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Introducció
L’objectiu general de l’informe és donar els elements de context per a
establir la formulació d’un pla de caràcter estratègic d’intervenció en favor de
la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de les empreses a partir de la
identificació del potencial d’impacte de l’Acord Estratègic en l’economia, el
mercat de treball i l’ocupació vallesana en un moment de canvi i ajust
industrial en el territori.
El present informe recull, d’una banda la síntesi de diferents documents que
han de permetre la discussió final, i de l’altre un conjunt preliminar d’accions
estratègiques identificades a partir de l’analisi d’aquesta documentació. Així,
es preten establir el punt de partida per a dur a terme el Pla per a la qualitat
de l’ocupació i la competitivitat empresarial al Vallès Occidental”.
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Accions estratègiques identificades
Aquest capítol recull una proposta preliminar d’accions estratègiques
identificades a partir de l’analisi dels documents més rellevants sobre
polítiques públiques amb impacte al Vallès Occidental que es recullen en el
posteriors capítols.
El conjunt de les accions identificades es presenten seguint l’estructura de
l’Acord Estrategic, estructura que es reprodueix al llarg del present informe.
Accions estratègiques línia 1 de Recerca, desenvolupament i innovació
(R+D+i)
•

Redefinició del paper del CIDEM amb execució de plans pilot
territorials per millorar l'accés de les empreses als ajuts i suport al
canvi estratègic.

•

Suport a les experiències de cooperació público-privada de foment de
la innovació i la difusió tecnològica.

•

Estudi Centre Tecnològic (nacional de referència) sobre Música i
Audiovisual.

•

Pla territorial d’incorporació de Tecnòlegs i Doctors a les zones
industrials.

Accions estratègiques línia 2 de Dotació de capital humà
•

Augmentar i adequar l’oferta de cicles formatius professionals i noves
ofertes de mòduls a distància.

•

Projectes de Centres Integrats vinculats als sectors amb més
especialització territorial: Arts gràfiques, química, plàstics, fabricació
productes metàl·lics i construcció maquinària.

Accions estratègiques línia 3 de Infraestructures de transport i mobilitat
•

Generalitzar els projectes pilot del pla d’accés als polígons.

•

Impacte de la futura R5 (orbital) en la mobilitat pel treball.

Accions estratègiques línia 4 de Infraestructures energètiques i
mediambientals
No s’han identificat accions estratègiques en aquesta línia
Accions estratègiques línia 5 Infraestructures i política de telecomunicacions
•

Auditoria i pla de dotacions d’infraestructures de telecomunicacions
als polígons.
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Accions estratègiques línia 6 de Finançament de l’activitat empresarial
No s’han identificat accions estratègiques en aquesta línia
Accions estratègiques línia 7 de Altres actuacions de foment de la
competitivitat
•

Pla de serveis en els polígons industrials.

•

Coordinació oferta sòl de promoció pública i sòl d’equipaments dels
polígons.

Accions estratègiques lína 8 de Atracció d’inversions
•

Col·laboració amb l’Observatori de Prospectiva Industrial per a
l’anàlisi de l’impacte del canvi industrial a l’àmbit.

•

Programa amb l’Agència Catalana d’Inversions per la localització i
relocalització d’empreses.

Accions estratègiques línia 9 de Foment de les exportacions
•

Potencial de la promoció conjunta de l’oferta de localització futura
(prop de 3 milions de m2 de sostre industrial nou)

Accions estratègiques línia 10 de Polítiques actives d’ocupació
•

Aplicació íntegra del model de descentralització per les PAO que
impulsa el Consorci com a marc de cooperació territorial en favor de
l’ocupació.

•

Aplicació del principi de finestreta única al programa d’Intermediació
laboral al territori.

•

Oferta de serveis específics de Recol·locació.

•

Pla específic de formació per immigrants i foment servei SILO.

Accions estratègiques línia 11 de Relacions laborals: Qualitat laboral
•

Aplicació d’un protocol d’actuació en cas d’ajust industrial en
col·laboració amb DGRL i TLC.

•

Acció Integrada Pime RSE: suport a igualtat, conciliació, seguretat,...

Accions estratègiques línia 12 de Foment de la cohesió social
•

Programa de promoció serveis proximitat i polítiques de conciliació.

•

Suport al Pla d’acollida a la Immigració dels municipis i CC.

•

Assistència Tècnica a les polítiques de regeneració urbanes i
l’aplicació de la Llei de Barris en ocupació i integració laborals.
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Context de Polítiques Públiques
Recopilació i anàlisi documental
L’informe presenta una anàlisi dels principals documents de les polítiques
públiques generals vinculats amb el desenvolupament econòmic i la qualitat
de l’ocupació i el seu impacte en la comarca, amb especial èmfasi, però no
exclusivament, amb l’Acord Estratègic per la Internacionalització, la
competitivitat i la qualitat de l’ocupació de l’economia catalana

Els documents que s’ha considerat imprescindible analitzar han estat:
 Acord Estratègic per la internacionalització, la competitivitat i la qualitat de
l’ocupació de l’economia catalana. Barcelona, 16 de febrer de 2005
 Acord per a un Govern d’Entesa. Barcelona, 21 de novembre de 2006
 Pla de Govern 2007-2010 de la Generalitat de Catalunya
 Estratègia Catalana per a l’Ocupació 2007-2013 (Pla general d’ocupació de
Catalunya) 5 de setembre de 2006
 Marc Estratègic Nacional de referència d’Espanya 2007-2013 per a la programació
dels Fons Estructurals. (27 d’Abril 2007)
 Programa Comunitari per a l’ocupació i la solidaritat social – PROGRESS –
(Decisión No 1672/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de
octubre de 2006 por la que se establece un programa comunitario para el empleo y
la solidaridad social – Progress)
 Programa Marc per a la innovació i la competitivitat 2007-2013 (D1639/2006/CE)
 Nous reglaments dels Fons Estructurals. ( Reglamento (CE) NO 1080/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de julio de 2006 relativo al Fondo Europeo
de Desarrollo Regional)
 Programa Operatiu FEDER a Catalunya 2007-2013. Primer Esborrany, 9 de gener
de 2007
 Programa Operatiu FSE a Catalunya 2007-2013.Provisional (Dades presentació
pública del 13 de març de 2007)

Aquests documents han estat analitzats de manera transversal intentant
seguir l’estructura de l’acord estratègic que, com a document de major
rellevància a l’àmbit de Catalunya, posa les bases a partir de les quals s’ha
d’obrir el diàleg per configurar el Pla per a la qualitat de l’ocupació i la
competitivitat empresarial al Vallès Occidental. Això és:
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BLOC A: MILLORA CONDICIONS BÀSIQUES COMPETITIVITAT
Línia1: Recerca, desenvolupament i innovació (R+D+i)
Línia 2: Dotació de capital humà
Línia 3: Infraestructures de transport i mobilitat
Línia 4: Infraestructures energètiques i mediambientals
Línia 5: Infraestructures i política de telecomunicacions
Línia 6: Finançament de l’activitat empresarial
Línia 7: Altres actuacions de foment de la competitivitat
BLOC B: INTERNACIONALITZACIÓ
Línia 8: Atracció d’inversions
Línia 9: Foment de les exportacions
BLOC C: MILLORA DE LA QUALITAT DE L’OCUPACIÓ I COHESIÓ
SOCIAL
Línia 10: Polítiques actives d’ocupació
Línia 11: Relacions laborals: Qualitat laboral
Línia 12: Foment de la cohesió social
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BLOC A: MILLORA CONDICIONS BÀSIQUES COMPETITIVITAT
Algunes dades de context:
3.2.4 Producte interior brut per comarques, 2001-2005
En MEUR constants de 2000
2001

2002

2003

2004

2005

Alt Camp
Alt Empordà
Alt Penedès
Alt Urgell
Alta Ribagorça

576
1.577
1.227
286
88

590
1.625
1.260
293
88

605
1.682
1.313
302
94

630
1.739
1.380
311
99

653
1.817
1.412
319
99

Anoia
Bages
Baix Camp
Baix Ebre
Baix Empordà

1.230
2.223
2.715
987
1.507

1.246
2.271
2.775
1.016
1.556

1.264
2.339
2.809
1.042
1.597

1.299
2.402
2.940
1.082
1.638

1.315
2.469
2.929
1.111
1.709

Baix Llobregat
Baix Penedès
Barcelonès
Berguedà
Cerdanya

10.542
735
42.342
488
220

10.725
759
43.322
509
229

10.984
790
44.491
506
240

11.164
830
45.450
525
249

11.435
882
46.935
526
263

Conca de Barberà
Garraf
Garrigues
Garrotxa
Gironès

277
1.258
234
754
2.814

288
1.281
243
769
2.888

295
1.290
242
787
2.969

298
1.324
250
810
3.075

302
1.389
259
846
3.209

Maresme
Montsià
Noguera
Osona
Pallars Jussà

3.904
743
516
1.856
301

3.999
759
531
1.886
305

4.094
787
549
1.903
321

4.196
821
566
1.949
336

4.335
848
574
1.985
338

Pallars Sobirà
Pla d'Urgell
Pla de l'Estany
Priorat
Ribera d'Ebre

143
458
335
120
1.840

148
474
344
126
1.865

156
499
352
124
1.803

163
513
360
127
1.909

166
527
373
129
1.965

Ripollès
Segarra
Segrià
Selva
Solsonès

424
373
3.219
2.067
198

431
382
3.322
2.132
203

433
381
3.434
2.193
207

443
395
3.526
2.293
220

459
402
3.653
2.402
227

3.792
168
491
237
12.118
5.321

3.921
176
507
247
12.330
5.422

4.086
179
517
256
12.586
5.539

4.242
191
532
269
12.907
5.697

4.448
194
551
271
13.217
5.856

110.704

113.243

116.040

119.150

122.799

Tarragonès
Terra Alta
Urgell
Val d'Aran
Vallès Occidental
Vallès Oriental
Catalunya
Font: Caixa Catalunya
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3.2.6 Evolució del creixement del PIB comarcal total, 2001-2005
% taxes de variació reals
2001

2002

2003

2004

2005

Alt Camp
Alt Empordà
Alt Penedès
Alt Urgell
Alta Ribagorça

3,32
2,31
2,50
3,06
3,12

2,32
3,03
2,73
2,56
0,96

2,62
3,51
4,15
2,84
6,67

4,17
3,38
5,14
3,18
5,36

3,62
4,51
2,29
2,47
-0,82

Anoia
Bages
Baix Camp
Baix Ebre
Baix Empordà

2,87
2,93
4,70
3,02
1,57

1,30
2,19
2,20
2,86
3,24

1,44
2,97
1,24
2,60
2,65

2,82
2,71
4,65
3,85
2,54

1,25
2,79
-0,36
2,67
4,33

Baix Llobregat
Baix Penedès
Barcelonès
Berguedà
Cerdanya

2,89
2,97
3,26
3,60
3,05

1,73
3,19
2,32
4,20
4,09

2,42
4,10
2,70
-0,67
4,75

1,63
5,09
2,16
3,88
3,68

2,43
6,22
3,27
0,18
5,78

4,06
3,21
-0,36
3,11
3,29

4,07
1,78
3,79
2,00
2,63

2,45
0,74
-0,02
2,31
2,83

0,97
2,57
3,17
2,97
3,56

1,36
4,93
3,72
4,49
4,34

Maresme
Montsià
Noguera
Osona
Pallars Jussà

2,67
1,92
4,38
3,20
4,06

2,42
2,13
2,94
1,59
1,40

2,38
3,65
3,32
0,91
5,25

2,49
4,42
3,22
2,39
4,40

3,30
3,20
1,43
1,88
0,60

Pallars Sobirà
Pla d'Urgell
Pla de l'Estany
Priorat
Ribera d'Ebre

3,86
5,83
3,59
4,21
7,52

3,53
3,42
2,69
5,03
1,36

4,88
5,22
2,23
-0,94
-3,32

5,02
2,87
2,33
2,19
5,88

1,50
2,64
3,51
1,22
2,94

Ripollès
Segarra
Segrià
Selva
Solsonès

2,86
3,27
3,65
2,37
3,21

1,78
2,40
3,21
3,13
2,71

0,27
-0,46
3,38
2,89
1,85

2,36
3,72
2,67
4,55
6,16

3,62
1,91
3,60
4,77
3,26

Tarragonès
Terra Alta
Urgell
Val d'Aran
Vallès Occidental
Vallès Oriental

3,60
7,50
2,81
2,19
2,95
3,07

3,41
5,24
3,16
4,20
1,75
1,89

4,21
1,56
1,93
3,74
2,08
2,16

3,81
6,46
2,99
5,05
2,55
2,86

4,84
1,90
3,66
0,76
2,40
2,79

Catalunya

3,21

2,29

2,47

2,68

3,06

Conca de Barberà
Garraf
Garrigues
Garrotxa
Gironès

Font: Caixa Catalunya
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3.2.7 Estructura del PIB comarcal per sectors, 2005
En % sobre el PIB comarcal en termes constants de 1995
Primari

Indústria

Construcció

Serveis

Total

Alt Camp
Alt Empordà
Alt Penedès
Alt Urgell
Alta Ribagorça

5,7
4,6
7,1
5,8
1,8

41,67
12,8
35,65
16,66
37,43

9,29
8,65
11,06
13,45
16,22

43,36
73,95
46,22
64,09
44,53

100
100
100
100
100

Anoia
Bages
Baix Camp
Baix Ebre
Baix Empordà

2,5
2,2
1,5
6,7
3,0

35,69
30,14
37,74
22,8
15,4

13,09
12,21
8,41
11,89
8,13

48,75
55,41
52,37
58,61
73,45

100
100
100
100
100

Baix Llobregat
Baix Penedès
Barcelonès
Berguedà
Cerdanya

0,6
2,3
0,0
5,5
3,2

32,65
23,25
19,29
28,93
7,32

9,02
19,98
5,11
13,47
24,47

57,69
54,47
75,57
52,06
65,07

100
100
100
100
100

Conca de Barberà
Garraf
Garrigues
Garrotxa
Gironès

10,7
1,7
17,9
2,0
1,1

29,23
23,73
12,82
36,56
16,88

19,48
10,98
27,47
12,11
11,24

40,65
63,6
41,78
49,32
70,82

100
100
100
100
100

Maresme
Montsià
Noguera
Osona
Pallars Jussà

2,9
8,4
16,4
3,8
3,7

23,21
31,46
21,29
33,42
30,23

9,49
13,77
17,7
8,82
23,4

64,39
46,34
44,66
53,93
42,67

100
100
100
100
100

Pallars Sobirà
Pla d'Urgell
Pla de l'Estany
Priorat
Ribera d'Ebre

3,7
19,4
4,7
11,1
1,5

25,86
23,7
33,08
12,57
86,39

20,82
10,17
8,11
44,48
3,48

49,68
46,76
54,14
31,81
8,62

100
100
100
100
100

Ripollès
Segarra
Segrià
Selva
Solsonès

2,1
7,4
9,6
1,7
10,5

28,89
46,72
13,76
19,92
21,17

18,64
7,57
8,98
15,41
16,04

50,43
38,28
67,64
63,02
52,29

100
100
100
100
100

Tarragonès
Terra Alta
Urgell
Val d'Aran
Vallès Occidental
Vallès Oriental

0,9
22,9
10,5
0,9
0,1
0,6

26,36
12,85
23,58
21,89
34,16
38,83

8,39
34,52
14,87
13,92
9,17
10,74

64,3
29,7
51,05
63,32
56,55
49,84

100
100
100
100
100
100

Catalunya

1,6

26,1

8,4

63,9

100

Font: Caixa Catalunya
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Línia 1. Recerca, desenvolupament i innovació (R+D+i)
L1 /AE

Acord Estratègic per la Internacionalització, la competitivitat i la qualitat de l’ocupació de
l’economia catalana
1. Amb l’objectiu d’assolir un nivell d’inversió en R+D+I sobre el PIB equiparable a la mitjana europea
(2 per cent del PIB en R+D i 5 per cent en R+D+I al final de la legislatura), les parts signatàries
reafirmen la importància d’augmentar la despesa privada i pública en R+D+I i proposen incrementar
les corresponents partides pressupostàries dels departaments i organismes en aquesta matèria. Es
destaca la importància d’impulsar pols de primer nivell en sectors tecnològicament avançats mitjançant
la col·laboració entre el món de la recerca, l’empresa i l’Administració (mesura núm. 1).
Recerca, desenvolupament i innovació
1. Amb l’objectiu d’assolir un nivell d’inversió en R+D+I sobre el PIB equiparable a la mitjana
europea (5 per cent del PIB al final de la legislatura), i utilitzant el Pla de recerca i innovació de
Catalunya com a principal instrument, les parts signatàries reafirmen la importància d’augmentar
la despesa privada i pública en R+D+I i proposen incrementar les corresponents partides
pressupostàries dels departaments en aquesta matèria.
En aquest sentit, es considera prioritari, d’una banda, que el Departament de Treball i Industria,
a traves de la Secretaria d’Indústria i Energia, fomenti la inversió privada en R+D+I d’alt
contingut
tecnològic. El pressupost 2005 destinat a aquesta mesura, de 29 milions d’euros, representa
un augment del 19 per cent respecte a la despesa del 2004.
D’una altra banda, i amb el mateix objectiu, cal augmentar substancialment els recursos del
CIDEM,
que te com a principal funció el foment de la inversió privada en innovació. El pressupost 2005 del
CIDEM es de prop de 31,3 milions d’euros, la qual cosa representa un increment del 56 per cent
respecte del 2004.
Dins de l’àmbit de la despesa pública en R+D, també es proposa un augment dels recursos de la
Direcció General de Recerca d’uns 30 milions d’euros, es a dir, un augment del 38 per cent.
NOTA: D’acord amb el document de seguiment ed l’Acord del Consell d’Institucions, l’Execució de
l’Acord a 31/12/2006 ja havia dut a terme:
Pla de recerca i innovació de Catalunya 2005-2008 (m.1)
2. En el camp de l’R+D+I, es considera especialment rellevant intensificar la transferència de
tecnologia a traves de les xarxes de transferència de tecnologia, amb el desplegament de tres
xarxes: la Xarxa de centres de suport a la innovació tecnològica (XIT), la Xarxa de centres tecnològics
(XCT) i la Xarxa de centres de difusió tecnològica (XCDT) (mesura núm. 4).
4. S’intensificarà la transferència de tecnologia a traves de les xarxes de transferència de
tecnologia, mesura per a la qual el pressupost 2005 compta amb una dotació d’uns 9.500.000
euros.
Es promourà, a traves del CIDEM, el desplegament de tres elements principals de transferència
de tecnologia:
• Xarxa de centres de suport a la innovació tecnològica (XIT), que potenciarà el nombre de
grups universitaris que transfereixen tecnologia a les empreses i millorarà la qualitat de l’oferta
tecnològica amb criteris d’excel·lència.
• Xarxa de centres tecnològics (XCT), que assegurarà la provisió de serveis i assistència
tecnològica a les empreses. Es preveu arribar a un nombre d’entre 8 i 10 centres durant la
legislatura.
• Xarxa de centres de difusió tecnològica (XCDT) per a accions de difusió i foment de la
innovació, que comptarien amb la col·laboració de les organitzacions empresarials i sindicals per
tal
d’apropar la tecnologia i la gestió de la innovació a les pimes.
En el marc de l’actuació de creació i gestió de la Xarxa de Centres Tecnològics (XCT) i de la
Xarxa de Centres de Difusió Tecnològica (XCDT), s’ha realitzat una primera tasca de creació d’un
registre de centres tecnològics.
Centres reconeguts en el registre:
Xarxa CT:
• Associació d’Investigació de les Industries de l’Adob i Annexes (AIICA), Igualada.
• Fundació ASCAMM (Fundació de l’Associació Catalana d’Empreses de Motlles i Matrius),
Cerdanyola del Vallès, Parc Tecnològic del Vallès.
• Centre Tecnològic de Manresa (CTM), Manresa.
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L1 /AE

• Laboratori d’Assaigs i Investigacions Tèxtils del Condicionament Terrassenc (LEITAT), Terrassa.
• Fundació CETEMMSA (Fundació del Centre de Tecnologia Empresarial de Mataro-Maresme),
Mataró.
Xarxa CDT:
• Institut Català del Suro (Palafrugell)
• Centre Tecnològic Eduard Sole (Ripoll)
• Centre Català de la Vinya i el Vi (Vilafranca del Penedès)
Tanmateix, el conjunt de centres tecnològics existents a Catalunya –els quals estaran registrats–
no
assegura la cobertura de la totalitat dels sectors o tecnologies que la Generalitat pot estar
interessada a potenciar (ja sigui perquè son sectors estratègics o perquè son sectors altament
exposats a la competència internacional).
Es per això que es necessari un programa de nous centres tecnològics que actuïn d’instrument de
política industrial per potenciar la transferència tecnològica en sectors on la Generalitat ho
consideri
estratègicament necessari. En els propers anys es crearan els següents centres tecnològics:
• Centre Tecnològic de l’Aeronàutica i de l’Espai (7 milions d’euros)
• Centre de Difusió Tecnològica del Moble de Fusta (2 milions d’euros)
• Centre Tecnològic de la Logística (7 milions d’euros)
• Centre Tecnològic Media (2 milions d’euros)
• Centre Tecnològic de l’Automoció (7 milions d’euros)
• Centre Tecnològic de les TIC (3 milions d’euros)
• Centres Tecnològics de les Industries Agroalimentàries (Reus, Lleida, Girona) (16 milions
d’euros)
• Centre Tecnològic de la Industria Química (2 milions d’euros)
NOTA: D’acord amb el document de seguiment ed l’Acord del Consell d’Institucions, l’Execució de
l’Acord a 31/12/2006 ja havia dut a terme:
Creació de les Xarxes de Transferència de Tecnologia (m.4)
6. Foment de la iniciativa empresarial de base tecnològica.
Es considera estratègic impulsar Catalunya com a centre d’atracció de pols de primer nivell en
sectors tecnològicament avançats, mitjançant una acció a diferents nivells i que combini diversos
instruments, igual com succeeix, per exemple, en el sector de la biotecnologia i la recerca
biomèdica. Es proposen un conjunt d’actuacions amb vista a facilitar l’aparició de nous projectes
empresarials, en particular, d’aquells de base tecnològica, vinculats a les universitats i als centres
tecnològics. Aquestes actuacions compten amb una dotació de 7.565.000 euros per al 2005 i son
les següents:
• Potenciació dels parcs científics i tecnològics creats a l’entorn de les universitats, en especial, en
els sectors biotecnològic, aeronàutic, energies renovables i TIC.
• Programa d’incentius dirigit als grups de recerca i a les mateixes universitats i centres de recerca
en funció de la seva implicació i del nombre de projectes analitzats en els trampolins tecnològics.
• Creació de la Xarxa d’Incubadores Tecnològiques, que requereixen d’una oferta tecnològica
propera que en faciliti la supervivència i la competitivitat.
• Consolidar i reforçar l’actual xarxa de trampolins tecnològics augmentant les seves sinergies
amb altres xarxes existents, com la d’inversors privats.
• Potenciació de la creació d’empreses derivades (spin-off) universitàries.
• Creació d’una xarxa de vivers d’empresa, que coordini l’acció de les diferents administracions i
potenciï els vivers existents actualment.
8. Per tal d’assolir l’objectiu d’inversió del 3 per cent del PIB en innovació a Catalunya l’any 2008,
cal donar estímul i suport a la incorporació de la innovació de processos, productes i
d’organització. El pressupost 2005 per al conjunt de mesures proposades es de 35.250.000
euros i es compta amb les activitats i funcions pròpies de la Secretaria d’Indústria i Energia, del
CIDEM i del DURSI.
Es considera convenient impulsar programes de promoció a la innovació empresarial per a les
pimes catalanes, els quals s’estructuren en cinc eixos principals:
• Gestió de la innovació (productes, processos i en l’organització)
• Logística
• Disseny industrial
• Foment de l’ús de les TIC
• Foment de la qualitat
Per tal d’incrementar la capacitat empresarial en matèria d’R+D+I, es fomentarà la incorporació
de tecnòlegs i doctors a les empreses amb vista a impulsar programes d’investigació, recerca i
desenvolupament tecnològic i dels sistemes d’innovació.
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NOTA: D’acord amb el document de seguiment ed l’Acord del Consell d’Institucions, l’Execució de
l’Acord a 31/12/2006 ja havia dut a terme:
Pla de finançament per a la millora de les universitats públiques (m.7)
De cara a 2007 es potenciarà la transferència tecnològica, facilitant ajudes a la R+D i a la connexió
universitat-empresa.

