzats o en què participa el Patronat Catalunya MónDiplocat
10. Nombre de subvencions anuals atorgades a les entitats per
a la seva internacionalització
11. Nombre de catalans i catalanes inscrits al Registre de
catalans a l'exterior
12. Nombre d'alumnes de català a les comunitats catalanes a
l'exterior

2019
Real

2020
Real

2021
Previst

2022
Previst

Unitat

Obj.

Nombre

OE4.5

70,00

56,00

142,00

Nombre

OE4.3

8,00

12,00

10,00

Nombre

OE4.2

3,00

Nombre

OE4.2

18,00

Nombre

OE4.3

6,00

Nombre

OE4.3

4,00

Nombre

OE4.3

160,00

Nombre

OE4.3

4,00

Nombre

OE4.4

6,00

Nombre

OE4.5

48,00

Nombre

OE4.5

10.000,00

Nombre

OE4.5

1.800,00

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

841.755,35
17.503.634,48
4.000,00
10.150.602,00
15.000,00
71.924,00
0,00
0,00
28.586.915,83

Llocs de treball pressupostats del programa

14
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PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ
: Acció Exterior i Govern Obert
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 231. Relacions exteriors
GESTOR DE PROGRAMA
: EX02. Secretaria d'Acció Exterior del Govern

Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor
1. Nombre de jornades informatives i cursos de formació a
potencials solꞏlicitants de fons europeus
2. Nombre de reunions de la Comissió Interdepartamental
d'Acció Exterior i de Relacions amb la Unió Europea i dels seus
grups de treball
3. Nombre de consultes ateses sobre oportunitats de
finançament europeu
4. Nombre d'actes organitzats per les delegacions per a la
difusió de la cultura, la història i la llengua catalanes
5. Nombre de persones beneficiàries de la convocatòria de
beques Canigó

2019
Real

2020
Real

2021
Previst

2022
Previst

Unitat

Obj.

Nombre

OE4.3

Nombre

OE4.1

10,00

Nombre

OE4.3

200,00

Nombre

OE4.4

30,00

Nombre

OE4.5

16,00

12,00

13,00

25,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Nomenar i fer la convocatòria de la Comissió Interdepartamental.
2. Reforçar les delegacions i establir mecanismes de coordinació.
3. Desplegar la planificació vigent i impulsar el nou Pla de l’acció exterior i la UE 2023-2026.
4. Fer el seguiment de la COVID-19 en diferents països per poder extreure bones pràctiques d’interès per Catalunya.
5. Donar suport a la societat civil i a la resta d’administracions públiques i entitats privades en la seva internacionalització.
6. Donar suport a la comunitat catalana a l’exterior i vetllar per garantir els seus vincles amb Catalunya i facilitar el retorn.
7. Participar en el procés de presa de decisions de la Unió Europea i vetllar perquè els fons europeus arribin a Catalunya.
8. Revisar i impulsar la signatura dels acords de cooperació i colꞏlaboració signats amb altres contraparts internacionals.
9. Participar a les xarxes territorials i globals de les quals formem part.
10. Participar en els fòrums, debats internacionals per defensar els interessos de la Generalitat en els àmbits de la seva competència.
11. Impulsar les beques Canigó, programes de pràctiques i reforç de la xarxa Alumni.
12. Treballar amb entitats vinculades al Dept. per impulsar mesures en l'àmbit de l'acció exterior, think tanks i altres pràctiques.
13. Continuar desplegant l’ExterCat (plataforma per a la coordinació de l’acció exterior de Catalunya).

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
16.572.389,83
0,00
11.527.602,00
0,00
71.924,00
15.000,00
0,00
28.186.915,83

Llocs de treball pressupostats del gestor

0
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PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ
: Acció Exterior i Govern Obert
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 Posicionar Catalunya com a referent a la Unió Europea i a la Mediterrània. (OE4.3)
3.
Escoltar què diu l’opinió pública internacional sobre Catalunya i quins són els temes que més preocupen globalment per generar
posteriorment un diàleg constructiu.
4.
Analitzar i intercanviar bones pràctiques i models d’excelꞏlència i potenciar la participació i contribució de les institucions i la societat civil del
país en l’àmbit internacional.
ꞏ Promocionar l'excelꞏlència catalana arreu. (OE4.4)
2.
Promoure els actius i valors de Catalunya de la mà de les entitats membres de DIPLOCAT i de la societat civil entre experts, institucions i
generadors d’opinió.
3.
Fomentar la formació i capacitació en l’àmbit internacional dels membres de DIPLOCAT i de la societat civil.

Indicadors del gestor
1. Nombre de programes de visitants internacionals o
d'intercanvi de bones pràctiques organitzats o en què participa
el Patronat Catalunya Món - DIPLOCAT
2. Nombre de convocatòries de beques en estudis
internacionals del Patronat Catalunya Món-Diplocat

2019
Real

2020
Real

2021
Previst

2022
Previst

Unitat

Obj.

Nombre

OE4.3

5,00

Nombre

OE4.4

2,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Organitzar jornades, conferències i debats.
2. Dur a terme iniciatives de projecció municipal; acadèmica, científica, tecnològica; econòmica i empresarial; esportiva; etc.
3. Realitzar intercanvis de bones pràctiques i models d’excelꞏlència.
4. Dur a terme programes de visitants internacionals.
5. Organitzar cursos, seminaris i estades de pràctiques de formació en l’àmbit internacional.
6. Convocar beques per realitzar estudis 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

841.755,35
931.244,65
4.000,00
208.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor

14
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