Acord per a un Govern d’Entesa
3. IMPULS ECONÒMIC, OCUPACIÓ I POLÍTICA TERRITORIAL
COMPETITIVITAT, OCUPACIÓ I TREBALL
OBJECTIUS
- Completar la transformació del nostre model de competitivitat culminant l’aposta per la
innovació dels darrers anys.
- Mantenir, desenvolupar i actualitzar l’Acord Estratègic per la Internacionalització, la qualitat de
l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana.
- Assolir una millora de la qualitat de l’ocupació, reduint la temporalitat i fent front a la sinistralitat.

ACTUACIONS
Empresa i innovació
• Donar prioritat a la política de suport a la innovació a les empreses. Impulsar el mercat de
transferència de tecnologia per garantir que l’esforç en més R+D+i equival a més creixement i
ocupació i a empreses més competitives internacionalment.
• Incrementar les línies d’ajut a la R+D amb l’objectiu de superar la mitjana europea del 2% del PIB en
R+D l’any 2010.
• Augmentar els recursos destinats al finançament de noves empreses de base tecnològica i
energètica, amb l’objectiu de generar ocupació estable d’alta qualificació al llarg de les legislatura i
posicionar Catalunya com un dels líders del sector a Europa.
• Posar en marxa instruments de cobertura d’avals i garanties per cobrir les necessitats de les PIME
catalanes pel que fa a l’obtenció de crèdits públics destinats a projectes d’inversió en R+D+i.

SOCIETAT DEL CONEIXEMENT
OBJECTIUS
- Augmentar la inversió pública en el foment de les TIC.
- Promoure instruments per al foment del coneixement científic, de la recerca i de la innovació
tecnològica.
- Dotar la universitat catalana d’un marc legal ben definit en l’àmbit de la recerca que articuli l’activitat
investigadora al nostre país.

ACTUACIONS
• Aprovar la Llei de la ciència. Posar especial èmfasi en la millora del sistema de transferència
tecnològica, ampliant i consolidant les xarxes de centres tecnològics i de transferència de tecnologia,
tant les vinculades als clústers productius articulats al territori de Catalunya com les derivades de la
cooperació tecnològica universitat-empresa.
• Apostar per la consolidació, impuls i creixement dels centres tecnològics existents a Catalunya a
través de fórmules de finançament públic-privat que els permetin assolir els estàndards d’equipaments
i de qualitat tecnològica dels centres tecnològics europeus de referència.
• Garantir que les TIC es desenvolupin en condicions d’igualtat i que es garanteixi la prestació dels
serveis d’acord amb els principis d’universalitat, continuïtat i actualització.
• Consolidar el desplegament del Pla director d’infraestructures de telecomunicacions dissenyat per
l’anterior Govern com a garantia de l’accés als serveis mínims de comunicacions electròniques, tot
prioritzant les accions següents:
Assolir en una legislatura la cobertura de tots els nuclis de població de Catalunya de més de 50
habitants i de tots els polígons industrials pels serveis de telefonia fixa i mòbil, i d’accés a la banda
ampla.
Impulsar el desplegament d’infraestructures de telecomunicacions, amb l’aportació de recursos
públics, que facilitin la possibilitat a tots els operadors de serveis del mercat d’arribar al màxim de
nuclis de població de Catalunya.
Fomentar el servei universal de telecomunicacions. El govern de la Generalitat ha de garantir que
tots els ciutadans de Catalunya (arreu del país, amb les millors condicions de qualitat i preu) puguin
disposar de servei fix i mòbil de veu, l'accés a Internet i altres serveis de dades per banda ampla i els
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serveis de ràdio i televisió de la CCRTV i dels organismes públics de la seva demarcació en
condicions de competència.
• Impulsar, d’acord amb les línies plantejades en el Pla de serveis i continguts, propostes que s'adaptin
a les necessitats de la societat catalana respectant-ne la diversitat i en les millors condicions possibles
de preus, serveis de valor afegit i qualitat de servei:
Definir un model de govern electrònic eficient amb vocació de servei i d’acord amb el dret de la
ciutadania d’accedir a la administració per mitjans digitals. Donar prioritat a les actuacions en els
sectors de salut (recepta electrònica, història clínica...), educació, justícia i de relacions entre
Administració i empresa.
Fomentar l’ús del programari lliure com una oportunitat a Catalunya per implantar un model
d’innovació obert i el gran repte per crear xarxes potents amb models organitzatius alternatius en el
desenvolupament de noves solucions.
• Desenvolupar el Pla PUNTIC.CAT per a la implantació de les TIC en el teixit productiu català, fent
especial atenció a les PIME. Creiem que la inversió pública en el foment de les TIC és una inversió
d’alt rendiment a mitjà i llarg terminis, en primer lloc per a les persones, però també per als sectors
productius.
• Generar valor afegit en el sector de les noves tecnologies articulant un sector potent de les TIC i
creant llocs de treball altament qualificats:
Impulsant el projecte de la Tecnoregió, amb l’objectiu de facilitar l’establiment d’un marc que permeti
aliances entre centres de recerca, universitats, empreses i administracions públiques per tal d'assolir
els reptes de la societat del coneixement en el sector TIC.
Posant en marxa un pla de xoc de rellançament del sector de les tecnologies de la informació i les
comunicacions de Catalunya, de forma integrada amb el projecte de Tecnoregió.
• Impulsar un pacte nacional per a la recerca que permeti estabilitzar la política de recerca i incloure-hi
tots els agents socials involucrats (universitats, empreses i entitats privades sense afany de lucre),
amb especial atenció al paper de les petites i mitjanes empreses en el teixit socioeconòmic català. La
Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT) serà l’encarregada de pilotar
el procés del qual es desprendrà l’elaboració o actualització del Pla de recerca i innovació (PRI) que
marqui les prioritats i les estratègies de recerca del país.

Pla de Govern 2007-2010
3.1 Competitivitat
3.1.2 Seguir apostant per la internacionalització, la recerca i la innovació com a elements clau de
competitivitat
Els fets rellevants que emmarcaran l’acció de Govern seran la creació de la Conselleria
d’Innovació, Universitats i Empresa, el projecte de llei de foment de la ciència i la innovació i
d’ordenació de la recerca, i, nogensmenys, el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació, on
partint de la iniciativa presidencial, es debatrà amb agents econòmics i formacions polítiques el que
sens dubte serà el pla director en aquesta matèria a mitjà i llarg termini.
Cal afavorir l’accés de les empreses catalanes als incentius a la r+d+i estatals i europeus i
l’aprofitament dels incentius fiscals a la innovació. Especialment per a aquelles empreses que,
per la seva dimensió, presenten una major dificultat d’accés.
Davant d’aquest entorn, el Govern farà una aposta clara per la recerca i la innovació, centrada
sobretot a fomentar l’increment d’inversió privada en aquest terreny. S’incrementaran les línies
d’ajut a la R+D amb l’objectiu de superar el 2% del PIB en despesa en R+D l’any 2010. Aquesta
política es completarà amb una àmplia cobertura d’avals i garanties per cobrir les necessitats de les
PIME catalanes pel que fa a l’obtenció de crèdits públics destinats a aquest tipus de projectes.
No es donarà aquesta potenciació de l’entorn sense l’impuls del mercat de transferència de
tecnologia, per tal de garantir que l’esforç en més R+D+i equivalgui a més creixement i ocupació i a
empreses més competitives internacionalment. Serà prioritari apostar per la consolidació, impuls
i creixement dels centres tecnològics existents a Catalunya, a través de fórmules de
finançament públic-privat, així com coordinar les diferents xarxes que formen el mercat
tecnològic a Catalunya i que donen suport a les pimes catalanes en les tasques de
sensibilització, assessorament i posterior desenvolupament de projectes d’R+D+i.

L1 /ECO

Estratègia Catalana per a l’Ocupació 2007-2013 (Pla general d’ocupació de Catalunya) 5 de
setembre de 2006
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Marc Estratègic Nacional de referència d’Espanya 2007-2013 per a la programació dels
Fons Estructurals
7.5. Las prioridades del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
7.5.1. I+D+i y Sociedad de la Información: Eje 1 Convergencia. Eje 1 Competitividad
En un contexto de globalización, en el que la economía española ve cómo su competitividad decrece,
el aumento de la productividad basada en la inversión en innovación y tecnología se configura como
un elemento imprescindible.
Este eje está ligado al Objetivo Estratégico número 2, mejorar los conocimientos y la innovación a
favor del conocimiento. Además, guarda relación también con el Objetivo Estratégico 3, más y mejores
empleos.
a) Investigación, desarrollo tecnológico e innovación
a.1) Situación actual y perspectivas
...
Recomendaciones del análisis DAFO en el marco de las conclusiones de Lisboa i Gotemburgo:
1. Aumentar la inversión en I+D+i
2. Incrementar la demanda tecnológica y de innovación desde el tejido productivo
3. Mejorar la oferta de I+D+i disponible al servicio del tejido productivo
4. Reforzar el papel de la Universidad
5. Incrementar la vertebración de la oferta existente con las características de la demanda de I+D+i
existente
6. Apoyar decididamente las nuevas empresas de base tecnológica
7. Potenciar y reforzar el capital humano español
8. Adecuar las actuaciones comunitarias con los planes regionales existentes y asegurar la
sostenibilidad a largo plazo de las acciones apoyadas
9. Mejorar la coordinación y gobernanza de las políticas públicas de apoyo a la
I+D+i
10. Orientar las acciones públicas al apoyo de la “excelencia” científica
…
a.2) Objetivos generales y metas estratégicas
En definitiva, con el objetivo fundamental de aumentar el ratio de inversión en I+D sobre el PIB, y la
contribución privada al total, los objetivos estratégicos propuestos son los siguientes:

De forma complementaria, se buscará incrementar la contribución del sector privado a la inversión en
I+D, pasando, en el conjunto de España, del 47% en 2005 al 52,5% en 2008 y al 55% en 2010.

a.3) Enfoque y actuaciones:
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De forma general, tanto los planes regionales de I+D+i como los nacionales reflejan el diagnóstico
anterior, aumentan los recursos destinados a estos fines y proponen las siguientes categorías de
gasto en sus programas operativos, todas las cuales contribuyen al cumplimiento de los objetivos de la
agenda de Lisboa:

… las regiones competitividad deben enfocar sus acciones hacia el desarrollo empresarial, la
participación de las empresas en la I+D+i y la transferencia de tecnología…
Geográficamente se prevé que las actuaciones de I+D+i se concentren en los polos de desarrollo
regional, a fin de generar economías de aglomeración. La localización de estos polos en zonas
urbanas enlaza las inversiones en innovación con el espacio urbano, contribuyendo a convertir a las
ciudades en motores de desarrollo, de acuerdo con las directrices de la Comisión y con el objetivo de
colaborar en consolidar el crecimiento de las empresas.
El P.O. de I+D+i para el beneficio de las Empresas tendrá como principal prioridad las actuaciones
dirigidas a vertebrar el sistema Ciencia-Tecnología- Empresa, tanto en el conjunto de España como a
escala regional, fomentando la cooperación entre empresas, centros tecnológicos y centros de
investigación y favoreciendo la incorporación de las PYMEs. Para ello se apoyará la creación y
consolidación de agrupaciones empresariales innovadoras (“clusters”), la puesta en marcha de
grandes proyectos de demostración y de proyectos estratégicos, así como el desarrollo de proyectos
ligados a los parques científicos y tecnológicos.
Entre las actuaciones incluidas en este P.O. merecen destacarse asimismo las que tienen como
objetivo atraer a las PYMEs a la actividad innovadora, las dirigidas a la creación de centros
tecnológicos y de investigación ligados a la actividad empresarial y las que se proponen mejorar la
financiación de las PYMEs innovadoras.
El P.O. de Economía basada en el Conocimiento tiene una doble orientación. Por una parte, se
propone impulsar la I+D+i realizada en centros públicos de investigación y Universidades, a través del
apoyo a la dotación de infraestructuras y al desarrollo de proyectos de investigación.
Por otra parte, el P.O. soporta un conjunto de actuaciones dirigidas al desarrollo de la Sociedad de la
Información en España, contempladas todas ellas en el Plan Avanza, para el que este P.O. supone un
decisivo refuerzo. Entre ellas pueden destacarse el impulso de los servicios públicos digitales, la
potenciación de la red de puntos de acceso público a Internet, el apoyo al desarrollo y uso de
soluciones digitales para las PYMEs, la democracia electrónica, la integración de colectivos con riesgo
de info-exclusión, la extensión de infraestructuras avanzadas, incluidas las redes de investigación de
alta capacidad, y el fomento de los contenidos digitales.
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b) Sociedad de la Información: brecha digital y e-business, e-administración, e-salud, e-learning
b.1) Situación actual y perspectivas
b.2) Objetivos generales y metas estratégicas
La Agenda de Lisboa advierte sobre el efecto multiplicador del desarrollo de la Sociedad de la
Información sobre la actividad economía. A nivel nacional, es un objetivo del PNR aumentar el
porcentaje del PIB destinado a las TIC desde el 4,78% en 2004 al 7% en el 2010, siendo necesario
promover su uso en hogares, empresas y la administración pública.
La diferente situación de partida en las distintas regiones hace que en algunas de ellas sea necesario
desarrollar en primer lugar las infraestructuras necesarias para luego sumarse al reto conjunto de
potenciar el desarrollo de servicios y contenidos tanto desde la Administración Pública como desde las
empresas.
Las metas estratégicas fijadas son las siguientes:

Consecuentemente, se tratará de estimular el desarrollo de infraestructuras sobre las que se configure
una oferta de servicios y contenidos atractivos para los usuarios y, por otra, emprender acciones
orientadas al fomento de la demanda por parte de ciudadanos, empresas y administración pública.
b.3) Enfoque y actuaciones
Los Programas Operativos se desarrollarán según las siguientes categorías de gasto:
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Aunque las categorías de gasto sean las mismas, las regiones convergencia combinarán actuaciones
orientadas a potenciar tanto la oferta y las infraestructuras, como la demanda. Por su parte, las
regiones Competitividad se centrarán en potenciar la demanda de las TIC, principalmente en el tejido
empresarial.
Asimismo, y una vez que el Fondo Europeo de Inversiones haya terminado los estudios que está
realizando sobre las necesidades financieras específicas de cada región española, las actuaciones
dentro de esta prioridad se podrán canalizar a través de instrumentos desarrollados a partir de la
Iniciativa JEREMIE

7.5.2. Desarrollo e innovación empresarial: Eje 2 Convergencia. Eje 1
Competitividad.
El apoyo a la creación, el crecimiento, la innovación y la internacionalización de las PYMEs españolas
está en la base de la mejora competitiva de la economía. Consecuentemente, este eje está
directamente relacionado con el Objetivo Estratégico nº 2, mejorar los conocimientos y la innovación a
favor del crecimiento.
a) Situación actual y perspectivas
b) Objetivos generales y metas estratégicas
La internacionalización, la innovación empresarial y el espíritu emprendedor se configuran como la
base sobre la que relanzar la competitividad de la economía nacional. Y para ello se requiere
crecimiento empresarial, uso intensivo de las TIC, aplicación de tecnologías medioambientales, y
mejora de la gestión energética, como elementos transversales en el modelo de desarrollo.
En base a lo expuesto, las metas estratégicas planteadas son las siguientes:

c) Enfoque y actuaciones
El enfoque de las actuaciones tiene una clara orientación hacia las empresas. Se resumen en:
Potenciar la iniciativa emprendedora en toda la sociedad, aumentando empresas innovadoras y de
base tecnológica.
Simplificar el entorno jurídico y administrativo.
Potenciar la capacidad innovadora no tecnológica, la ecoinnovación las TICs.
Aumentar la presencia internacional de las empresas.
Estimular el crecimiento de las empresas y su competitividad.
Asimismo, la tipología de las actuaciones responde a las directrices europeas y nacionales en materia
de desarrollo empresarial, destacando las iniciativas para aumentar el acceso a financiación (business
angels, fondos de capital riesgo o prestamos participativos); el aumento de la capacidad de innovación
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y la transferencia de tecnología; la promoción de tecnologías limpias; las medidas para favorecer la
internacionalización de las empresas españolas; y el fomento de la iniciativa emprendedora con
especial intensidad en mujeres y jóvenes. En relación con las mujeres, se tendrán en consideración
acciones de acompañamiento que faciliten su participación en el tejido productivo.
Las tipologías de gasto previstas son las siguientes:

Desde un punto de vista operativo, se buscará la regionalización de las actuaciones a través del
dialogo entre las Administraciones de ámbito nacional, regional y local, y la participación del sector
privado y de otros agentes sociales.
Dentro de todo el proceso de apoyo empresarial se debe tener en cuenta especialmente la necesidad
de internalizar los costes medioambientales.

L1 /PGSS

L1 /PM

Programa Comunitari per a l’ocupació i la solidaritat social – PROGRESS (D1672/2006/CE)

Programa Marc per a la innovació i la competitivitat 2007-2013 (D1639/2006/CE)
TÍTULO I - DISPOSICIONES COMUNES
CAPÍTULO I -Programa marco para la innovación y la competitividad
Artículo 2 Objetivos
1. Los objetivos del programa marco serán los siguientes:
a) fomentar la competitividad de las empresas, en especial de las PYME;
b) promover todas las formas de innovación, incluida la innovación ecológica;
c) acelerar el desarrollo de una sociedad de la información sostenible, competitiva, innovadora
e inclusiva;
d) promover la eficiencia energética y las fuentes de energía nuevas y renovables en todos los
sectores, incluido el transporte.
2. Los objetivos del programa marco se llevarán a cabo mediante la ejecución de los siguientes
programas específicos establecidos en el título II (en lo sucesivo denominados «los programas
específicos»):
a) programa para la iniciativa empresarial y la innovación;
b) programa de apoyo a la política en materia de tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC);
c) programa «Energía inteligente — Europa».

TÍTULO II - PROGRAMAS ESPECÍFICOS
CAPÍTULO I - Programa para la iniciativa empresarial y la innovación
Sección 1 Objetivos y ámbitos de actuación
Artículo 10
Establecimiento y objetivos
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1. Se establece el programa para la iniciativa empresarial y la innovación, un programa de apoyo a las
empresas, en particular las PYME, el espíritu empresarial, la innovación, incluida la innovación
ecológica, y la competitividad industrial.
2. El programa para la iniciativa empresarial y la innovación incluirá acciones para apoyar, mejorar,
fomentar y promover:
a) el acceso a financiación para la puesta en marcha y el crecimiento de las PYME, y para inversión
en actividades de innovación;
b) la creación de un entorno favorable para la cooperación de las PYME, especialmente en el ámbito
de la cooperación transfronteriza;
c) cualquier forma de innovación en las empresas;
d) la innovación ecológica;
e) la iniciativa empresarial y la cultura de la innovación;
f) la reforma económica y administrativa relacionada con la empresa y la innovación.
Artículo 11
Acceso a financiación para la puesta en marcha y el crecimiento de las PYME
Las acciones relativas al acceso a financiación para la puesta en marcha y el crecimiento de las PYME
y para inversión en actividades de innovación, incluida la innovación ecológica, pueden ser
a) incrementar el volumen de la inversión en fondos de capital de riesgo y los instrumentos de
inversión promovidos por los denominados inversores informales («ángeles financieros»);
b) conseguir un efecto multiplicador de los instrumentos de financiación de deuda de las PYME;
c) mejorar el entorno financiero y la preparación para la inversión de las PYME.
Artículo 12
Cooperación de las PYME
Las acciones relativas a la cooperación de las PYME podrán consistir en:
a) promover los servicios de apoyo a las PYME;
b) contribuir a medidas que ayuden e inciten a las PYME a cooperar con otras empresas y otros
agentes implicados en la innovación transfronteriza, incluida la implicación de las PYME en el ámbito
de la normalización a escala europea e internacional;
c) promover y facilitar la cooperación empresarial internacional, también a escala regional, en
particular a través de redes de PYME que propicien la coordinación y el desarrollo de sus actividades
económicas e industriales.
Artículo 13
Actividades de innovación
Las acciones relativas a la innovación podrán consistir en:
a) promover la innovación sectorial, las agrupaciones, las redes de innovación, las asociaciones entre
los sectores público y privado en materia de innovación y la cooperación con las organizaciones
internacionales pertinentes, así como la gestión de la innovación;
b) prestar apoyo a los programas nacionales y regionales de innovación empresarial;
c) apoyar la adopción de tecnologías y conceptos innovadores y la aplicación innovadora de las
tecnologías y los conceptos ya existentes;
d) prestar apoyo a los servicios de transferencia transnacional de conocimientos y tecnología y a los
servicios de protección y de gestión de la propiedad intelectual e industrial;
e) desarrollar y explorar nuevos tipos de servicios de apoyo a la innovación;
f) promover la tecnología y el conocimiento mediante sistemas de almacenamiento y transferencia de
datos.
Artículo 14
Acciones de innovación ecológica
Las acciones relativas a la innovación ecológica podrán consistir en:
a) apoyar la adopción de tecnologías medioambientales y actividades de innovación ecológica;
b) coinvertir en fondos de capital riesgo que suministren capital propio también a las sociedades que
inviertan en innovación ecológica, de acuerdo con el procedimiento establecido en el anexo II;
c) promover redes y agrupaciones de innovación ecológica, colaboraciones público-privadas en
innovación ecológica y desarrollar de servicios empresariales innovadores que faciliten o promuevan
la innovación ecológica;
d) promover enfoques nuevos e integrados de la innovación ecológica en campos tales como la
gestión medioambiental y el diseño de productos, procesos y servicios respetuosos con el medio
ambiente, teniendo en cuenta su ciclo vital completo.
Artículo 15
Iniciativa empresarial y cultura de la innovación
Las acciones relativas al espíritu empresarial y la cultura de la innovación podrán consistir en:
a) fomentar la mentalidad, la formación y la cultura empresariales, y el equilibrio del riesgo y las
recompensas de la actividad empresarial, sobre todo para las mujeres y los jóvenes;
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b) fomentar un entorno empresarial favorable a la innovación y al desarrollo y crecimiento de las
empresas;
c) apoyar la elaboración de políticas y la cooperación entre las partes implicadas, incluida la
cooperación transnacional de los administradores de programas nacionales y regionales, en particular
con objeto de propiciar programas y medidas favorables a las PYME;
d) favorecer la creación y la transmisión de empresas.
Artículo 16
Reforma económica y administrativa relacionada con la empresa y la innovación
Las acciones relativas a la reforma económica y administrativa relacionada con la empresa y la
innovación podrán consistir en:
a) recoger datos, analizar y realizar un seguimiento de los resultados, y elaborar y coordinar políticas;
b) contribuir a la definición y promoción de las estrategias de competitividad en los sectores industrial y
de servicios;
c) apoyar el aprendizaje mutuo entre administraciones nacionales, regionales y locales, con el fin de
buscar la excelencia.
Sección 2 - Ejecución
Artículo 17
Instrumentos financieros comunitarios para las PYME
1. El objetivo de los instrumentos financieros comunitarios será facilitar el acceso de las PYME a la
financiación en determinadas fases de su ciclo de vida, a saber: las fases de lanzamiento, de puesta
en marcha, de expansión y de transmisión de empresas. El ámbito de los instrumentos pertinentes
abarcará también las inversiones de las PYME en actividades como el desarrollo tecnológico, la
innovación, incluida la innovación tecnológica, y la transferencia de tecnología, así como en la
expansión transfronteriza de su actividad comercial.
2. Los instrumentos a los que hace referencia el apartado 1 serán los siguientes:
a) el mecanismo para las PYME innovadoras y de rápido crecimiento (MIC);
b) el mecanismo de garantía PYME;
c) el sistema de desarrollo de capacidades.
3. Las disposiciones de aplicación de los diversos instrumentos se describen en el anexo II.
Artículo 21
Servicios de apoyo a las empresas y a la innovación
1. Se fomentarán los servicios de apoyo a las empresas y a la innovación, en especial para PYMEs.
2. En función de la experiencia y las capacidades demostradas por las redes europeas existentes de
ayuda a las empresas, podrán concederse ayudas financieras a los miembros de redes para
prestarles, en particular:
a) servicios de información, diálogo, cooperación empresarial e internacionalización;
b) servicios de innovación y de transferencia de tecnología y conocimientos;
c) servicios que estimulen la participación de las PYME en el séptimo programa marco de IDT.
La información sobre dichos servicios se detalla en el anexo III.
3. La Comisión seleccionará a los miembros de la red mediante convocatorias de propuestas relativas
a los diferentes servicios mencionados en el apartado 2. Tras las convocatorias de propuestas, la
Comisión podrá establecer un acuerdo marco de colaboración con los miembros de la red
seleccionados, especificando el tipo de actividades que deben ofrecerse, el procedimiento para
conceder las subvenciones y los derechos y las obligaciones generales de cada una de las partes. El
acuerdo marco podrá abarcar todo el período de duración del programa.
4. Además de los servicios mencionados en el apartado 2, la Comisión podrá prestar ayuda financiera
para llevar a cabo otras actividades en el ámbito del acuerdo marco mediante convocatorias de
propuestas que pueden limitarse a los miembros de la red. Estos servicios deberán garantizar que las
partes interesadas y los posibles solicitantes puedan obtener asistencia completa en relación con las
posibilidades de ayuda en virtud del programa marco.
5. La Comisión apoyará a los miembros de la red aportando la coordinación y el apoyo operativo
adecuados. Las organizaciones establecidas en países que no participen en el programa marco
podrán beneficiarse de dicha coordinación y apoyo operativo.
6. La Comisión garantizará que los miembros de la red cooperen entre ellos y que, si un miembro de
esta no puede cumplir un encargo directamente, lo dirija a un miembro competente de la red.
Artículo 22
Proyectos piloto y proyectos de aplicación comercial relativos a la innovación y la innovación
ecológica
La Comunidad prestará apoyo a proyectos relacionados con las primeras aplicaciones o las
aplicaciones comerciales de técnicas, productos o prácticas innovadores o que supongan una
innovación ecológica, que sean de interés para la Comunidad y cuya demostración técnica ya se haya
realizado con éxito, pero que no hayan penetrado aún de manera significativa en el mercado debido a
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su riesgo residual. Dichos proyectos estarán concebidos para fomentar una amplia utilización de tales
técnicas, productos o prácticas en los países participantes y para facilitar su adopción por el mercado.
Artículo 23
Análisis, desarrollo y coordinación de las políticas y hermanamiento
Para apoyar el análisis, el desarrollo y la coordinación de las políticas con los países participantes,
podrán ponerse en pràctica las acciones siguientes:
a) estudios, recogida de datos, encuestas y publicaciones, basadas siempre que sea posible en
estadísticas oficiales;
b) hermanamientos y reuniones de expertos, incluidos los expertos de instituciones públicas, expertos
enviados por las PYME y otras partes interesadas, conferencias y otros actos;
c) campañas de sensibilización, creación de redes y otras actividades pertinentes;
d) evaluaciones comparativas de los resultados obtenidos a escala nacional y regional, así como
acciones en materia de buenas prácticas, incluidas su difusión y aplicación.
Artículo 24
Medidas de apoyo al programa para la iniciativa empresarial y la innovación
La Comisión procederá con regularidad a:
a) llevar a cabo un análisis y un seguimiento de aspectos sectoriales y relacionados con la
competitividad, en particular a efectos del informe anual de la Comisión sobre la competitividad de la
industria europea;
b) elaborar evaluaciones de impacto de las medidas comunitarias que afecten de forma especial a la
competitividad de las empresas y proceder a su publicación con miras a determinar ámbitos
susceptibles de simplificación de la legislación existente o elaboración de nuevas medidas legislativas
destinadas a incrementar el atractivo de la innovación en la Comunidad;
c) evaluar aspectos específicos o medidas específicas de ejecución relacionadas con el programa
para la iniciativa empresarial y la innovación;
d) difundir la información apropiada sobre el programa para la iniciativa empresarial y la innovación.

CAPÍTULO II - Programa de apoyo a la política en materia de TIC
S e c c i ó n 1 - Objetivos y ámbitos de actuación
Artículo 26
Establecimiento y objetivos
1. Se establece un programa de apoyo a la política en materia de TIC.
2. El programa de apoyo a la política en materia de TIC incluirá acciones para:
a) desarrollar el espacio único europeo de la información y consolidar el mercado interior de productos
y servicios de las TIC y de productos y servicios basados en dichas tecnologías;
b) fomentar la innovación mediante una mayor incorporación de las TIC y más inversiones en las
mismas;
c) desarrollar una sociedad de la información inclusiva y unos servicios más eficientes y efectivos en
ámbitos de interés público, así como mejorar la calidad de vida.
3. Las acciones mencionadas en el apartado 2 se llevarán a cabo con un énfasis particular en la
promoción y sensibilización sobre las oportunidades y los beneficios que las TIC aportan a los
ciudadanos, las autoridades públicas y las empresas, especialmente las PYME.
Artículo 27
El espacio único europeo de la información
Las acciones relativas al espacio único europeo de la información tendrán como objetivo:
a) garantizar un acceso transparente a los servicios basados en las TIC y establecer condiciones
generales propicias para la incorporación rápida, apropiada y efectiva de comunicaciones
y servicios digitales convergentes, prestando atención a aspectos de interoperabilidad, uso de normas
abiertas y seguridad y confianza;
b) mejorar las condiciones para el desarrollo de los contenidos digitales, teniendo en cuenta el
multilingüismo y la diversidad cultural;
c) realizar un seguimiento de la evolución de la sociedad de la información europea, mediante la
recopilación de datos y el análisis del desarrollo, la disponibilidad y el uso de los servicios de
comunicación digitales, incluido el crecimiento de Internet, el acceso a y la adopción de la banda
ancha y la evolución de los contenidos y servicios.
Artículo 28
Innovación mediante una mayor incorporación de las TIC y más inversiones en las mismas
Las acciones relativas a la innovación mediante una mayor incorporación de las TIC y más inversiones
en las mismas tendrán como objetivo:
a) fomentar la innovación en procesos, servicios y productos basados en las TIC, en especial en las
PYME y en los servicios públicos, teniendo en cuenta las necesidades de formación;
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b) facilitar la interacción pública y privada, y la creación de asociaciones para acelerar la innovación y
las inversiones en TIC;
c) aumentar la sensibilización acerca de las oportunidades y los beneficios que las TIC y sus nuevas
aplicaciones aportan a los ciudadanos y a las empresas, incluido el refuerzo de la confianza y la
apertura a nuevas TIC, y fomentar un debate a escala europea sobre las tendencias emergentes y la
evolución en materia de TIC.
Artículo 29
Sociedad de la información inclusiva, servicios más eficientes y efectivos en ámbitos de interés
público y mejora de la calidad de vida
Las acciones relativas al desarrollo de una sociedad de la información inclusiva y de unos servicios
más eficientes y efectivos en ámbitos de interés público, así como a la mejora de la calidad de vida,
tendrán como objetivo:
a) mejorar la accesibilidad de las TIC, incluidos los contenidos digitales y la alfabetización digital;
b) aumentar la confianza en las TIC y el apoyo a sus usuarios, prestando especial atención a la
protección de la intimidad;
c) mejorar la calidad, eficiencia, disponibilidad y accesibilidad de servicios electrónicos en ámbitos de
interés público y que permitan participar a través de las TIC, incluidos, cuando proceda, los servicios
públicos interoperables paneuropeos o transfronterizos, y desarrollar módulos de interés común e
intercambiar buenas prácticas.
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Nous reglaments dels Fons Estructurals.
REGLAMENTO (CE) NO 1080/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 5 de julio de 2006 relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Con arreglo al objetivo de «competitividad regional y empleo», la ayuda del FEDER, en el contexto de
las estrategias de desarrollo sostenible, se centrará, además de en promover el empleo, en atender
principalmente a las siguientes tres prioridades:
1) innovación y economía del conocimiento, mediante, entre otras cosas, la creación y fortalecimiento
de economías regionales de innovación eficaces, relaciones sistémicas entre los sectores público y
privado, las universidades y centros tecnológicos, teniendo en cuenta las necesidades locales, y en
particular:
a) potenciación de la capacidad regional de I+DT e innovación directamente vinculadas a
objetivos regionales de desarrollo económico, respaldando los centros de competencia de
sectores o tecnologías específicos, alentando las actividades de I+DT industrial, las PYME y
la transferencia de tecnología, desarrollando la previsión tecnológica y la evaluación
comparativa internacional de las políticas de fomento de la innovación, y apoyando la
colaboración interempresarial y las políticas conjuntas en materia de I+DT e innovación;
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Programa Operatiu FEDER a Catalunya 2007-2013. Primer Esborrany, 9 de gener de 2007
A partir de la correspondencia entre los objetivos intermedios del P.O. de Cataluña y las Directrices
Estratégicas Comunitarias para los Fondos Estructurales 2007-2013, expuestas en el apartado de
análisis de coherencia, se articula la siguiente propuesta basada en cuatro ejes prioritarios:
• Eje 1: Innovación y desarrollo empresarial y economía del conocimiento.
• Eje 2: Medio ambiente y prevención de riesgos.
• Eje 3: Accesibilidad y servicios de transporte.
• Eje 4: Desarrollo sostenible local y urbano.
• Eje 5: Asistencia técnica
En el primer eje del Programa Operativo se establecen tres líneas prioritarias de intervención:
1. Investigación, desarrollo tecnológico e innovación.
2. Desarrollo empresarial.
3. Sociedad de la información.
A continuación, se presentan para cada una de estas tres líneas de actuación, los objetivos generales
y prioridades, las actuaciones que se llevarán a cabo, y una relación de los indicadores estratégicos y
operativos para su seguimiento y evaluación.
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a) Objetivos generales y prioridades estratégicas
1. Investigación, desarrollo tecnológico e innovación
En materia de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, un objetivo fundamental es el
establecimiento de mecanismos de impulso y desarrollo de áreas tecnológicas de excelencia en
Cataluña que agrupen agentes públicos y privados en el marco de sectores, clusters, polos de
competitividad e innovación local, incrementando el potencial de conocimientos y la divulgación de los
mismos; así como la estructuración de actuaciones transversales entre dichos entornos. En este
sentido, los objetivos y prioridades se concretan en:
• Identificación de áreas de excelencia en I+DT+i, de segmentos estratégicos de negocio (conjunto de
mercados y sectores similares, que comparten productos y/o tecnologías comunes) etc. para orientar
las iniciativas y entornos innovadores existentes en aquellas áreas con más potencial.
• Promoción de entornos innovadores en aquellas áreas no cubiertas y detectadas como estratégicas.
• Incremento del potencial de conocimientos de dichos entornos y su divulgación en el tejido
empresarial.
• Fomento e instrumentalización de mecanismos de colaboración entre los distintos entornos para
lograr el avance tecnológico global.
• Establecer los mecanismos necesarios para posicionar Cataluña como pionera en ámbitos
determinados de la investigación e innovación en TICs. Así, los objetivos son coordinar los esfuerzos
en I+D e innovación en TIC, atraer inversión internacional, dar soporte institucional a la investigación e
innovación en TIC en Cataluña, estimular la creación de empresas, y potenciar las líneas concretas de
investigación.
Por otra parte, otro de los objetivos generales para el periodo 2007-2013 es la conexión entre el
conocimiento científico y la empresa. Para ello, es necesaria la creación de sistemas para facilitar la
prospectiva tecnológica, la valorización y comercialización de la tecnología en Cataluña. En este
sentido, los objetivos y prioridades se concretan en:
• Obtención de información sistemática y estructurada sobre la evolución del I+DT+i que permita la
identificación de áreas de excelencia, ámbitos de conocimiento y/o tecnologías embrionarias, y
tendencias tecnológicas clave al servicio de la industria en Cataluña.
• Incremento del volumen de contratos de licencia, cesión de patentes, contratos de asistencia técnica
etc. entre universidad, centros de investigación y empresas, especialmente las PYMEs.
• Aumento de la capacidad real de las empresas de hacer I+DT+i colaborando con todo tipo de
agentes (público-privados) a nivel local e internacional, a través del acercamiento entre necesidades
de las empresas a la oferta científico-tecnológica.
• Creación de un mecanismo estable de prospectiva tecnológica.
Finalmente, otro objetivo prioritario para el periodo 2007-2013 es la creación y mejora de las
infraestructuras y equipamiento de investigación y de desarrollo tecnológico. Para conseguir en
Cataluña una economía competitiva y basada intensamente en el conocimiento, es necesario llevar
cabo, en colaboración con las universidades y otros agentes del sistema, -en el marco del Pla de
Recerca i Innovació de Catalunya 2005-2008, del Pla d’Infraestructures de Recerca 2007-2012 y, a
nivel estatal, del Plan Ingenio Nacional de I+D+i-, inversiones en infraestructuras de investigación y de
desarrollo tecnológico. En este sentido, los objetivos y prioridades se concretan en:
• Crear y potenciar centros de investigación públicos y privados sin ánimo de lucro que respondan a
las necesidades de desarrollo de Cataluña, a las demandas de las empresas y a las prioridades de los
planes sectoriales, constituyendo un elemento eficaz del sistema Ciencia-Tecnología-Empresa.
• Promover la investigación de calidad y el fomento de la investigación de carácter multidisciplinar que
sea capaz de movilizar el conocimiento complementario de diversos campos científicos a favor de la
solución de los problemas de la sociedad española y europea.
• Fomentar el adecuado equipamiento de centros de investigación y desarrollo tecnológico, con
especial atención a los ámbitos de Biomedicina y Ciencias de la Salud, Ciencias experimentales e
Ingeniería, y Humanidades y Ciencias Sociales.
• Promover la creación de redes de cooperación entre centros de investigación.
• Potenciar la transferencia de conocimientos y de tecnología del sector público al privado, así como el
apoyo a la creación de empresas de base tecnológica, surgidas de iniciativas universitarias y de
centros de investigación.
• Incrementar el número de personal investigador y técnico en centros de investigación y productivos.
El objetivo es llegar a 8 investigadores por cada 1.000 habitantes ocupados, es decir, incorporar 6.500
investigadores al sistema catalán de I+D+i en 2010, y conseguir incrementar el porcentaje de personal
investigador que ejercen sus actividades en el sector privado, que según los últimos datos publicados
alcanzaba un 39,1% del total de personal investigador de Cataluña en el año 2005, con el fin de
aproximarlo a los niveles europeos.
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2. Desarrollo empresarial
Con el objetivo de fomentar el desarrollo empresarial de Cataluña se configuran como áreas de
actuación, el apoyo a las PYMEs, la innovación y competitividad empresarial, y el acceso a la
financiación.
En primer lugar, y dado que a día de hoy el tejido empresarial catalán esta constituido por un 99,7%
de PYMEs, uno de los objetivos es el establecimiento de mecanismos y actuaciones de apoyo a las
PYMEs, en cuanto a la dimensión y crecimiento de las empresas en entornos innovadores, para que
realmente tengan la capacidad de abordar proyectos innovadores y de mayor valor añadido, aumenten
su productividad y sean competitivas en un entorno global. En este sentido, los objetivos y prioridades
se centran en:
• Introducir las condiciones de entorno necesarias para favorecer el crecimiento de las PYMEs
existentes y la creación de nuevas empresas.
• Facilitar a las empresas la implementación de medidas tendentes a lograr niveles óptimos de
productividad y llegar a la media de la Europa de los 15.
• Aumentar la base exportadora estable de las empresas catalanas, incidiendo en el proceso de
internacionalización mediante acciones encaminadas directamente a la promoción comercial de las
citadas empresas y a través de acciones genéricas de carácter sectorial.
En segundo lugar, los objetivos y prioridades en materia de innovación y competitividad se refieren a:
• Disponer de las infraestructuras de telecomunicaciones necesarias en los polígonos industriales de
Cataluña para conseguir una economía más competitiva y la formación de un territorio más
cohesionado.
• Poner en funcionamiento una infraestructura de comunicaciones que permita establecer una alta
conectividad interempresarial y dar acceso a un punto neutro con la Anella Científica, incrementando
su competitividad y proyección internacional.
• Disminuir las barreras en el proceso de creación de empresas, con medidas para asegurar el
asesoramiento experto, la creación de equipos sólidos y el crecimiento sostenible.
Del mismo modo, por parte de organismos de ámbito local, desarrollar actuaciones relativas al
equipamiento de soporte a la economía del conocimiento, la innovación y la transferencia tecnológica
y la intermediación de la investigación básica y aplicada en la empresa. En este sentido, se
desarrollarán pequeñas infraestructuras vinculadas al conocimiento, desde planes de viabilidad y de
obra, hasta su realización. Dentro de estas infraestructuras también se encuentran espacios de
soporte a emprendedores y a la consolidación de empresas de creación reciente y a redes de
cooperación entre empresas.
Por último, en cuanto al acceso a financiación, el objetivo fundamental será cubrir los vacíos en el
mercado de la oferta financiera para PYMEs que permitan el crecimiento en sus distintas fases de
desarrollo para aumentar la dimensión global de las empresas en Cataluña. En este sentido, los
objetivos y prioridades se concretan en:
• Desarrollo del mercado de capital para PYMEs en fase de arranque, crecimiento y expansión: redes
de inversores privados (Bussines Angels) que inviertan en la fase semilla (seed), fondos de capital
riesgo para las fases de arranque (start-up) y expansión.
• Creación del mercado de deuda e instrumentos de garantía para PYMEs que faciliten el crecimiento.
• Ayudas no reembolsables combinadas con préstamos y avales financieros para el incentivo de
proyectos de I+D+i y la creación de empresas.
• Impulso de la oferta de instrumentos financieros adecuados a las PYMEs innovadoras y con alto
potencial de crecimiento durante las fases iniciales de su desarrollo, y que faciliten la transferencia de
tecnología de las universidades para la creación de empresas de base tecnológica.
• Disminuir las barreras de entrada para la inversión privada en PYMEs mediante la creación de
instrumentos y programas que reduzcan las imperfecciones del mercado.
Asimismo, cabe destacar que, con el objetivo de facilitar el acceso a la financiación a micro empresas
y empresas medianas se contempla la posibilidad de desplegar JEREMIE como instrumento de
financiación. Concretamente, con la aplicación de dicho instrumento, se pretenden alcanzar los
siguientes objetivos:
• Aumentar el número de nuevas empresas con alto potencial de crecimiento.
• Implicar al mercado financiero en el desarrollo de productos de alta calidad financiera para el impulso
del crecimiento y competitividad empresarial.
• Aumentar la inversión en I+D y fomentar la inversión privada informal.
Finalmente, también se pretende contribuir a aumentar la base exportadora de empresas españolas,
incidiendo en el proceso de internacionalización, tanto mediante acciones encaminadas directamente
a la promoción comercial de las citadas empresas como a través de acciones genéricas de carácter
sectorial.
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3. Sociedad de la información
Con el objetivo de fomentar la sociedad de la información en Cataluña se configuran dos áreas
prioritarias de actuación: el despliegue de una red de telecomunicaciones por todo el territorio, y el
impulso de las TIC en el ámbito de la salud. Así, los objetivos y prioridades se concretan en:
• Crear una red de emplazamientos de telecomunicaciones para el despliegue de equipamiento de
radiocomunicaciones, formada por emplazamientos existentes y de nueva construcción,
preparándolos para el despliegue de las nuevas redes TDT, DAB, UMTS, WiMAX. Se pretende
conseguir una cobertura global en todo el país de los servicios de radiodifusión, centrándose en la
solución del déficit de cobertura existente en diversas zonas de Cataluña.
• Aumentar el uso efectivo de las comunicaciones electrónicas para realizar actividades médicas, y
conseguir que la e-Salud sea uno de los sectores clave para el desarrollo de los servicios y contenidos
de las TIC, impulsando la oferta de servicios y contenidos sanitarios.

b) Enfoque y actuaciones
1 Investigación, desarrollo tecnológico e innovación
En cuanto al establecimiento de mecanismos de impulso y desarrollo de áreas tecnológicas de
excelencia, las actuaciones a desarrollar son:
• Estructuración de una línea de ayudas a iniciativas público-privadas excelentes con claro impacto
tecnológico, sectorial y de desarrollo.
• Fomento de nuevos consorcios público-privados tecnológicos y/o sectoriales detectados, mediante el
impulso y apoyo a la creación de plataformas tecnológicas e innovadoras, de acuerdo con el tejido
empresarial y potenciando la proyección exterior de aquellas áreas que sean excelentes en el espacio
regional de investigación y desarrollo.
• Servicio de impulso y promoción de proyectos empresariales en ámbitos emergentes del
conocimiento (tecnologías de producción, nuevos materiales, nanotecnologías, tecnologías de la
información y la comunicación, tecnologías energéticas, biotecnología, ciencias de la organización,…),
que sean fundamentales para la competitividad particular de sectores estratégicos y la competitividad
global a medio plazo del conjunto de sectores productivos.
• Creación de redes de conocimiento (knowledge networks), que propicien la difusión de nuevas
tecnologías en sectores, clusters y zonas distintos a los que fueron concebidos.
• Medidas de apoyo específicas a entornos locales: promoción regional basada en las denominaciones
de origen; apoyo a mercados locales sofisticados para validación tecnológica; actividades de
Benchmarking Internacional.
En cuanto a la conexión entre el conocimiento científico y la empresa, las actuaciones previstas son:
• Mecanismos de apoyo a estructuras profesionales de promoción y valorización tecnológica ubicadas
en los centros creadores de conocimiento: universidades, centros de investigación públicos, privados y
otros organismos intermedios de I+D como son los centros tecnológicos, etc.
• Puesta en marcha de una Entidad de Explotación Tecnológica en Cataluña que contribuya a la
comercialización de invenciones y/o tecnologías avanzadas en el mercado local, regional e
internacional.
Por último, en materia de promoción de la innovación tecnológica en las empresas, las actuaciones a
desarrollar son:
• Acciones destinadas a la creación y el adecuado equipamiento de centros e infraestructuras de
investigación y desarrollo tecnológico, particularmente en el ámbito de la Biomedicina y las Ciencias
de la Salud, de las Ciencias puras, experimentales e Ingeniería, y también de las Humanidades y
Ciencias Sociales.
• Actuaciones para la creación y el adecuado equipamiento de grandes instalaciones científicas y
tecnológicas.
• Creación de viveros de empresas de base tecnológica en las universidades para aprovechar el
potencial científico y tecnológico de éstas.
• Desarrollo de becas y ayudas para la incorporación de personal investigador al sistema de I+D+i
catalán, y medidas para la promoción de su movilidad. En este tipo de actuaciones se prevé abrir
líneas especiales de becas para doctoras investigadoras participantes en proyectos de innovación
tecnológica.
A nivel estatal, las actuaciones a desarrollar son:
• Proyectos de investigación de calidad a ejecutar por centros públicos de I+D, centros privados de I+D
sin ánimo de lucro y centros tecnológicos.
Los proyectos de investigación del Plan Nacional de I+D+i se encuadrarán en diferentes ámbitos,
entre los que se encuentran, entre otros, la biomedicina, biotecnología, las ciencias y tecnologías
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medioambientales, la nanociencia y nanotecnología, los alimentos funcionales, la e-ciencia o la física
de partículas.
• Creación, construcción y desarrollo de centros de investigación.
• Equipamiento científico-tecnológico.
• Pequeñas infraestructuras vinculadas a la I+D.
• Instrumentación y redes informáticas de gran velocidad entre centros.
• Infraestructuras de investigación y desarrollo tecnológico en los centros del Sistema Nacional de
Salud.
• Fomento de la creación de estructuras estables de investigación cooperativa entre centros públicos
de investigación. Para implementar estas actuaciones de la AGE se prevé llevar a cabo convocatorias
en concurrencia competitiva, así como convenios de colaboración entre los Ministerios responsables y
las administraciones y organismos competentes en I+DT.

2 Desarrollo empresarial
El abanico de actuaciones previstas en el ámbito empresarial en materia de innovación y
competitividad son las siguientes:
• Identificación de las líneas de actividad en las que Cataluña puede tener posibilidades de
posicionarse como líder a nivel internacional. Como resultado de una valoración de criterios como la
orientación al mercado, la capacidad empresarial, la capacidad de investigación, el potencial de
innovación en TIC, y el potencial de crecimiento en un horizonte de 5-7 años, se han identificado tres
líneas de actividad prioritaria: salud, media e infraestructuras digitales.
• Puesta en marcha de una red LAN/WAN que permita establecer una alta conectividad empresarial y
acceder a los recursos de supercomputación y trabajo colaborativo a instituciones y empresas de
disciplinas como la biomédica, la audiovisual, la automoción y la aeronáutica.
• Potenciar la llegada de diferentes tecnologías en los polígonos industriales para facilitar la llegada de
servicios de banda ancha especialmente y preferiblemente llevando a cabo la capilaridad de la Red
Abierta. Alternativa o adicionalmente al despliegue de la fibra óptica, según los casos, aprovechar los
emplazamientos a los polígonos de otros servicios de telecomunicaciones para implementar
soluciones tecnológicas, como el ULL, Wi-Fi, WiMAX y UMTS entre otros.
• Medidas de apoyo a la consecución del cambio estratégico y estructural de las PYMEs, mediante la
diversificación, la creación de producto propio, la entrada en otras actividades o sectores de mayor
valor añadido, y el apoyo a la consecución de proyectos de I+DT+i; como eje vertebrador para lograr
la adaptabilidad de las empresas al nuevo contexto socio-económico (en un primer estadio o fase), la
fertilización cruzada entre empresas con modelos de negocio caducos y empresas especialistas en
mercados sofisticados (a corto plazo). En este ámbito, se crearán servicios de apoyo a microempresas
dirigidas por mujeres en la creación, consolidación, elaboración de planes de acción, etc.
• Medidas para mejorar la productividad de las PYMEs.
Adicionalmente, se pretende llevar a cabo actuaciones a nivel local encaminadas a mejorar las
condiciones de los polígonos industriales. Éstas hacen referencia a la mejora y adecuación de los
servicios básicos y a la dotación de infraestructuras adecuadas, con el objeto de disponer de entornos
de calidad dotados de las tecnologías más apropiadas a la empresa, y de servicios cada vez más
específicos. Se trata de proyectos ligados a la accesibilidad, infraestructuras básicas y
complementarias, telecomunicaciones, servicios avanzados, gestión integrada de recursos, espacios
de concertación entre las asociaciones de los polígonos y ayuntamientos, gestión de los polígonos,
etc., que mejoren la competitividad global de las empresas.
Asimismo, desde el ámbito local también se prevé desarrollar las siguientes actuaciones en el marco
de la economía del conocimiento, la innovación y el desarrollo empresarial:
• Desarrollo de nuevos instrumentos y servicios para atraer y crear empresas globales e impulsar los
sectores más creativos.
• Promoción del crecimiento empresarial de empresas locales con proyección global.
• Impulso de la administración electrónica como eje de atención a la ciudadanía.
• Acercamiento de las nuevas tecnologías a profesionales y empresas para impulsar su uso y
optimización, con el objetivo de mejorar la competitividad empresarial.
• Desarrollo de líneas de investigación de referencia en la identificación de las tendencias de mercado
de trabajo y los nuevos sectores emergentes.
En cuanto al fomento del espíritu empresarial las actuaciones a realizar son:
• Programa para fomentar la creación de nuevas empresas tecnológicas, innovadoras y con alto
potencial de crecimiento, con diversas actuaciones de atracción de nuevos proyectos. Ayudas no
retornables para el análisis de la viabilidad empresarial de proyectos tecnológicos y con alto potencial
de crecimiento (Capital Génesis).
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• Facilitar la creación de redes, el conocimiento y el acceso de todos los servicios e instrumentos
específicos que ayuden a la creación de la empresa y su crecimiento. En este sentido se realizarán
esfuerzos para la promoción del espíritu emprendedor en las mujeres desde la enseñanza básica
hasta la universitaria.
En cuanto al acceso a financiación, se prevé llevar a cabo principalmente las siguientes actuaciones:
• Desarrollo de una línea de garantías para PYMEs que faciliten su acceso a productos financieros que
permitan su crecimiento y dimensionamiento óptimo. Concretamente, se priorizarán los siguientes
productos:
a) Empresas de base tecnológica en fase inicial: Acceso a créditos subordinados o préstamos
participativos.
b) Empresas con alto potencial de crecimiento: Garantías parciales que permitan el acceso a
créditos o préstamos participativos.
c) Inversiones en I+D y transferencia tecnológica: Garantías para el acceso a crédito para la
financiación en condiciones adecuadas de los proyectos presentados en materia de I+D.
• Potenciación del mercado de capital riesgo para PYMEs, mediante el desarrollo de un programa de
apoyo a la creación y consolidación de nuevos fondos de capital riesgo, para fases start up y
expansión.
• Establecimiento de un programa de micro créditos dirigidos a empresas con menos de 2 años de
vida, para la financiación de nuevos activos productivos, contratación de personal, circulante y gastos
de formación.
• Soporte a la creación de redes de inversores privados mediante ayudas, formación y promoción.
Concretamente, la línea de garantías se dirigirá, por un lado, a empresas con altas perspectivas de
crecimiento que incorporen inversores externos a su accionariado y, por el otro, a los inversores,
mediante una garantía financiera que minimice el riesgo percibido en una operación.
Otras medidas que se prevé llevar a cabo son el desarrollo de programas específicos para aumentar
la disponibilidad de inversión del sector privado en PYMES (“investor readiness”) mediante formación,
promoción, y ayudas específicas, y programas específicos para aumentar la cantidad de empresas en
situación de acceder a instrumentos de financiación privados (“investment readiness”), mediante
formación, promoción, y ayudas específicas.
Para la mayor parte de actuaciones de acceso a la financiación se estudia la posibilidad de su
canalización a través del instrumento JEREMIE.
A nivel estatal, se prevé un amplio abanico de actuaciones desarrolladas por el Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX) encaminadas a aumentar la base exportadora estable y a la promoción
comercial de las empresas. Entre los principales grupos de actuaciones previstas actualmente se
encuentran las siguientes:
• Iniciación a la exportación: “Aprende a exportar” y el Plan de Iniciación a la Promoción Exterior
(PIPE).
• Apoyo a la participación en ferias internacionales: ferias de pabellón oficial, ferias de participación
agrupada y apoyo a otras ferias (feria “EXPORTA”).
• Realización de misiones comerciales: misiones comerciales inversas, misiones comerciales directas
y misiones de estudio.
• Actuaciones promocionales en el exterior: planes sectoriales, plan de promoción de marcas
españolas, Plan Imagen Moda.
• Consorcios y grupos de promoción empresarial.
• Detección de oportunidades en el exterior: Fondo de Ayuda Integral a Proyectos (FAIP), viajes de
asistencia técnica.
• Ayudas a la inversión y cooperación empresarial: encuentros empresariales en España y en el
exterior, Programa de Identificación y apoyo a nuevas iniciativas de inversión en el exterior
(PIDINVER), Programa de Prospección de Inversiones en el Exterior (PROSPINVER), Programa de
Apoyo a Proyectos de Inversión (PAPI).

3 Sociedad de la información.
Las principales acciones a desarrollar se centran en los siguientes ámbitos:
• Desarrollo de inversiones en infraestructuras que garanticen los servicios avanzados en
telecomunicaciones en zonas aisladas y/o con problemas de accesibilidad.
Concretamente, las actuaciones a realizar se enfocan en el aprovechamiento de las infraestructuras
existentes mediante la compartición y construcción de nuevas infraestructuras allí donde no existan,
para garantizar los siguientes ámbitos de actuación: Televisión (cobertura de todas las poblaciones
con más de 10 habitantes, facilitar el despliegue de la TDT), Telefonía móvil (cobertura de todas las
poblaciones con más de 10 habitantes, facilitar el futuro despliegue del UMTS), Radiodifusión, TETRA
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y banda ancha rural (ampliación de cobertura de los servicios de radiodifusión sonora, tetra y acceso a
la banda ancha sin hilos, y facilitar el futuro despliegue de la radio digital).
• Creación de las infraestructuras y los servicios y contenidos que apoyen la e-Salud potenciando el
uso de las TIC entre los profesionales sanitarios y ofreciendo servicios que mejoren la calidad de la
atención a pacientes y usuarios.

L1 /FSE

Programa Operatiu FSE a Catalunya 2007-2013.Provisional (Dades presentació pública del
13 de març de 2007)

L1

TEMES CLAU
- S’intensificarà la transferència de tecnologia a traves de les xarxes de transferència de
tecnologia, amb tres elements principals de transferència de tecnologia:
• Xarxa de centres de suport a la innovació tecnològica (XIT), que potenciarà el nombre
de grups universitaris que transfereixen tecnologia a les empreses i millorarà la qualitat de
l’oferta tecnològica amb criteris d’excel·lència.
• Xarxa de centres tecnològics (XCT), que assegurarà la provisió de serveis i assistència
tecnològica a les empreses. Es preveu arribar a un nombre d’entre 8 i 10 centres durant la
legislatura.
• Xarxa de centres de difusió tecnològica (XCDT) per a accions de difusió i foment de la
innovació, que comptarien amb la col·laboració de les organitzacions empresarials i
sindicals per tal d’apropar la tecnologia i la gestió de la innovació a les pimes.
- Creació de la Conselleria d’Innovació, Universitats i Empresa; el projecte de llei de
foment de la ciència i la innovació i d’ordenació de la recerca; i el Pacte Nacional per a
la Recerca i la Innovació,
- Posar en marxa instruments de cobertura d’avals i garanties per cobrir les necessitats de
les PIME catalanes pel que fa a l’obtenció de crèdits públics destinats a projectes d’inversió
en R+D+i.
- Es considera estratègic impulsar Catalunya com a centre d’atracció de pols de primer nivell
en sectors tecnològicament avançats, mitjançant una acció a diferents nivells i que combini
diversos instruments, igual com succeeix, per exemple, en el sector de la biotecnologia i la
recerca biomèdica. Actuacions
• Potenciació dels parcs científics i tecnològics
• Programa d’incentius dirigit als grups de recerca i a les mateixes universitats i centres de
recerca en funció de la seva implicació i del nombre de projectes analitzats en els trampolins
tecnològics.
• Creació de la Xarxa d’Incubadores Tecnològiques, que requereixen d’una oferta
tecnològica propera que en faciliti la supervivència i la competitivitat.
• Consolidar i reforçar l’actual xarxa de trampolins tecnològics augmentant les seves
sinergies amb altres xarxes existents, com la d’inversors privats.
• Potenciació de la creació d’empreses derivades (spin-off) universitàries.
• Creació d’una xarxa de vivers d’empresa, que coordini l’acció de les diferents
administracions i potenciï els vivers existents actualment.
Impulsar programes de promoció a la innovació empresarial per a les pimes catalanes, els
quals s’estructuren en cinc eixos principals:
• Gestió de la innovació (productes, processos i en l’organització)
• Logística
• Disseny industrial
• Foment de l’ús de les TIC
• Foment de la qualitat

29

L1

- Establir un nexe i/o reforçar-lo, entre les infraestructures del coneixement de major
solvència (universitats i centres tecnològics i d’investigació) les empreses (i en particular les
PIMES), i les instal·lacions d’incubació, entre elles els parcs científics i tecnològics.
- Reconèixer i explotar el potencial de R+DT+i latent.
- Delimitar, consolidar o desenvolupar nous centres regionals de «competència» en matèria
d’Investigació i tecnologia en sectors econòmics o àmbits tecnològics emergents via:
- la integración y consolidación de personal
- la potenciación de mecanismos estables de cooperación público-privada
- 7 Programa Marc d’I+D europeu i el Programa de competitivitat i innovació.
- Fomentar l’esperit empresarial i l’explotació de noves idees a través d’empreses “llavor”
(spin-out/spin-off).
- Facilitar l’accés a serveis empresarials avançats tals com tutoria i elaboració de plans
empresarials, gestió de drets de propietat intel·lectual i industrials, instal·lacions d’incubació,
auditoria, i previsió tecnològica.
- Oferir plans de finançament, optar entre recursos públics i provats o capital-risc i capital
“llavor”
- Identificar les àrees d’excel·lència en R+DT+i i concentrar-hi els recursos; agrupant
agents públic i privats en el marc de sectors, clústers, pols de competitivitat i innovació local
Per tal d’incrementar la capacitat empresarial en matèria d’R+D+I, es fomentarà la
incorporació de tecnòlegs i doctors a les empreses
• Llei de la ciència
• Apostar per la consolidació, impuls i creixement dels centres tecnològics existents a
Catalunya a través de fórmules de finançament públic-privat
• Garantir que les TIC es desenvolupin en condicions d’igualtat
• Consolidar el desplegament del Pla director d’infraestructures de telecomunicacions
• Desenvolupar el Pla PUNTIC.CAT per a la implantació de les TIC en el teixit productiu
català, • Generar valor afegit en el sector de les noves tecnologies
• Impulsar un pacte nacional per a la recerca
Societat de la Informació
- La promoció de l'activitat empresarial electrònica i del comerç electrònic a les empreses.
- El desenvolupament de «continguts» i de les aptituds en matèria de IT necessàries en
l'economia del coneixement mitjançant la creació d'aplicacions i la prestació de serveis (p.
ex., i-Administració, i-Salut i i-Aprenentatge).
- La disponibilitat d'infraestructures de les TIC allí on el mercat no les proveeixi (zones rurals
i remotes)
- El desplegament d’una xarxa de telecomunicacions per tot el territori, i l’impuls de les TIC
en l’àmbit de la salut

L1

Indicadors:
-

Empreses industrials del Vallès Occidental que realitzen activitats de R+D, segons
sectors
d’activitat i grandària
Línies d’activitats de R+D de les empreses industrials del Vallès Occidental, segons
sectors
d’activitat i grandària
La subcontractació de la R+D per part de les empreses industrials del Vallès Occidental,
segons sectors d’activitat i grandària
% d’empreses que fa formació tècnica-tecnològica
% d’empreses que ha rebut finançament d’algun programa públic en la seva activitat
innovadora

Factors de competitivitat:
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-

Costos laborals unitaris.
Número de sol·licituds de patents per cada milió de persones.
% d’ocupació en alta tecnologia
% Temps Complert en R+D del conjunt d’actius
% de treballadors amb nivell d’estudis alts /actius)
% empreses amb connexió a Internet
% empreses amb ADSL i superiors
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Acord Estratègic per la Internacionalització, la competitivitat i la qualitat de l’ocupació de
l’economia catalana
3. Per tal de millorar la dotació del capital humà, es considera prioritari lluitar contra el fracàs
escolar en les zones especialment afectades, amb mesures com ara l’obertura dels centres educatius
públics a les activitats complementaries i programes de suport als alumnes amb greus mancances
educatives.
Paral·lelament a aquestes mesures, s’elaborarà un llibre blanc amb l’objectiu d’identificar i analitzar els
factors que mes l’afecten (mesures núm. 10, 11 i 12).
Fracàs escolar
10. El Consell Superior d’Avaluació de Catalunya elaborarà, en el termini màxim d’un any, un
llibre blanc amb l’objectiu d’identificar i analitzar els factors que mes afecten l’elevada taxa de
fracàs escolar. Aquest llibre blanc s’elaborarà en cooperació amb els agents socials i econòmics
i donarà veu a tots els membres de la comunitat educativa.
Durant l’any 2005 es determinaran aquells territoris amb una taxa de fracàs escolar per sobre del
30 per cent, per tal de prioritzar-ne les actuacions a partir del 2006.
11. S’establiran programes de suport als alumnes amb greus mancances educatives. En
particular, s’impulsaran mesures d’atenció a la diversitat, sobretot a l’ESO, i en acabar l’ESO, en
especial per a l’alumnat que no ha obtingut el títol corresponent, es dissenyaran programes
estructurats i sistematitzats que impulsin la transicio i la inserció al mon laboral. El cost anual
estimat per a la plena implantació de la mesura es de 19.000.000 d’euros, que s’assoliran
progressivament al llarg de la legislatura. Per tal de donar inici a la mesura es preveu destinar-hi
una partida d’1.000.000 d’euros l’any 2005.
12. Es proposa, a partir del 2006, obrir els centres educatius públics a les activitats
complementàries, com a mesura per lluitar contra el fracàs escolar, oferint-les, en especial, a
aquells sectors de la població que presenten mes problemes, d’acord amb els ajuntaments.
Si be la planificació de la mesura es realitzarà durant el 2005, l’objectiu per al 2007 es la
implantació d’activitats complementaries a 1.000 centres, amb un cost anual estimat de
18.000.000
d’euros. L’any 2006 es posaran en marxa les activitats a 500 centres i la resta per arribar als
1.000, el 2007.
Així mateix, per tal de garantir l’equitat i la igualtat d’oportunitats en l’accés a aquestes activitats,
s’establirà una política de preus màxims i de beques, i s’establiran acords amb l’Administració
local, els centres educatius i les entitats implicades en els menjadors i les activitats extraescolars
per tal
d’oferir pressupostos rigorosos i equilibrats que garanteixin la qualitat dels serveis.
Igualment, en el territori s’establiran programes de tutoria i orientació escolar i professional
impulsats per les administracions locals, amb la participació dels agents socials, per a alumnes de
14 a 16 anys. Aquestes mesures es realitzaran en coordinació amb els serveis socials i
comunitaris per garantir un entorn social favorable a l’educació.
NOTA: D’acord amb el document de seguiment ed l’Acord del Consell d’Institucions, l’Execució de
l’Acord a 31/12/2006 ja havia duta terme:
Obertura dels centres educatius (atenció fora de l’horari escolar) i Plans d’Entorn per a 52.000
alumnes (curs 05/06) (m.12)
4. Entre les accions adreçades a millorar la formació, es destaquen les relatives a una major
presencia de l’anglès en la vida curricular i escolar de l’alumnat, així com l’impulsa de les
tecnologies de la informació i del coneixement a l’escola (mesura núm. 13).
Millora de la formació
13. Millora de la formació: llengua anglesa i TIC
Es fomentarà la presència de l’anglès en la vida curricular i escolar de l’alumnat. Per tal
d’assolir-ho, s’impulsaran les següents mesures:
• Increment de l’oferta de places publiques d’angles en escoles oficials d’idiomes, amb la creació
de
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3.000 noves places durant la legislatura.
• Introducció, a partir del curs 2007-2008, de l’aprenentatge de l’anglès en tots els cicles formatius
de l’FP, amb especial atenció a la diversitat en l’aprenentatge.
• Augment de recursos per a estades a l’estranger –i en accions similars organitzades al país– per
a millorar el coneixement de la llengua anglesa.
• Impartir en llengua anglesa una de les matèries d’educació secundaria obligatòria a partir del
curs
2006-2007 de forma generalitzada, i en el curs 2005-2006 en la mesura que els recursos
humans disponibles ho permetin. A aquest efecte, durant el 2005 s’avaluaran les capacitats del
contingent de professorat disponible, ates que aproximadament un miler de professors ja han
participat en programes d’intercanvis. A mes d’aquests, es preveu la dotació de 250 professors
el 2006 i de 250 professors mes el 2007, amb un cost total de 15.000.000 d’euros.

Per a l’impuls de les tecnologies de la informació i del coneixement a l’escola:
• Els centres educatius es dotaran d’equipaments informàtics, telemàtics i audiovisuals suficients,
així com de connexions a Internet que permetin la utilització de les TIC per part de professorat i
alumnat.
• Es fomentarà l’ús de les TIC com a instrument en els processos d’aprenentatge, com també el
treball en xarxa entre centres de dins i de fora de Catalunya.
• Es promourà la formació i l’assessorament del professorat en el domini i utilització adequada
d’aquestes tecnologies.
El pressupost total destinat a impulsar les TIC a l’escola durant la legislatura es de 21.070.274
euros, dels quals 6.000.000 corresponen a formació del professorat i la resta a la dotació i
renovació d’equipaments i connexions a Internet. Al pressupost 2005 hi ha previstos 2.000.000
d’euros en formació del professorat i 1.159.252 euros a equipaments.
NOTA: D’acord amb el document de seguiment ed l’Acord del Consell d’Institucions, l’Execució de
l’Acord a 31/12/2006 ja havia duta terme:
Pla d’inversió en equipaments TIC a escoles’04-08: 167M€; 2005/06: 76M€ (m.13)
Augment núm. Escoles Oficials d’Idiomes: de 16 (curs 03/04) a 41 (curs 06/07) (m.13)
De cara a 2007: es vol fomentar l’aprenentatge de l’anglès, la lluita contra el fracàs escolar i la
promoció de la formació professional
5. Dins l’àmbit de la formació professional, es destaca, per la seva rellevància i millora del sistema,
la creació de 12 centres integrats de formació professional, en els quals es coordinaran els tres
subsistemes (formació reglada, formació ocupacional i formació continua), possibilitant així una oferta
formativa integrada i preparada per atendre les necessitats d’ocupació i desenvolupament professional
(mesura núm. 16).
16. Es proposa la creació de 12 centres integrats de formació professional en el conjunt de la
legislatura, dels quals com a mínim dos es posaran en marxa el 2005. El cost anual estimat per al
funcionament dels 12 centres integrats es de 31.200.000 euros i el pressupost 2005 compta amb
una dotació de 4.990.000 euros.
Aquests centres coordinaran els tres subsistemes de l’FP: la formació reglada, l’ocupacional per a
les persones en atur i la continua per a les persones ocupades, i proporcionaran una oferta
formativa
integrada. A mes, certificaran l’experiència laboral i incorporaran un servei d’orientació interactiva
que permeti atendre les necessitats d’ocupació i de desenvolupament professional.
Els centres integrats també implantaran sistemes de transició entre l’escola i el treball i, si escau,
proporcionaran atenció a les necessitats de reconversió d’actius derivats de canvis de sistemes
obsolets o de deslocalitzacions d’empreses. Mes específicament, aquests centres contribuiran a
identificar, en col·laboració amb l’Institut Català de Qualificacions Professionals, els sectors
d’activitat econòmica emergents i amb fort impacte en creació i transformació d’ocupació per tal
de detectar i divulgar les noves ocupacions i les ocupacions en transformació, tot incorporant en
aquesta tasca de divulgació les experiències d’èxit ja iniciades al país.
Els nous centres integrats han de ser instruments d’innovació permanent i de bones practiques en
l’FP. Així mateix, desenvoluparan un sistema de formació del professorat que mantingui un
contacte
actiu amb l’empresa i incorporaran especialistes de l’empresa als centres de formació. Per tal
de verificar l’assoliment d’aquests objectius, s’establiran els mecanismes d’avaluació pertinents.
Els centres integrats es regularan per un consorci vinculat a cada centre, integrat per les
conselleries
d’Educació i de Treball i Industria, els agents socials i els ajuntaments.
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NOTA: D’acord amb el document de seguiment ed l’Acord del Consell d’Institucions, l’Execució de
l’Acord a 31/12/2006 ja havia duta terme:
FP: decret de flexibilització; Pla d’Integració; aprovació dels 12 centres integrals (m.16 i 19)
La mesura 15 proposa beques de mobilitat per augmentar escolarització postobligatòria (FP)
L2 /AE

20.La creixent presencia de persones immigrades requereix importants actuacions per a la igualtat
d’oportunitats i contra discriminació en l’àmbit educatiu, social i laboral. En aquest sentit, l’Acord
incorpora l’elaboració del Pla de primera acollida (social, laboral, lingüística, d’allotjament),
actuacions en el terreny educatiu i en el dels serveis d’acollida i integració d’alumnes immigrants.
En l’àmbit laboral, en el marc del Consell de direcció del SOC es crearà una comissió d’immigració
que estudiï la manera mes adient d’ordenar els fluxos migratoris i garantir els drets dels treballadors
immigrants. Així mateix, en el Consell Català de Diàleg Social i Participació, de nova creació, es
proposaran actuacions per a la igualtat i la no discriminació. Les parts també consideren convenient
crear el Servei d’Intermediació Laboral en Origen, dins del SOC, i, per tant, la transferència a
aquest Servei de les competències relacionades (mesures 14, 86 i 70).
Millora de la formació
14. Així mateix, les parts proposen un conjunt d’actuacions en el terreny educatiu i en el dels
serveis d’acollida i integració d’alumnes immigrants, que al pressupost del 2005 compten
amb una dotació total de 20.000.000 d’euros:
• Es desenvoluparan mesures de suport específic als alumnes d’incorporació tardana al sistema
educatiu i que presenten mancances de coneixement de llengua i cultura.
• S’establiran dos nivells d’acollida: des de l’entorn local i des dels centres educatius, els quals
han de coordinar les seves actuacions.
Des de l’entorn local es detectarà la situació d’arribada dels alumnes i s’establiran sistemes de
traspàs d’informació entre els centres educatius i els serveis locals; també es dissenyaran plans
d’entorn local que permetin la integració dels alumnes immigrats.
Des dels centres educatius s’implantaran plans d’acollida de l’alumnat per a l’aprenentatge de la
llengua i la cultura mitjançant un sistema d’aules d’acollida dins dels mateixos centres, que
permetin
l’escolarització compartida entre el grup classe i aquestes aules.
• Així mateix, les mesures previstes de suport als alumnes amb greus mancances educatives
poden
ser extensives al perfil d’alumnat immigrat d’incorporació tardana, en funció de les mancances de
tipus educatiu que presentin.
• Per a la població adulta nouvinguda s’arbitraran plans d’acollida específics de coneixement de la
llengua i la cultura i de preparació per al treball. L’oferta d’educació permanent d’adults dissenyarà
programes que incloguin aquestes necessitats.
NOTA: D’acord amb el document de seguiment ed l’Acord del Consell d’Institucions, l’Execució de
l’Acord a 31/12/2006 ja havia dut a terme:
1.051 aules d’acollida (curs 06/07),13.750 persones ateses (curs 05/06) (m.14)
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Acord per a un Govern d’Entesa
COMPETITIVITAT, OCUPACIÓ I TREBALL
OBJECTIUS
- Desplegar i consolidar el servei públic d’educació garantint els instruments i recursos que permetin al
sector públic assolir la màxima qualitat.
- Afavorir l’èxit escolar de l’alumnat.
- Educar en valors, des de la diversitat i la laïcitat, i impulsar la coeducació.
- Vincular la formació professional a les necessitats del món laboral i ampliar-ne i millorar-ne l'oferta.
- Continuar la millora dels ajuts a famílies i complementaris a l’escolarització.
- Completar els plans necessaris per a un finançament satisfactori de les universitats públiques
catalanes.
- Completar la plena integració en l’Espai Europeu d’Educació Superior.
- Reformar l’actual model de beques i ajuts universitaris.
- Promoure la consolidació del sistema català de recerca.

ACTUACIONS
• Arribar progressivament a la mitjana europea (UE-15) de despesa en educació.
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• Elaborar participadament, presentar i aprovar al Parlament de Catalunya el projecte de Llei
d'educació de Catalunya abans de la fi de l’any 2007.
• Desenvolupar el Pacte Nacional per a l’Educació: Aconseguir una major implicació de les famílies i
dels centres educatius, tot completant l’autonomia dels centres; avançar en la consolidació del servei
públic d’educació; garantir la gratuïtat efectiva de l’educació bàsica; desplegar els mecanismes de
cogestió, corresponsabilitat i cooperació amb els municipis; impulsar el reconeixement del professorat i
la millora dels recursos dels centres públics com a garantia d’equitat i d’estímul per a la millora dels
estàndards de qualitat
• Completar la implantació del mapa de llars d’infants públiques de Catalunya, amb la col·laboració
dels ajuntaments, per donar resposta a la demanda existent.
• Continuar l’aplicació del Pla de millora de l'educació secundària.
• Afavorir l’èxit escolar millorant l’atenció als alumnes i a les famílies; incorporant progressivament la
sisena hora per als nens i nenes d’educació primària, i millorant progressivament les ràtios de
l’educació secundària obligatòria; incrementant el nombre de professionals; impulsant la innovació
educativa; millorant la formació i el reconeixement social del professorat i establint un programa
específic d'acció positiva de suport a l'alumnat en situació de desigualtat donant prioritat als centres i
les zones amb nivells més baixos d’èxit escolar.
• Adequar els concerts educatius a la nova legislació.
• Obrir els centres educatius més enllà de l’horari lectiu en col·laboració amb els ajuntaments i el teixit
associatiu.
• Fer efectiva la gratuïtat progressiva dels llibres de text tot promovent-ne la reutilització.
• Augmentar les beques de menjador escolar.
• Fer arribar la banda ampla a les aules de tots els centres educatius públics de Catalunya.
• Fer de Catalunya un país trilingüe amb l’anglès com a tercera llengua. Més hores per als alumnes,
més professors als centres, implicació de la CCRTV. Garantir la competència comunicativa en anglès
de tot l’alumnat al final de l’educació obligatòria, a més d’un correcte coneixement del català i el
castellà.
• Garantir una escolarització de l’alumnat més equilibrada entre tots els centres educatius finançats
amb fons públics per afavorir la tasca integradora de les escoles, l’equitat educativa i la igualtat
d’oportunitats de tot l’alumnat. Estendre la creació de més aules d'acollida i plans educatius d’entorn
per atendre millor l'alumnat nouvingut.
• Consolidar les zones escolars rurals potenciant les experiències innovadores com a element clau per
a la dinamització del municipi.
• Negociar amb el govern central el traspàs de les beques per tal que el nombre d’alumnes becats a
Catalunya sigui equivalent al percentatge d’alumnes escolaritzats.
• Potenciar la formació professional i dissenyar un sistema d’orientació i transició al món laboral que
asseguri a tot l’alumnat que tindrà una oportunitat d’ocupació quan deixi el sistema educatiu.
• Avançar, participadament amb els ajuntaments, en el procés de descentralització de l’administració
educativa envers els territoris i les seves administracions.
• Integrar plenament la formació de persones adultes en les prioritats educatives.
• Augmentar la formació del professorat per a l’escola inclusiva.
• Ordenar i innovar en l’educació especial.
• Impulsar l’articulació d’un Postgrau Interuniversitari d’Educació Secundària.
• Desplegar la LOE vetllant pel respecte de l'àmbit competencial de Catalunya.
• Desplegar les competències que atorga el nou Estatut de Catalunya en matèria d’universitats i
recerca reformant la Llei d’universitats de Catalunya i creant l’Institut Superior de Qualitat i Avaluació.
• Aprovar la Llei de la ciència i proporcionar instruments per al foment del coneixement científic, la
recerca, la innovació tecnològica i la transferència de coneixement.
• Impulsar la signatura del Pacte Nacional per a la Recerca, comprometent-nos per un període de
diverses legislatures a un esforç preferent en inversió en R+D per assolir la mitjana europea, amb un
increment sostingut superior a l’increment mitjà dels pressupostos del govern de la Generalitat.
• Aprovar el nou Pla d’inversions universitàries (2007-2011) i el Pla d’infraestructures de recerca 20072012.
• Completar el procés d’adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior del nostre sistema
universitari i de recerca.
• Reformar l’actual model d’ajut a l’estudi mitjançant l’increment qualitatiu i equitatiu de beques i altres
ajuts per a estudiants i professorat universitari.
Treball
• Culminar el procés d’integració dels tres subsistemes de formació professional, estenent els centres
integrats i desenvolupant els projectes integrals de formació professional als 12 centres ja impulsats
per l’Acord Estratègic.
• Materialitzar definitivament el traspàs dels fons i les competències en matèria de formació contínua
(FORCEM) a Catalunya.
• Crear un sistema per a la formació professional al llarg de tota la vida, útil a les persones i a les
empreses. Augmentar la proporció de treballadors i treballadores que cursen formació per mantenir i
millorar la seva qualificació. Per això cal millorar l’accés de les empreses als sistemes de formació
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contínua i facilitar o promoure la utilització per part dels treballadors i les treballadores de permisos
individuals de formació.
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Pla de Govern 2007-2010
1.2 Educació
1.2.1 Desplegar i consolidar el servei públic educatiu, d’acord amb el Pacte Nacional per a l’Educació
Amb l’objectiu d’aconseguir la igualtat d’oportunitats en l’accés a l’educació, s’obrirà una nova línia
d’ajuts per als ajuntaments i les AMPA per a l’organització d’activitats més enllà de l’horari lectiu.
Això comportarà obrir els centres al seu entorn, connectar l’escola amb la societat, implicar les
famílies en la vida dels centres. I es generalitzarà el programa cooperatiu per a la reutilització
dels llibres de text amb l’objectiu d’estendre’n la gratuïtat.
1.2.3 Consolidar la formació professional i l’aprenentatge permanent
Cal desplegar els 12 projectes d’integració de la FP ja iniciats. Amb aquests nous projectes
Catalunya comptarà amb 50 projectes integrats de formació professional. Aquests projectes
coordinen els tres subsistemes de la FP: la formació reglada, l’ocupacional i la contínua, i
proporcionen una oferta formativa integrada. A més, certifiquen l’experiència laboral i incorporen un
servei d’orientació interactiva que permet atendre les necessitats d’ocupació i de desenvolupament
professional.

3.1 Competitivitat
3.1.3 Augmentar l’acció pública per tal de fomentar l’ús de les TIC en tots els àmbits de la societat, a fi
d’assolir estàndards europeus
El Govern vol endegar en aquesta legislatura una autèntica política de suport i foment de
l’alfabetització digital que faci possible que tota persona que ho desitgi tingui accés a un curs
d’inserció en el món digital, homologat i subvencionat, i a una distància raonable de casa
seva.

3.2 Ocupació i Relacions Laborals
3.2.2 Fer plenament de la formació per al treball al llarg de tota la vida professional una eina
d’integració laboral en tot el territori i en tots els sectors econòmics
L’objectiu principal de les polítiques de formació per al treball al llarg de la vida professional és
l’adequació dels treballadors/es i de les empreses a la nova estructura econòmica i social basada en el
coneixement, així com el manteniment de la capacitació professional als canvis dels sistemes
productius.
De la implantació del Pla integral de formació professional, així com de l’impuls que va suposar l’Acord
estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia
catalana, va sorgir la voluntat de constituir 12 Centres Integrals de Formació Professional. El
Govern té la voluntat, doncs, durant aquesta legislatura que s’inicia, culminar el procés d’integració
dels sistemes de formació professional. Continuant en la línia seguida durant l’anterior legislatura,
el Govern actual té també la voluntat d’aprofitar al màxim les potencialitats d’aquest tipus de formació.
Per assolir aquest propòsit cal materialitzar definitivament el traspàs de fons i les competències
en matèria formació al llarg de la vida a Catalunya. Així mateix, el Govern es compromet a
incrementar la col·laboració i la interrelació entre els departaments d’Educació i Treball per a la
planificació i generalització de la formació professional, així com amb els agents socials en el marc de
l’Acord estratègic.
Aquestes actuacions constitueixen un dels eixos estratègics de les polítques d’ocupació, amb
mesures que milloraran la qualificació dels treballadors, algunes es portaran a terme al llarg de la
present legislatura. Aquestes mesures s’agrupen entorn a quatre grans programes de formació. Un
primer programa de formació que el Govern té previst desenvolupar és Programa de formació
especialitzada i ajustada a les necessitats empresarials a Catalunya, del qual cal destacar-ne,
entre d’altres, la voluntat de programar els continguts formatius i de pràctiques en col·laboració amb el
teixit empresarial per tal de cobrir, de la millor manera les necessitats ocupacionals de les empreses a
mitjà termini. En segon lloc el Programa de formació en sectors emergents que, després d’una
anàlisi exhaustiva de les habilitats i capacitats de les noves professions i ocupacions, encarregarà a
l’Institut Català de les Qualificacions Professionals que defineixi un sistema de qualificacions que
reconegui la competència professional per experiència. El tercer programa de formació que el Govern
impulsarà en aquesta nova legislatura és el Programa de territoris o sectors en procés de
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transformació que, d’acord amb els objectius de l’Acord Estratègic dissenyarà una formació lligada a
la transició empresarial i adreçada a la recol·locació de persones que perden la feina per processos de
tancament o deslocalització: Per últim, el Govern emprendrà mesures de sensibilització en matèria
de formació ocupacional i contínua destacant la importància de la formació per al treball.
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Estratègia Catalana per a l’Ocupació 2007-2013 (Pla general d’ocupació de Catalunya) 5 de
setembre de 2006
SEGONA PART. LA SITUACIÓ DE L’OCUPACIÓ: ASSUMIR ELS REPTES I INICIAR LA
TRANSFORMACIÓ
3. La qualificació: eix central de la millora del mercat de treball per als pròxims 10
anys
L’educació és una de les formes d’integració que té la nostra societat, i en el context que ens ocupa,
cal analitzar l’educació (i la qualificació professional que es genera mitjançant aquesta) en relació amb
l’objectiu d’inserció laboral i de manteniment i potenciació de l’ocupabilitat dels individus al mercat de
treball.
Però no només això, la manca d’estudis o qualificacions col·loca aquestes persones en situacions
vulnerables, amb escassos recursos en moments determinats (per exemple, en perdre la feina o quan
necessiten buscar informació).
El principal indicador disponible dels recursos educatius són les qualificacions que s’obtenen en el
sistema educatiu. És important assenyalar que al voltant del 30 % dels alumnes que cursen 4t d’ESO
els darrers anys no es graduen amb èxit. Tanmateix, en el cas dels indicadors de vulnerabilitat
educativa, els resultats obtinguts per Catalunya estan clarament per sota de la mitjana espanyola i de
gairebé totes les comunitats autònomes.
El 20 % dels treballadors assalariats espanyols que tenen estudis universitaris estan sobreeducats o
subocupats, i aquesta proporció és lleugerament inferior en el cas de Catalunya (19,3 %). Pel que fa
als indicadors subjectius, l’indicador que es refereix a la població assalariada amb estudis universitaris
indica que una mica més d’un de cada quatre treballadors i treballadores espanyols amb aquesta
qualificació considera que està sobreeducat o subocupat per desenvolupar les tasques que du a terme
en la seva ocupació actual.
Eurostat els anys 2000-2001, només el 28 % de les empreses espanyoles proporciona formació als
seus empleats, percentatge que situa Espanya només al davant d’Itàlia (23 %), Portugal (11 %) i
Grècia (9 %), i molt allunyada de països com França i el Regne Unit (en els quals més del 70 % de les
empreses proporcionen formació als seus empleats) o Suècia, els Països Baixos i Dinamarca (on el
percentatge supera el 80 %).

Reptes i línies estratègiques de l’ECO
1.
2.
3.

Atraure més persones al mercat de treball, augmentar l’ocupabilitat i impulsar
l’envelliment actiu
Aproximar l’oferta i la demanda de treball
Aprofundir en la qualitat de l’ocupació

LE 2: Aproximar l’oferta i la demanda de treball (4 línies d’actuació)
•
•
•

•

Continuació de la millora de la modernització del servei d’ocupació,
Necessitat de validar i millorar l’experiència professional: Cal avançar en el
reconeixement i l’actualització de l’experiència professional adquirida.
Reduir els desajustaments entre ocupació i nivell de qualificació: Necessitat d’una acció
decidida per reduir el grau de fracàs escolar, (2) Hi ha sobrequalificació o subocupació dels
treballadors i treballadores amb estudis universitaris, cal doncs millorar la competitivitat de
l’economia i apostar per un model productiu que tingui una base de sectors d’alt valor afegit.
(3) Millora del sistema integral de formació professional, amb un increment dels recursos
dedicats a formació (reglada, contínua i ocupacional) i a integració dels tres sistemes
formatius en un únic sistema
Foment de l’aprenentatge permanent o al llarg de tota la vida. Cal millorar l’accés de les
empreses als sistemes de formació contínua, i facilitar i promoure permisos individuals de
formació. Suport a les accions d’innovació i a la formació. Atenció especial a l’increment de
demanda de treball en sectors emergents: L’atenció a la dependència, l’ecoturisme, les
preocupacions mediambientals i els seus impactes sobre el territori i la demanda de
qualificacions, la cura del paisatge i del medi rural en general, o, finalment, l’explosió dels
serveis personals de tot tipus.

Estructura i Mesures de l’Estratègia Catalana d’Ocupació (2007-2013)
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2. Qualificació
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1. Programes de formació: Definició d’un sistema d’indicadors per programar i fer el seguiment
de la formació. Programació a partir dels resultats obtinguts en l’anàlisi de les necessitats
ocupacionals de les empreses a mitjà termini.
11. Millora i difusió del sistema de formació per a l’ocupació, mitjançant la definició d’un
sistema d’indicadors per programar i fer el seguiment de la formació, en el marc del sistema
d’informació.
12. Reforçar el procés de creació del Sistema integrat de qualificació i formació professional
per part de l’Institut Català de les Qualificacions Professionals.
13. Programació de la formació per a l’ocupació a partir dels resultats obtinguts en l’anàlisi de
les necessitats ocupacionals de les empreses a mitjà termini. Cal programar els continguts
formatius i de pràctiques en col·laboració amb el teixit empresarial, de manera que els futurs
formats puguin ocupar els llocs de treball millorant la competitivitat del sistema econòmic en
el seu conjunt.
2. Formació lligada a sectors emergents i noves activitats
14. Formació per als sectors emergents, per impulsar noves ocupacions relacionades amb les
activitats emergents, noves ocupacions relacionades amb noves demandes socials
(dependència, llars infantils, mediació cultural, medi ambient, noves tecnologies, etc.),
establiment d’una formació inicial reglada per a tots aquests sectors, etc. Professionalització
de l’ocupació en el sector d’atenció a les persones en situació de dependència, impulsant la
formació en el sector, i un sistema de qualificacions que reconegui la competència
professional.
15. Noves habilitats i noves capacitats. Anàlisi exhaustiva de les habilitats i capacitats
de les noves professions i ocupacions.
16. Professions del futur. Campanyes de difusió entre la població jove, els orientadors i
orientadores, els i les professionals de l’educació i els pares i mares, de les noves professions
i ocupacions detectades.
3. Formació lligada a sectors i territoris en procés de transformació
17. Disseny de formació lligada a la transició empresarial, i adreçada a la recol·locació de
persones que perden la seva feina per processos de tancament o deslocalització.
18. Minimització de l’impacte de les reestructuracions sectorials en els treballadors i
treballadores de baixa qualificació
19. Baixa qualificació i territori. Mesures per augmentar la qualificació dels treballadors i les
treballadores, en especial en les àrees industrials amb processos de reestructuració en curs,
en col·laboració amb els agents del territori.
20. Atenció específica a treballadors i treballadores afectats per processos de
reestructuració.
4. Accions de sensibilització en matèria de formació ocupacional i contínua
21. Experiència professional, formació i ocupació. Potenciar els programes de polítiques
actives del mercat de treball que combinen la formació i l’ocupació, amb la finalitat de dotar
d’experiència laboral i de contribuir a l’adquisició de qualificació de les persones,
especialment d’aquelles que abandonen prematurament el sistema educatiu amb un baix
nivell de qualificació.
22. Afavorir la transició de la joventut al món del treball, mitjançant la cooperació
escola/empresa, amb formació en els centres de treball, pràctiques professionals, en què es
potenciï la figura del tutor o la tutora de pràctiques als centres formatius, i intercanvis entre
formadors i formadores i món empresarial, amb la cooperació dels agents socials.
23. Formació contínua. Foment de la posada en pràctica d’activitats de formació per part dels
treballadors i les treballadores i les empreses catalanes. Mesures per conscienciar tant els
treballadors sobre la importància de la formació contínua
24. Disseny i posada en marxa d’un pla d’adquisició de coneixements bàsics per par de
persones entre 20 i 34 anys amb un nivell baix d’educació i de qualificació. Cal crear
programes d’ensenyament compensatori (elements instrumentals)
25. Millora de la competitivitat de les pimes, mitjançant l’increment de les actuacions
formatives en el si de les pimes, en especial pels treballadors i les treballadores de baixa
qualificació, com a eina imprescindible per millorar la competitivitat empresarial.
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Marc Estratègic Nacional de referència d’Espanya 2007-2013 per a la programació dels
Fons Estructurals
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7.8. Las prioridades del Fondo Social Europeo
7.8.3. Aumento y mejora del capital humano: Eje 3.
El capital humano, es uno de los puntales de la mejora de la competitividad, por lo que trabajar para
incrementar tanto su cantidad como su calidad es un elemento básico para la cohesión.
L2 /MENR

En este sentido, las actuaciones previstas en este eje contribuirán a los Objetivos Estratégicos 3 y 4,
más y mejores empleos, y mejorar la capacidad administrativa.
a) Situación actual y perspectivas
b) Objetivos generales y metas estratégicas
Los objetivos y actuaciones que se desarrollarán en este eje prioritario, según los artículos 3.1.d
(regiones del Objetivo Competitividad regional y empleo) y 3.2.a (regiones del Objetivo Convergencia)
del Reglamento FSE, están relacionados con la Estrategia Europea por el Empleo, Prioridad 3
“Aumentar la inversión en capital humano mediante la mejora de la educación y las cualificaciones”,
así como las Directrices Integradas 23 y 24. Igualmente, contribuirán al cumplimiento de los objetivos
establecidos en el Eje 3, “Aumento y mejora del capital humano” del Programa Nacional de Reformas
de España y al objetivo de la política de cohesión de crear más y mejores empleos. Enfoque y
actuaciones.
Las metas estratégicas previstas son las siguientes:

c) Enfoque y actuaciones
Para corregir las debilidades existentes, se propone la adopción de diferentes tipos de medidas en las
que se integrará la perspectiva de género:
Promover reformas en los sistemas de educación y formación que fomenten la empleabilidad y
mejoren la adecuación de la educación y formación iniciales para responder a la sociedad del
conocimiento y a las exigencias del mercado de trabajo, con actuaciones dirigidas al reconocimiento
de las competencias adquiridas por la experiencia laboral, la actualización de la ordenación de la
formación profesional, fomentar la relación entre centros de formación y empresas, la formación
especializada a los formadores, etc.
Impulsar reformas que fomenten el aprendizaje permanente y la adaptación a la sociedad del
conocimiento, mediante la implementación de acciones de carácter formativo experimental e
innovadoras en materia de formación profesional y el desarrollo de nuevas modalidades de oferta
formativa para la adquisición de competencias básicas y las correspondientes titulaciones, entre otras.
Poner en marcha acciones de prevención del abandono escolar y de refuerzo de la formación inicial.
Y por último, desarrollar el potencial humano en el ámbito de la investigación y la innovación
mediante la formación de personal investigador y técnico, la creación de redes temáticas y el apoyo a
proyectos empresariales innovadores, entre otras acciones.
Las tipologías de gasto previstas son las siguientes:
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Programa Comunitari per a l’ocupació i la solidaritat social – PROGRESS (D1672/2006/CE)

Programa Marc per a la innovació i la competitivitat 2007-2013 (D1639/2006/CE)

Nous reglaments dels Fons Estructurals.
REGLAMENTO (CE) NO 1081/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 5 de julio de 2006 relativo al Fondo Social Europeo
En el marco de los objetivos de «convergencia» y de «competitividad regional y empleo», el FSE
apoyará acciones en los Estados miembros encaminados a dar respuesta a las prioridades siguientes:
a) mejorar la capacidad de adaptación de los trabajadores, empresas y empresarios, con
objeto de aumentar de esta manera la previsión y la gestión positiva del cambio económico,
fomentando en particular:
i) la formación permanente y el aumento de las inversiones en recursos humanos por
parte de las empresas, especialmente las PYME, y los trabajadores, mediante el
desarrollo y la aplicación de sistemas y estrategias, incluidos los sistemas de
aprendizaje profesional, que faciliten el acceso a la formación, en particular a los
trabajadores poco cualificados o de mayor edad, el desarrollo de las cualificaciones y
competencias, la difusión de tecnologías de la información y de la comunicación, el
aprendizaje por medios electrónicos, las tecnologías respetuosas del medio
ambiente y las habilidades de gestión, el fomento del espíritu empresarial y de
innovación, y la creación de empresas,
d) reforzar el capital humano, propiciando en particular:
i) la concepción e introducción de reformas en los sistemas de educación y
formación para aumentar la empleabilidad, la mejora de la adecuación de la
educación y formación iniciales y profesionales a las exigencias del mercado de
trabajo y la actualización de manera constante de los conocimientos del personal
docente con vistas a la innovación y a una economía basada en el conocimiento,
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ii) actividades en red entre establecimientos de enseñanza superior, centros
tecnológicos y de investigación y empresas;

L2 /FED

Programa Operatiu FEDER a Catlalunya 2007-2013. Primer Esborrany, 9 de gener de 2007

L2 /FSE

Programa Operatiu FSE a Catalunya 2007-2013.Provisional (Dades presentació pública del
13 de març de 2007)
Línies estratègiques per el PO:
A.- Atreure més persones al mercat de treball
B.- Aproximar oferta i demanda de treball (necessitat de formació continuada i ajust davant processo
de deslocalització i noves activitats emergent)
C.- Aprofundir en la qualitat de l’ocupació

Eixos d’intervenció (provisionals)
Eix 1: Foment de l'esperit empresarial i millora de l'adaptabilitat del personal, les empreses i
l'empresariat
Eix 2: Fomentar l'ocupabilitat, la inclusió social i la igualtat entre homes i dones
Eix 3: Augment i millora del capital humà
Eix 4: Cooperació Transnacional i interregional
Eix 5: Assistència tècnica

Descripció de les intervencions:
Eix 1: Foment de l'esperit empresarial i millora de l'adaptabilitat del personal, les
empreses i l'empresariat.
-

Desenvolupar estratègies i sistemes d’educació permanent a les empreses; formació i serveis
a la plantilla per millorar les seves possibilitats d’adaptació als canvis i fomentar l’esperit
empresarial i la innovació.

Eix 3: Augment i millora del capital humà
-

-

L2

Garantir la qualitat del sistema educatiu i de formació, desenvolupant mecanismes que
facilitin l’actuació de les competències dels professionals, així com la seva adaptació a les
necessitats tant de la societat com del mercat de treball.
Evitar l’abandó escolar prematur i afavorir la inserció laboral de les persones que abandonen
l’educació secundària obligatòria, afavorint el seu entorn a la formació reglada, fent front a
una de les amenaces identificades en el mercat de treball.

TEMES CLAU
-

-

-

Fracàs escolar: augmentar la inversió en capital humà, a través d’una millor
educació i capacitació.
Obrir els centres educatius públics a les activitats complementàries
Anglès
TIC als Centres escolars
Creació de 12 centres integrats de formació professional, en els quals es
coordinaran els tres subsistemes (formació reglada, formació ocupacional i formació
continua),
Llei d'educació de Catalunya abans de la fi de l’any 2007 i desenvolupar el Pacte
Nacional per a l’educació
Potenciar la formació professional i dissenyar un sistema d’orientació i transició al
món laboral que asseguri a tot l’alumnat que tindrà una oportunitat d’ocupació quan
deixi el sistema educatiu.
Integrar plenament la formació de persones adultes en les prioritats educatives.
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-

-

-

-
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Col·laboració sistema educatiu amb l’activitat empresarial. Necessitat
d’interconnexió en xarxa, d’universitats, centres d’investigació i el sector privat.
Desenvolupar estratègies i sistemes d’educació permanent a les empreses.
Nova línia d’ajuts per als ajuntaments i les AMPA per a l’organització d’activitats
més enllà de l’horari lectiu
Programa de formació en sectors emergents amb un sistema de qualificacions
que reconegui la competència professional per experiència.
Programa de territoris o sectors en procés de transformació que, d’acord amb
els objectius de l’Acord Estratègic dissenyarà una formació lligada a la transició
empresarial i adreçada a la recol·locació de persones que perden la feina per
processos de tancament o deslocalització.
Necessitat d’invertir en capital humà en l’àmbit d’I+D per a desenvolupar polítiques
d’innovació.
Formació permanent i l'augment de les inversions en recursos humans per part de
les empreses, especialment les PIME, i els treballadors, mitjançant el
desenvolupament i l'aplicació de sistemes i estratègies, inclosos els sistemes
d'aprenentatge professional, que facilitin l'accés a la formació, en particular als
treballadors poc qualificats o de major edat, el desenvolupament de les
qualificacions i competències, la difusió de tecnologies de la informació i de la
comunicació, l'aprenentatge per mitjans electrònics, les tecnologies respectuoses
del medi ambient i les habilitats de gestió, el foment de l'esperit empresarial i
d'innovació, i la creació d'empreses.
Culminar el procés d’integració dels tres subsistemes de formació professional
(centres integrats)
Incrementar la col·laboració i la interrelació entre els departaments d’Educació i
Treball i Indústria per a la planificació i gestió de la formació ocupacional a tots els
consorcis territorials i altres centres col·laboradors.
Crear un sistema per a la formació professional al llarg de tota la vida, útil a les
persones i a les empreses. Accés a la formació continuada.

Indicadors:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

% d’alumnes que no acaben l’ESO (fracàs escolar)
% Treballadors que han dut a terme formació continuada
% Treballadors que han dut a terme formació ocupacional
Índex de sub-ocupació.
Llocs de treball no qualificats
Adequació entre formació i treball.
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Línia 3. Infraestructures de transport i mobilitat
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Acord Estratègic per la Internacionalització, la competitivitat i la qualitat de l’ocupació de
l’economia catalana
Infraestructures de transport
Els signants de l’Acord consideren imprescindible impulsar un model de xarxa viaria d’alta capacitat,
homogeni a escala espanyola, que equipari els percentatges de les vies de peatge i de les lliures, així
com millorar les vies de comunicació rapida entorn de la conurbació de Barcelona.
6. Com a mesura per a la millora de la mobilitat i del transport per carretera, es destaca la
construcció de 500 km de xarxa d’autovies lliures de peatge, dels quals uns 300 son competència
de la Generalitat. Destaquen l’eix Vic-Ripoll (C-17), l’eix Diagonal (C-15 i C-37) Vilanova i la GeltruVilafranca del Penedes-Manresa, Reus-Alcover (C-14), l’eix Transversal (C- 25) Cervera-Girona, l’eix
del Llobregat (C-16) Berga-Baga i l’eix de l’Ebre (C-12) Amposta-Lleida (mesura núm. 25).

7. Per tal millorar la mobilitat de les persones, es considera prioritari el desplegament de la Llei de
mobilitat i la creació de les autoritats de la mobilitat a les demarcacions de Girona, Lleida i
Tarragona per tal d’assolir la integració tarifaria. Durant la present legislatura s’elaborarà i es
tramitarà, en el marc de la legislació estatal, un projecte de Llei sobre el finançament del transport
públic que en garanteixi la viabilitat econòmica (mesures núm. 28 i 29).
28. Durant la present legislatura, i en el marc de la futura legislació estatal, s’elaborarà i es
tramitarà
un projecte de llei sobre el finançament del transport públic que en garanteixi la viabilitat
econòmica i es desplegarà la Llei de mobilitat a traves de les directrius nacionals i territorials de
mobilitat.
29 irrellevant
8. Amb l’objectiu de facilitar i possibilitar l’accés dels treballadors al seu lloc de treball, es
considera rellevant el Pla d’accés sostenible als principals polígons industrials, amb l’inicia, l’any
2005, dels programes pilot d’accés a 22 polígons (mesura núm. 31).
31. Es dissenyarà un pla d’accés sostenible als principals polígons industrials, agrupacions
d’empreses i grans equipaments. Per a l’exercici 2005 en concret, i amb l’impuls dels gestors de
la mobilitat, s’elaboraran els programes pilot d’accés a 22 polígons, entre ells: els polígons de la
Zona Franca, Seat- Martorell-Can Amat, Aeroport del Prat, Aeroport de Girona, Mercat de treball
de Granollers i als polígons industrials de Riudellots de la Selva, Politger (Sant Jaume de Llierca),
als voltants de l’intercanviador de Quatre Camins, el polígon del Francolí a Tarragona i el polígon
del Segre a Lleida. Els programes pilot inclouran diversos mitjans de transport, amb mesures com
ara potenciar noves línies de transport regular, adaptar els horaris de transport als horaris de
treball, reconvertir autobusos d’empresa en autobusos de polígon i promoure el cotxe compartit.
El pressupost 2005 incorpora una dotació de 500.000 euros adreçats a dissenyar aquest pla
d’accés, 6.500.000 euros per millorar el servei regular de viatgers per carretera i 1.400.000 euros
per donar suport a la renovació de la flota d’autobusos de servei discrecional.
9. Entre les actuacions competència de l’Estat, i considerant prioritària la correcció del dèficit
històric de la seva inversió a Catalunya, es destaca especialment la necessitat de potenciar el
transport per ferrocarril per a fer front a la creixent demanda de transport, prioritzant la posada en
funcionament de la línia R5 de RENFE, l’impuls de la nova línia ferroviària orbital de la RMB i d’una
nova línia d’ample internacional que permeti la connexió amb Franca, així com el desenvolupament del
corredor transversal i les seves connexions fins a la frontera francesa. Així mateix, es destaca la
importància de les infraestructures nodals del Port i l’Aeroport de Barcelona, bàsiques per a donar
suport al futur desenvolupament de l’economia catalana en el marc de l’Euroregio (mesura núm. 38).

Altres actuacions competència de l’Estat
Les parts consideren prioritària la correcció del dèficit històric d’inversió de l’Estat a
Catalunya per tal de superar els principals colls d’ampolla que en limiten el creixement, n’afecten
la competitivitat i en deterioren la qualitat de vida. Entre aquests dèficits infraestructurals, cal fer
especial atenció als dèficits que afecten l’aeroport, la xarxa ferroviària regional i de rodalies, les
autovies lliures de peatge, l’acabament del TGV i la potenciació dels eixos articuladors de
l’Euroregio, com ara l’Eix de l’Ebre, el Corredor del Mediterrani i la permeabilitzacio dels Pirineus,
entre d’altres actuacions necessàries.
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A continuació s’exposen un conjunt d’actuacions competència de l’Estat que es consideren
necessàries a curt termini: Els signants consideren necessari reclamar la gestió dels ferrocarrils
de rodalies i els ferrocarrils regionals per tal de poder optimitzar la gestió de la mobilitat a
escala autonòmica.
Mentre no s’assoleixin competències en ferrocarrils de rodalies i regionals, es proposa al Govern
que demani a l’Estat un Pla de rodalies que incorpori el desdoblament de la línia entre Montcada
i Vic, l’ampliació de la capacitat entre Blanes i Barcelona i la definició de noves vies de penetració
entre Barcelona, el Vallès i el Baix Llobregat. Així mateix, en mataria ferroviària es proposa que,
d’acord amb les directrius europees, s’obri la competència entre diferents operadors per a
l’explotació de les línies regionals d’alta velocitat de la xarxa de rodalies i de la xarxa de
mercaderies. En aquest sentit, es proposa iniciar una experiència pilot amb la creació d’un
operador conjunt entre RENFE i FGC per a l’explotació d’algunes línies (Lleida-Manresa, RipollPuigcerda), així com fomentar la presencia d’empreses catalanes operadores tant del sector de
passatgers com de mercaderies.
38. Els signants consideren imprescindible potenciar el transport per ferrocarril per tal de fer
front a la creixent demanda de transport. En aquest sentit, es destaca l’ampliació de la xarxa de
metro amb la nova línia 9, amb una inversió total per part de la Generalitat de Catalunya de 3.127
milions d’euros, que representarà 42,6 nous quilometres de metro i 46 estacions, i l’enllaç del
Besos, l’aeroport, el port i la fira. A mes de les anteriors, les parts consideren especialment
rellevants les actuacions de desenvolupament del ferrocarril següents:
• Per a l’any 2005 es considera necessària la posada en funcionament de la línia ferroviària R5 de RENFE, entre Martorell, el Papiol i Mollet, passant per Rubí, Sant Cugat i la UAB, i la
connexió
d’aquesta línia amb els polígons industrials per mitja d’un servei d’autobusos.
• També es demana impulsar la nova línia ferroviària orbital de la RMB per enllacar Granollers
amb Vilafranca i, posteriorment, continuar a Vilanova i a Mataró.
• Finalment, i amb finançament de l’Estat, es considera del tot necessària la nova línia ferroviària
per a passatgers i mercaderies d’ample internacional que permeti la connexió amb França,
així com el desenvolupament del corredor transversal i les seves connexions fins la frontera
francesa, per Puigcerdà, i amb els ports de Barcelona i Tarragona.
Atesa la necessitat de planificació del conjunt d’aeroports catalans, el seu potencial
desenvolupament i el paper clau que representen en el conjunt d’infraestructures, les parts
consideren imprescindible fer-ne una gestió mes autònoma i flexible que permeti l’entrada d’altres
agents i, en particular, la participació de les institucions del territori en la gestió dels aeroports,
amb l’objectiu final d’assumir-ne la plena gestió. Així mateix, les parts destaquen la importància de
potenciar l’aeroport i el port de Barcelona, ates que representen unes infraestructures nodals
bàsiques per a sustentar i promoure el desenvolupament actual i futur de l’economia catalana en
el marc de l’Euroregio i en un entorn de globalització econòmica.
En un altre ordre de coses, les parts demanen una millora en la transparència de les inversions
mitjançant la publicació anual de la inversió en infraestructures a Catalunya de les
administracions estatal, autonòmica i local.

Acord per a un Govern d’Entesa
Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya
• El contingut del Pla d’Infraestructures del Transport se sotmetrà a un gran pacte nacional per a les
infraestructures. Mitjançant aquest pacte es prioritzaran i s’acordaran les principals actuacions amb els
agents econòmics, socials, territorials i ambientals.
• Durant l'any 2007, el govern aprovarà i donarà coneixement al Parlament del PITC, que integrarà el
Pla d’infraestructures del transport terrestre (xarxa viària i ferroviària), el Pla de ports i el Pla
d’infraestructures del transport aeri (aeroports i heliports).
Mobilitat
• Desplegar la Llei de Mobilitat i les directrius nacionals en la perspectiva d’un model més sostenible, a
través de la potenciació del transport públic i del ferrocarril, que contribueixi de manera decidida a la
reducció de l’ús de combustibles fòssils i a la disminució de l’emissió de partícules contaminants i
gasos productors de l’efecte hivernacle.
• Elaborar la Llei del finançament del transport públic.
• Impulsar el transport ferroviari de passatgers i mercaderies. Prioritat a la millora de la xarxa actual de
rodalies i regionals.
• Incrementar la fiabilitat del servei de rodalia (tant de l’actual xarxa de RENFE, com la de FGC) fins a
convertir-los en veritables metros regionals.
• Construir la xarxa de tramvies a les àrees de Girona, Camp de Tarragona i Regió Metropolitana de
Barcelona.
• Construcció d'una xarxa de carrils bus i de vehicles d’alta ocupació a les entrades de les principals
àrees urbanes.
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• Elaborar un Pla de transport de viatgers que prioritzarà la xarxa d’autobusos interurbans, amb un
important increment de la dotació dels contractes programa.
• Aplicar mesures per millorar les infraestructures i serveis de transport a les comarques de muntanya.
• Integració tarifària a les àrees urbanes de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona.
• Programa d’accés als polígons industrials. Són peces principals d’aquesta política: el reforç del
transport sostenible, començant pel transport públic, i la creació de la figura de gestors de la mobilitat
en l’àmbit de les empreses grans o de polígon.
• Garantir la coordinació, la transversalitat i la interdepartamentalitat de les polítiques públiques

Pla de Govern 2007-2010
3.6 Infraestructures i mobilitat
3.6.1 Adequar les infraestructures terrestres (viàries, ferroviàries i logístiques) a les necessitats de
desenvolupament econòmic i d’equilibri territorial i social, basat en un model de comunicacions
organitzat com a xarxa integrada i multimodal
El Govern es proposarà impulsar nous eixos ferroviaris amb les actuacions següents:
…
• Pla director urbanístic de l’Eix orbital ferroviari S’han iniciat els treballs de redacció del Pla
director urbanístic de l’Eix orbital. Es preveu disposar d’un document avançat a finals de 2007.
…
Pel que fa al transport de mercaderies, les actuacions s’han de destinar tant a la millora del
transport en ferrocarril com envers els centres logístics, on l’Eix Transversal Ferroviari
actuarà com a pilar central de la política de transport i logística de mercaderies.
Altres actuacions ajudaran en aquest propòsit, com serà el cas de, la construcció del ramal de
Manresa a Castellbisbal per connectar l’Eix transversal ferroviari amb el port de Barcelona.
S’aprofundirà en la política que s’ha dut a terme des de l’anterior legislatura per a la creació del fons
de rescat de peatges. Per primera vegada de forma efectiva, s’ha establert un nou marc tarifari
vinculat a l’evolució de l’explotació de cadascuna de les autopistes, així com la modificació i
l’establiment de la gratuïtat per als usuaris habituals de certes barreres llargament reivindicades (C16 Barrera Les Fonts: Sant Cugat-Rubí-Terrassa; C-16 Túnel del Cadí; C-32 accés d’Alella; C-33
accés Mollet del Vallès).
Per a l’ampliació d’aquesta política a d’altres autopistes i/o barreres, especialment respecte de certs
trams amb funcions de circumval·lació i dels trams més antics, és de gran importancia que l’Estat
aprovi la creació de l’anomenat Fons de rescat i homogeneïtzació de peatges. Des de la
Generalitat es treballarà perquè així es faci.
3.6.2 Desenvolupar un model de mobilitat més sostenible, a través de la potenciació del transport
públic
Durant l’any 2007 es crearà l’ATM de l’àrea urbana de Manresa, que es dotarà de pressupost i
d’estructura administrativa (gerències). D’altra banda, es continuarà treballant per a la incorporació
de l’AMTU
i dels seus municipis associats a l’ATM.
Durant el primer trimestre de 2007 finalitzarà la primera fase de les estacions d’autobusos de les
comarques de Barcelona. En aquest mateix període es licitaran les obres corresponents a la
segona fase de rehabilitació de les estacions d’autobusos de les comarques de Barcelona.
El Departament està duent a terme la rehabilitació, millora de la senyalització i dotació de noves
instal·lacions a totes les estacions d’autobusos de la xarxa de la Generalitat. Amb aquesta
actuació es pretén modernitzar i arranjar algunes estacions d’autobusos que en molts casos superen
els 20 anys d’antiguitat. La rehabilitació es defineix a partir de tres focus d’actuació:
• L’execució d’una sèrie d’arranjaments particulars a cada emplaçament, amb l’objectiu de millorarne les prestacions.
• La col·locació d’un nou sistema audiovisual d’informació programada i avisos (megafonia,
videobservació i panells indicadors).
• La instal·lació d’un sistema de captació d’energia solar mitjançant panells fotovoltaics en aquelles
estacions on sigui tècnicament viable.
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Tanmateix, s’iniciarà la creació d’infraestructures que facilitin l’ús del transport públic. Així, es
construiran els corredors metropolitans de transport públic (accés a Barcelona, Baix LlobregatVallès Occidental, Vallès Occidental-Vallès Oriental, Sant Pere de Ribes-Vilanova, Girona-Costa
Brava, etc...), creant una xarxa de carrils-bus segregats i de vehicles d’alta ocupació a les entrades
de les principals àrees urbanes.
3.6.3 Potenciar els ports i aeroports com a elements del desenvolupament econòmic i social dels
territoris, amb la Generalitat com a agent clau en la gestió i dinamització d’aquestes infraestructures
Més enllà de la nova Llei d’aeroports el Govern preveu l’aprovació dels següents plans:
• Redacció dels plans directors urbanístics dels aeroports de Barcelona, Girona, Reus i
Sabadell.

L3 /ECO

Estratègia Catalana per a l’Ocupació 2007-2013 (Pla general d’ocupació de Catalunya) 5 de
setembre de 2006

L3 /MENR

Marc Estratègic Nacional de referència d’Espanya 2007-2013 per a la programació dels
Fons Estructurals
7.5. Las prioridades del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
7.5.4. Transporte y energía. Eje 4 Convergencia. Eje 3 Competitividad.
(Energía: Eje 4 Convergencia y Eje 2 Competitividad
Estos ejes responden al Objetivo Estratégico nº 1, Convertir a España en un lugar más atractivo par
invertir y trabajar.
a) Transporte
a.1) Situación actual y perspectiva
a.2) Objetivos generales y metas estratégicas
Considerando las Directrices Estratégicas de la Comisión, y el Plan Estratégico de
Infraestructuras y Transporte (PEIT), los objetivos generales establecidos son los
siguientes:
Terminar la conexión del sistema español de transporte con la red TEN europea.
Reequilibrar el modelo radial español con el desarrollo de infraestructuras en provincias y regiones
con escasa accesibilidad.
Favorecer modos de transporte más sostenibles (ferrocarril y marítimo fundamentalmente) y
potenciar la sostenibilidad del transporte urbano.
Mejorar la conexión entre los diferentes modos de transporte, contribuyendo a elevar el grado de
intermodalidad del transporte.
Continuar el esfuerzo inversor en líneas de alta velocidad por ferrocarril, priorizando las conexiones
transnacionales.
En relación al transporte marítimo, potenciar el desarrollo de las autopistas del mar, así como las
plataformas logísticas.
En las zonas urbanas, se propone fomentar la interconectividad entre los diferentes medios de
transporte y promover el uso del transporte público.
Terminar la conexión del sistema español de transporte con la red RTE europea, y dar prioridad en
particular a los proyectos prioritarios de interés europeo.
Las metas estratégicas del MENR en este sentido son las siguientes:
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a.3) Enfoque y actuaciones
El PEIT establece un marco racional y eficiente para el sistema de transporte a medio y largo plazo.
Para ello, se recupera el enfoque de la planificación estratégica en la definición y ejecución de
políticas en materia de infraestructuras y transporte.
Este enfoque estratégico se articula mediante directrices generales, que buscan imprimir un carácter
común al conjunto del sistema y directrices sectoriales, que particularizan actuaciones para los
diferentes modos de transporte, los operadores de transporte y la política de I+D+i del sector. Este
enfoque y su articulación en directrices guardan continuidad con las propuestas de la Unión Europea
para definir la política de cohesión de España para 2007-2013:
Las autoridades españolas se comprometen a promocionar la coordinación entre las distintas
fuentes de financiación y a informar regularmente a la Comisión europea en los informes anuales, en
relación a la línea RTE-T, FEDER, Fondo de Cohesión y préstamos BEI.
Debe perseguir el fortalecimiento de la coordinación institucional entre los diferentes actores. Esta
coordinación debe incluir tanto a los sectores directamente afectados por la política de transporte
como a los actores, contribuyendo así a integrar la prioridad horizontal del partenariado en la
programación.
Se propone una redefinición del concepto de accesibilidad que descienda hasta las regiones NUTS
3, de forma que se tenga en cuenta las provincias españolas con baja densidad de población y fuerte
aislamiento.
A fin de cumplir con los compromisos de Kioto, el transporte en España debe evolucionar hacia un
transporte más sostenible. La Evaluación Ambiental Estratégica debe reflejar esta orientación.
Se prioriza la terminación de los proyectos de la red TEN y la conexión de las redes regionales a
esta red transeuropea, y en particular a los proyectos prioritarios de interés europeo.
Se concede una especial atención al transporte ferroviario con referencias tanto a la red
convencional y su modernización, clave para avanzar en la sostenibilidad, el equilibrio territorial y la
convergencia de las regiones más aisladas.
Por ultimo, se recomienda el desarrollo de sistemas públicos de transporte en áreas urbanas para
reducir la congestión como consecuencia de la concentración de población y recursos en las ciudades.
Y en todo lo anterior se tendrá en cuenta la necesidad de incrementar las medidas de
acondicionamiento a favor de la utilización de las infraestructuras y medios de transporte por personas
con discapacidad y mujeres.
Competitividad
En las regiones competitividad las actuaciones se destinarán fundamentalmente a fomentar el acceso
a servicios de transporte de interés económico general, y en particular a potenciar las redes
secundarias mejorando los enlaces con las redes transeuropeas de transporte, con los nudos
ferroviarios, aeropuertos y puertos regionales o con las plataformas multimodales, mejorando los
enlaces con las principales líneas ferroviarias y fomentando el transporte marítimo de corta distancia.
Las tipologías de gasto previstas son las siguientes:
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7.9. Las prioridades del Fondo de Cohesión
7.9.2. Medio ambiente y desarrollo sostenible. Eje 2 FC
a) Situación actual y perspectivas
b) Objetivos generales y metas estratégicas
El PNR contempla en su eje 2 (correspondiente al Programa A.G.U.A.) la necesidad de elevar la
calidad del agua destinada a consumo humano y aumentar el porcentaje de agua residual utilizada. Se
trata por tanto de garantizar el uso sostenible mejorar la capacidad de saneamiento y depuración al
tiempo que se mejoran los sistemas de abastecimiento.
En base a lo anterior, los objetivos estratégicos planteados son los siguientes:

b.1) Enfoque y actuaciones
La situación actual del medio ambiente requiere actuaciones que permitan mejorar la posición en la
gestión y uso del agua y del aire, así como del tratamiento de residuos urbanos. Además, es
necesaria la ejecución de determinadas infraestructuras que contribuyan al desarrollo armónico y
sostenible del territorio.
Así, se plantean las siguientes categorías de gasto:
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L3 /NRFE

Programa Comunitari per a l’ocupació i la solidaritat social – PROGRESS (D1672/2006/CE)

Programa Marc per a la innovació i la competitivitat 2007-2013 (D1639/2006/CE)

Nous reglaments dels Fons Estructurals.
REGLAMENTO (CE) NO 1080/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 5 de julio de 2006 relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Con arreglo al objetivo de «competitividad regional y empleo», la ayuda del FEDER, en el contexto de
las estrategias de desarrollo sostenible, se centrará, además de en promover el empleo, en atender
principalmente a las siguientes tres prioridades:
1) innovación y economía del conocimiento, mediante, entre otras cosas, la creación y fortalecimiento
de economías regionales de innovación eficaces, relaciones sistémicas entre los sectores público y
privado, las universidades y centros tecnológicos, teniendo en cuenta las necesidades locales,
2) medio ambiente y prevención de riesgos, y en particular:
3) acceso a servicios de transportes y telecomunicaciones de interés económico general, y en
particular:
a) potenciación de las redes secundarias mejorando los enlaces con las redes
transeuropeas de transporte, con los nudos ferroviarios, aeropuertos y puertos
regionales o con las plataformas multimodales, mediante la creación de enlaces
radiales con las principales líneas ferroviarias y fomentando las vías navegables
interiores regionales y locales y el transporte marítimo de corta distancia;

L3 /FED

Programa Operatiu FEDER a Catlalunya 2007-2013. Primer Esborrany, 9 de gener de 2007
A partir de la correspondencia entre los objetivos intermedios del P.O. de Cataluña y las Directrices
Estratégicas Comunitarias para los Fondos Estructurales 2007-2013, expuestas en el apartado de
análisis de coherencia, se articula la siguiente propuesta basada en cuatro ejes prioritarios:
• Eje 1: Innovación y desarrollo empresarial y economía del conocimiento.
• Eje 2: Medio ambiente y prevención de riesgos.
• Eje 3: Accesibilidad y servicios de transporte.
• Eje 4: Desarrollo sostenible local y urbano.
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• Eje 5: Asistencia técnica
El tercer eje del Programa Operativo establece dos líneas prioritarias de intervención:
1. Accesibilidad
2. Movilidad sostenible
A continuación, se detalla para cada una de estas líneas prioritarias, los objetivos generales y
prioridades estratégicas, las actuaciones a desarrollar.

a) Objetivos generales y prioridades estratégicas
2. Movilidad sostenible
Hoy en día la movilidad es una necesidad básica con un papel primordial en la economía de las
ciudades y en la actividad diaria de los ciudadanos. Por una parte la movilidad se ve afectada por el
uso del suelo, las infraestructuras, los cambios demográficos, los cambios en el consumo, etc. Por otra
parte, juega un papel esencial en la vida cotidiana de las personas, ya que de ella dependen aspectos
como el tiempo que se invierte en acceder a los servicios básicos (educación, sanidad, trabajo), la
seguridad vial, el hecho de disponer de un entorno acogedor y saludable a nivel ambiental, etc.
En este contexto, se hace necesario mejorar la calidad del transporte público interurbano con el
objetivo de convertirlo en una alternativa real al transporte privado, garantizando el derecho a la
movilidad del conjunto de la ciudadanía y convirtiéndolo en un factor clave en el desarrollo de una
movilidad sostenible.
El objetivo principal es reducir los efectos derivados de la congestión viaria sobre los servicios de
transporte público colectivo por carretera, y de este modo, recuperar la cuota de mercado para el
transporte público.
Otro de los objetivos y prioridades es el de facilitar los desplazamientos de carácter interurbano al
colectivo femenino, dado que es un colectivo que utiliza en mayor medida el transporte público
respecto al vehículo privado. Incrementando el número de servicios y reduciendo la cantidad de
tiempo invertida en los desplazamientos, se contribuye a una mejora de la conciliación de la vida
laboral y familiar tanto para hombres como para mujeres.

b) Enfoque y actuaciones
2. Movilidad sostenible
La red viaria existente, inevitablemente congestionada en las horas punta, no permite desarrollar el
gran potencial de la red metropolitana de autobuses. Concretamente, se observa como la red de
autobuses interurbanos de Cataluña no dispone de reserva de paso en ninguno de los tramos viarios
situados fuera de los núcleos urbanos; así, el autobús se ve obligado a compartir la calzada con los
vehículos privados a lo largo de toda la red, sin posibilidad de evitar los problemas derivados de la
congestión del tráfico, especialmente en la Región Metropolitana de Barcelona.
Este hecho provoca que la fiabilidad del servicio, tanto en frecuencia como en tiempo de viaje, se vea
afectada, implicando una disminución en la competitividad del servicio.
De este modo, y para facilitar el transporte público por carretera se plantea:
• La creación de carriles específicos para el autobús en los corredores de entrada en las entradas de
las principales áreas urbanas. Concretamente, la opción para las principales entradas a Barcelona,
consiste en el desarrollo de los llamados Carril bus - VAO (Vehículos de Alta Ocupación) segregados.
Dichos carriles son una plataforma segregada para el autobús que se comparte con los vehículos
privados de alta ocupación.
A diferencia de los carriles bus urbanos, la mayoría de los cuales han podido ser implantados por los
propios ayuntamientos, con una simple reseñalización de las marcas viarias ajustando el ancho de los
carriles para la circulación general, la introducción de carriles bus en grandes arterias interurbanas sin
reducir su capacidad actual, requiere actuaciones de infraestructura más complejas y con un coste de
inversión más elevado. Con el objetivo de rentabilizar la elevada inversión de las actuaciones y
favorecer el crecimiento del número de pasajeros por vehículo en los vehículos privados, por dichos
carriles también podrán circular vehículos de alta ocupación en los que haya dos o más pasajeros.
• Corredores metropolitanos de transporte público por superficie en áreas con una alta necesidad de
servicio de transporte público, para dar servicio tanto a la demanda interna del ámbito como para
conectar con la red ferroviaria.
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Programa Operatiu FSE a Catalunya 2007-2013.Provisional (Dades presentació pública del
13 de març de 2007)

TEMES CLAU
-

-

L3

Gran pacte Nacional per al Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya.
Llei De la Mobilitat i llei de finançament del transport públic.
Pla d’accés sostenible als principals polígons industrials
Potenciar la xarxa ferroviària. Gestió dels ferrocarrils de rodalies i els ferrocarrils
regionals i posada en marxa de la R-5. Nova línia ferroviària orbital de la RMB.
Pla director urbanístic de l’Eix orbital ferroviari.
Construcció del ramal de Manresa a Castellbisbal per connectar l’Eix
transversal ferroviari amb el port de Barcelona.
Creació de l’ATM de l’àrea urbana de Manresa.
Es construiran els corredors metropolitans de transport públic.
Redacció del plan director urbanístic del aeroport de Sabadell.
Potenciar les xarxes secundàries de transport millorant els enllaços amb les xarxes
transeuropees, amb els nusos ferroviaris, aeroports i ports regionals o amb
plataformes multimodals.
La creació de carrils específics per als autobusos en les vies d’entrada de les
principals àrees urbanes.

Indicadors:
1. Temps esmerçat en el desplaçament per arribar a la feina
2. Temps esmerçat en el desplaçament per arribar a la feina segons mitjà de transport
utilitat
3. Mitjà de transport emprat pels trebalaldors per anar a la feina
4. Cost mensual de transport segons mitjà utilitzat per anar a la feina
5. Motius per agafar transport públic
6. Motius er agafar transport privat
7.
8.
9.
10.
11.

Km de ferrocarril per habitant
Km d’autovia per habitant
kn d’autopistes de peatge per habitant
Cost del km de peatge per passatger
Cost del km de ferrocarril per passatger
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Línia 4. Infraestructures energètiques i mediambientals
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Acord Estratègic per la Internacionalització, la competitivitat i la qualitat de l’ocupació de
l’economia catalana
10. En l’àmbit de les infraestructures energètiques i mediambientals, es considera clau millorar la
capacitat i la qualitat de la xarxa elèctrica d’acord amb el que estableixi el nou Pla de l’energia, tot
executant les infraestructures previstes i potenciant l’ús d’energies renovables amb noves
instal·lacions d’energia eòlica, solar i de biomassa, així com les infraestructures d’abastament d’aigües
i gestió de residus previstes en els programes d’inversions en l’horitzó 2005-2014 (mesures núm. 39,
40, 41 i 42).
Millora de la capacitat i la qualitat de la xarxa elèctrica
39. Increment de la capacitat de producció d’energia elèctrica mitjançant centrals de cicle
combinat, instal·lacions de cogeneració i centrals d’energies renovables. En concret, l’acció
publica del Govern s’orientarà a aconseguir els objectius d’increment de capacitat productiva,
estalvi i eficiència que fixi el nou Pla de l’energia de Catalunya.
40.Millora de la capacitat i la qualitat de la xarxa elèctrica per tal d’assolir uns nivells adequats
amb allò que es preveu en el desplegament del conjunt del Pla tramuntana, la qual cosa
comportaria, d’una banda, la implantació de 39 noves subestacions elèctriques que, en total,
incrementarien la potencia disponible amb 4.800 MWA –que equivalen a un 35 per cent de la
potencia actual– i, d’una altra, la interconnexió amb les xarxes espanyoles i europees amb vista a
garantir el subministrament en cas de problemes en la xarxa pròpia. El pressupost 2005 preveu
dedicar 4.000.000 d’euros a aquesta mesura.
El nou Pla de l’Energia de Catalunya
41. El Govern, comptant amb la participació d’experts designats pels agents socials, elaborarà
dins de l’any 2005 un nou Pla de l’energia de Catalunya en l’horitzó 2015, tenint en compte que
cal incrementar de forma significativa l’eficiència energètica i la participació de les energies
renovables en l’oferta energètica. L’elaboració del nou Pla de l’energia es prevista al pressupost
2005, amb la dotació de 500.000 euros. A mes dels objectius en energies renovables per a
aquesta legislatura (1.500 MW d’energia eòlica instal·lats i implantació de plaques solars fins
assolir 5.000 nous aprofitaments), es propòsit del Govern assolir, mes enllà de l’àmbit temporal de
la legislatura, la implantació de parcs eòlics fins a una potencia de 3.000 MW i la implantació de
plaques solars fins a 8.000 nous aprofitaments. En el pressupost 2005 es preveu destinar
1.220.000 euros a fomentar la implantació de les energies renovables.
NOTA: D’acord amb el document de seguiment ed l’Acord del Consell d’Institucions, l’Execució de
l’Acord a 31/12/2006 ja havia dut a terme:
Pla de l’Energia 2006-2015 (m.41)
Infraestructures d’abastament d’aigües i gestió de residus
42. Les infraestructures d’abastament i sanejament d’aigües, així com les de gestió, tractament i
deposició ordenada dels residus urbans, industrials i agraris son essencials per garantir la
correcta implantació i el bon funcionament de les activitats residencials, industrials i comercials i,
per tant, condicions prèvies per a la viabilitat, competitivitat i modernització de les activitats
econòmiques.
Partint d’aquestes consideracions, s’acorda:
1) Revisar, prioritzar i accelerar, amb la participació dels agents econòmics i socials, els
programes d’inversions en l’horitzó 2005-2014, per tal de garantir la dotació de recursos
hídrics amb qualitat i quantitat suficient, així com les instal·lacions de tractament, recuperació i
dipòsit de residus urbans, industrials i agraris.
2) Aquestes inversions que es convinguin com a bàsiques o estratègiques, hauran de seguir
criteris socials, de reequilibri territorial i de suport a sectors industrials exposats a la competència
internacional i especialment sensibles al cost de l’aigua.
Les parts constaten que l’aplicació de la Llei 3/1998 ha originat tot un conjunt de disfuncions que
cal corregir. En aquest sentit, s’insta que el desenvolupament de la Llei 4/2004, d’1 de juliol
(reguladora del procés d’adequació de les activitats d’incidència ambiental), s’adreci de forma
eficaç a corregir aquests problemes, mitjançant l’adequació de terminis i un programa esglaonat
d’actuació.
NOTA: D’acord amb el document de seguiment ed l’Acord del Consell d’Institucions, l’Execució de
l’Acord a 31/12/2006 ja havia dut a terme: Programa d’inversió en recursos hídrics i de gestió de
residus 2005-2014 (m.42)
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Acord per a un Govern d’Entesa
Pla de l'energia de Catalunya
El Govern de la Generalitat de Catalunya va decidir el dia 24 de maig de 2005 considerar el document
del Pla de l'energia 2006-2015 i sotmetre'l a debat públic per les diferents instàncies empresarials,
socials i institucionals. El període per formular suggeriments i alternatives va finalitzar el dia 31 de juliol
de 2005. El Pla ha estat aprovat pel Govern de la Generalitat el dia 11 d'octubre de 2005.
El model social actual, basat en la productivitat i la competitivitat i en la millora dels estàndards de
confort, ha portat a haver d’afegir cada vegada més valor, més treball i més energia en les nostres
activitats.
Aquesta correlació és tan forta que fins i tot el consum d’energia s’utilitza com a signe indicador del
desenvolupament de les societats. Així, el procés de convergència econòmica i social que ha viscut
l’Estat espanyol i Catalunya en els darrers anys, ens ha situat en un nivell de consum per càpita igual
a la mitjana europea (3,9 tep/habitant). Tanmateix, el major grau de desenvolupament català situa el
seu consum lleugerament per sobre de la mitjana de l’Estat espanyol (3,24 tep/habitant).
En els propers anys, la Unió Europea, a través de mesures com la directiva d’edificis o d’eficiència
energètica, i l'Estat Espanyol amb mesures com “la Estratègia Epañola de Eficiencia Energética” (E4) i
el Pla Nacional d'Assignacions del Protocol de Kyoto, endegaran accions per tal de ser més eficients
energèticament. El pla de l’energia de Catalunya 2006-2015 vol sumar esforços per fer que Catalunya
vagi més enllà dels objectius que es preveuen amb les accions abans esmentades.
Així, el Pla proposa assolir un objectiu d’estalvi d’energia final (a l’escenari IER2), del 10,6% respecte
al consum de l’escenari tendencial (BASE). L’objectiu d’estalvi és superior al que proposa la Unió
Europea (1%) ja que representarà l’1,74% anual de reducció de la intensitat energètica (consum
d’energia final / PIB).
L’objectiu establert és un compromís entre la reducció potencial teòrica amb les millors tècniques
disponibles, actuals o madures a curt termini, i els recursos disponibles, tècnics, humans i econòmics,
a Catalunya, per a la seva implantació. Es tracta d’un objectiu ambiciós però realista.
Per a la seva consecució cal, però, dedicar uns recursos multilaterals extraordinaris.
En altres paraules, sobre un consum previst de 20.105,5 ktep l’any 2015, l’estratègia d’eficiència
preveu una reducció anual de consum, respecte a l’escenari base, de 2.137,8 ktep/any, dels quals un
20,9% serà energia elèctrica.
Per desenvolupar aquests plans d’infraestructures s’ha dut a terme, en primer lloc, una previsió pròpia
de l’oferta i la demanda energètica a Catalunya en l’horitzó de l’any 2015 amb dos escenaris de
previsió: un primer escenari tendencial (escenari BASE) i un altre (escenari IER) en el que
s’incorporen els objectius de la Generalitat de Catalunya en estalvi, eficiència energètica i energies
renovables considerats en l’Estratègia d’Eficiència Energètica i el Pla d’Energies Renovables d’aquest
Pla de l’Energia.
Així, en aquest àmbit, es preveu la necessitat de construir entre 8 (escenari BASE) i 5 (escenari IER)
nous grups de cicle combinat alimentats amb gas natural en l’horitzó de l’any 2015, juntament amb la
previsió d’instal·lar 4.500 MW en centrals de règim especial (parcs eòlics, plantes de reducció de
residus, cogeneració, etc.) en l’escenari IER o 1.800 MW en l’escenari BASE. De l’increment previst en
la producció d’energia elèctrica a Catalunya en el període 2003-2015 a l’escenari IER, el 57%
provindrà de les noves instal·lacions del règim especial que es desenvoluparan en aquest període,
mentre que el 43% restant provindrà dels nous cicles
combinats previstos.
Pel que fa a les centrals nuclears, el pla valora les possibilitats del seu tancament immediat, analitzant
els pros i contres d’aquesta opció. Per una banda, la gestió dels residus radioactius o l’elevadíssim
cost d’aquests centrals, són problemes inherents a aquesta tecnologia que no tenen solució previsible
en aquests moments. Per altra banda, donada la dependència actual d’aquesta font energètica a
Catalunya, el seu tancament suposaria la necessitat de construir 10 grups de cicle combinat
addicionals per a suplir aquesta energia, provocant repercussions molt importants pel que fa als costos
i suposaria incrementar en gairebé 10 punts percentuals l’excés d’emissions de CO2 respecte les de
1990 (el 45% d’excés es convertiria en un 54% en l’àmbit estatal). el pla proposa una estratègia
gradual de tancament de les centrals nuclears catalanes, aprofitant la disminució progressiva del pes
de la producció nuclear (que passaria del 55,8% de la producció elèctrica al 2003 al 35,3% el 2015),
amb la qual cosa es facilita el seu tancament. Aquesta estratègia s’ha adaptat del model que es va
dissenyar a altres països com Alemanya i Holanda, i a Catalunya, suposaria començar el tancament
l’any 2022.
És per això que aquest Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015 és molt ambiciós en l’àmbit de les
energies renovables, tenint en compte el potencial a Catalunya. l’objectiu marcat en aquest Pla és molt
ambiciós, ja que passarem a multiplicar per quatre el consum d’energies renovables del nostre país,
passant dels 736,6 ktep d’origen renovable de l’any 2003 (valor corregit considerant una hidraulicitat
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mitjana) als 2.949 ktep de l’any 2015. Tot això, malgrat les limitacions del potencial de les energies
renovables inherents a les característiques del territori de Catalunya i que l’aprofitament del potencial
hidroelèctric dels rius de Catalunya ha arribat gairebé a la saturació.
En altres paraules, tot i que es preveu un important increment del consum d’energia primària de
Catalunya en el període 2003-2015, es preveu que el percentatge de participació de les energies
renovables en el balanç d’energia primària passarà del 2,9% l’any 2003 (valor corregit considerant una
hidraulicitat mitjana) al 9,5% l’any 2015. Per tant, no tant sols s’acompleix amb l’objectiu europeu de
doblar aquest percentatge sinó que es preveu que es multipliqui per 3,3.
Si no es tingués en compte la part de l’energia primària que, posteriorment, no té una utilització
energètica (la part del petroli que després del refinatge s’utilitza per a la fabricació de plàstics, per
exemple), la participació de les energies renovables encara seria superior, del 3,3% l’any 2003 i
passaria al 11,0% l’any 2015.
Pel que fa a la generació d’energia elèctrica, els objectius del Pla són coherents amb els objectius de
la Unió Europea d’augmentar el percentatge de les energies renovables, que per a l’Estat espanyol es
fixa en el 29%. A Catalunya, aquest percentatge es preveu que assoleixi un valor del 24,0% l’any
2015. Aquest percentatge és inferior a l’objectiu estatal, principalment, per la menor participació de la
gran hidràulica i de la producció eòlica a Catalunya respecte del conjunt de l’Estat espanyol.
En l’escenari de previsió IER, els biocombustibles representaran el 28,6% del consum d’energies
renovables a Catalunya gràcies, sobretot, al pes del biodièsel que, amb un consum superior a les
870.000 tones, es preveu que substitueixi el 18% del consum de gas-oil d’automoció.
Per la seva banda, i en la línia de promoure la identificació i desenvolupament de centrals de
biomassa generadores d’energia, el conjunt de biomassa i biogàs aportaran unes 512,1 Ktep al balanç
energètic l’any 2015, representant un 17,4% del total de les energies renovables.
L’energia eòlica també tindrà un pes molt important, amb la instal·lació de 3.500 MW. Es preveu que el
25,7% del consum d’energies renovables sigui d’origen eòlic.
L’energia hidroelèctrica, que tradicionalment ha estat la més important a Catalunya, té unes
possibilitats de creixement molt limitades. No obstant, aquesta font energètica encara contribuirà en un
17,9% al consum d’energies renovables a Catalunya.
L’energia solar també presenta uns objectius molt ambiciosos. Pel que fa a la fotovoltaica, amb un
objectiu de 100 MW, el creixement és del 4.400% respecte la situació actual. Per a l’energia solar
tèrmica, l’objectiu és arribar a 1.250.000 m2 de col·lectors. Així mateix, es planteja la construcció de la
primer planta solar termoelèctrica de Catalunya.
Aquests objectius contribueixen de manera més que proporcional a que l’estat espanyol acompleixi els
seus objectius consistents amb l’objectiu global europeu, que és del 12%.
El següent quadre mostra les principals inversions del Pla de l’energia així com els recursos públics
necessaris per assolir aquestes fites:
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Pla de Govern 2007-2010
3.1 Competitivitat
3.1.4 Garantir la disponibilitat i la qualitat del subministrament de serveis energètics essencials per al
desenvolupament de l’activitat econòmica
D’altra banda, per tal d’optimitzar els trams de les línies elèctriques ja existents, a fi i efecte d’evitarne l’impacte sobre el territori i per donar compliment a la Resolució 1522/VI del Parlament de
Catalunya, el Govern treballarà en la millora de les línies elèctriques de tensió igual o superior a
36 kV en l’entorn urbà dels municipis més poblats de Catalunya, concretament en aquelles
situacions de major impacte territorial.
A més, Catalunya ha d’incrementar i renovar en els propers anys la seva capacitat de producció
d’energia elèctrica. Per això, el Govern preveu l’entrada en funcionament de noves centrals
elèctriques, centrals que siguin respectuoses amb el medi natural. Així, el Govern aposta
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fonamentalment per la generació elèctrica sobre la base de les energies renovables i la cogeneració,
i, addicionalment, per les centrals elèctriques de cicle combinat a gas natural. En aquest sentit,
l’objectiu del Govern, d’acord amb les previsions del Pla de l’Energia, és que, a finals de la
legislatura, Catalunya disposi de 7 noves centrals elèctriques de cicle combinat, ja sigui en
funcionament o en procés de construcció.

Estratègia Catalana per a l’Ocupació 2007-2013 (Pla general d’ocupació de Catalunya) 5 de
setembre de 2006

Marc Estratègic Nacional de referència d’Espanya 2007-2013 per a la programació dels
Fons Estructurals
7.5. Las prioridades del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
7.5.3. Medio ambiente, desarrollo sostenible y prevención de riesgos: Ejes 3 Convergencia. Eje
2 Competitividad
Estos ejes responden al Objetivo Estratégico número 1, convertir a España en un lugar más atractivo
para invertir y trabajar, conforme a las Directrices Estratégicas Comunitarias. Es necesario señalar que
si bien siempre se habla de la Estrategia de Lisboa, dicha estrategia tiene un pilar medioambiental
definido en la Estrategia de Gotenburgo, que define la integración medioambiental en las políticas
sectoriales.
a) Situación actual y perspectivas
b) Objetivos generales y metas estratégicas
Garantizar el uso sostenible de este recurso natural, tanto por la vía de su gestión como por la
concienciación de los usuarios, tanto en el ámbito profesional como en el personal, pues garantizar la
disponibilidad del recurso hídrico en algunas regiones españolas se convierte en un factor estratégico
para hacer posible y asegurar no solo la competitividad, sino, y previamente, la mera existencia del
tejido productivo.
Las inversiones ambientales garantizan la sostenibilidad a largo plazo del crecimiento económico,
reducen los costes ambientales externos de la economía y fomentan la innovación y la creación de
empleo. Las directrices estratégicas comunitarias indican expresamente que, en este contexto, deben
tener gran prioridad la prestación de servicios ambientales, como el suministro de agua potable, las
infraestructuras de tratamiento de residuos y aguas residuales, la gestión de los recursos naturales y
la biodiversidad, la descontaminación de tierras para prepararlas para nuevas actividades económicas
y la protección contra determinados riesgos ambientales
Finalmente, otra de las recomendaciones de las directrices estratégicas es la internalización de los
costes ambientales externos, teniendo en cuenta el desarrollo de instrumentos de mercado. A este
respecto, las autoridades españolas han manifestado reiteradamente su voluntad de ir adaptando el
precio pagado por el uso y consumo de agua a los costes de producción, transporte, potabilización y
distribución, además de los costes ambientales. En base a lo anterior, los objetivos estratégicos
planteados son los siguientes:
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c) Enfoque y actuaciones
La situación actual del medio ambiente requiere actuaciones que permitan mejorar la posición en la
gestión y uso del agua y del aire, así como del tratamiento de residuos urbanos. Además, es necesaria
la ejecución de determinadas infraestructuras que contribuyan al desarrollo armónico y sostenible del
territorio.
Las actuaciones van encaminadas al desarrollo de infraestructuras básicas de abastecimiento de agua
a municipios, mancomunidades y consorcios, así como a actividades económicas, factor necesario
para garantizar el mantenimiento del proceso de desarrollo socioeconómico y territorial, al mismo
tiempo que se quiere reforzar la cohesión regional mediante un tratamiento especial a los espacios
territoriales más necesitados.
En efecto, la escasa cuantía de los recursos hídricos disponibles, en especial en determinadas épocas
del año, obliga a la ejecución de actuaciones tendentes a lograr una mayor eficiencia en aras de un
uso racional del recurso, llevando a cabo actuaciones en las redes tanto primarias, como de
distribución, así como la implantación de nuevas tecnologías en los sistemas de regadíos ya
existentes. Hay que resaltar las actuaciones de reutilización de aguas depuradas que por primera vez
se incluyen de forma destacada en la programación estructural 2007-2013.
Así, se plantean las siguientes categorías de gasto:
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La priorización de estas actuaciones dependerá de la situación de cada región. Así, aquellas regiones
con un mayor déficit de recursos hídricos concentrarán en mayor medida sus recursos a mejorar sus
sistemas de gestión y consumo del agua.
Las regiones Competitividad únicamente desarrollarán infraestructuras medioambientales cuando
éstas se destinen a la prevención de riesgos, o bien supongan la incorporación de nuevas tecnologías
y buenas prácticas que permitan reducir el impacto ambiental de la actividad humana.

7.5.4. Transporte y energía. Eje 4 Convergencia. Eje 3 Competitividad.
(Energía: Eje 4 Convergencia y Eje 2 Competitividad
Estos ejes responden al Objetivo Estratégico nº 1, Convertir a España en un lugar más atractivo par
invertir y trabajar.
b) Energía (Eje 4 en Convergencia, phasing-out y phasing-in; y Eje 2 en Competitividad
Regional y Empleo)
b.1) Situación actual y perspectivas
b.2) Objetivos generales y metas estratégicas
La Agenda de Lisboa fija el objetivo de alcanzar un porcentaje de energías renovables en el consumo
interior bruto del 12% que, para la generación de energía eléctrica, debería ser del 21%. Incorpora así
las conclusiones del consejo de Gotemburgo y orienta el desarrollo hacia el cumplimiento de los
objetivos de Kioto.
A través del PNR se establece un objetivo adicional que tiene carácter transversal: aumentar la
eficiencia energética y reducir el incremento de las emisiones de CO2 respecto a 1990 desde el 40%
hasta el 24% en 2012.
Por tanto, los objetivos y prioridades marcados por el MENR deben contribuir a reducir la dependencia
energética, aprovechar el potencial de innovación del sector energético, promover la sostenibilidad y
mejorar la gestión energética.
Con ese planteamiento, se fijan las siguientes metas estratégicas:
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b.3) Enfoque y actuaciones
De acuerdo con los objetivos y metas identificados, y teniendo en cuenta las conclusiones del
diagnóstico, las categorías de gasto previstas son las siguientes:

L4 /PGSS

L4 /PM

Programa Comunitari per a l’ocupació i la solidaritat social – PROGRESS (D1672/2006/CE)

Programa Marc per a la innovació i la competitivitat 2007-2013 (D1639/2006/CE)
TÍTULO I - DISPOSICIONES COMUNES
CAPÍTULO I -Programa marco para la innovación y la competitividad
Artículo 2 - Objetivos
1. Los objetivos del programa marco serán los siguientes:
a) fomentar la competitividad de las empresas, en especial de las PYME;
b) promover todas las formas de innovación, incluida la innovación ecológica;
c) acelerar el desarrollo de una sociedad de la información sostenible, competitiva, innovadora e
inclusiva;
d) promover la eficiencia energética y las fuentes de energía nuevas y renovables en todos los
sectores, incluido el transporte.
2. Los objetivos del programa marco se llevarán a cabo mediante la ejecución de los siguientes
programas específicos establecidos en el título II (en lo sucesivo denominados «los programas
específicos»):
a) programa para la iniciativa empresarial y la innovación;
b) programa de apoyo a la política en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones
(TIC);
c) programa «Energía inteligente — Europa».
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CAPÍTULO III - Programa «Energía inteligente — Europa»
Artículo 37 - Establecimiento y objetivos
1. Se establece un programa de apoyo a la eficiencia energética, las fuentes de energía renovables y
la diversificación energética (en lo sucesivo, «programa “Energía inteligente — Europa”»). Este
programa contribuirá a asegurar una energía sostenible para Europa, reforzando así la competitividad
europea.
2. El programa «Energía inteligente — Europa» incluirá acciones dirigidas, en particular, a:
a) fomentar la eficiencia energética y la utilización racional de los recursos energéticos;
b) promover fuentes de energía nuevas y renovables, y fomentar la diversificación energética;
c) promover la eficiencia energética y el uso de fuentes de energía nuevas y renovables en el ámbito
del transporte.
Artículo 38 - Objetivos operativos
En términos operativos, los objetivos del programa «Energía inteligente — Europa» serán:
a) proporcionar los elementos necesarios para la mejora de la sostenibilidad, el desarrollo del
potencial de las ciudades y regiones, así como para la elaboración de las medidas legislativas
necesarias a fin de alcanzar los objetivos estratégicos relacionados; desarrollar medios e instrumentos
para llevar a cabo un seguimiento, controlar y evaluar la incidencia de las medidas adoptadas por la
Comunidad y sus Estados miembros en los ámbitos de actuación de dicho programa;
b) impulsar las inversiones de los Estados miembros en tecnologías nuevas y más rentables en los
ámbitos de la eficiencia energética, las fuentes de energías renovables y la diversificación energética,
inclusive en el transporte, facilitando la transición entre la demostración con éxito de tecnologías
innovadoras y su comercialización efectiva a gran escala, a fin de conseguir un efecto multiplicador de
las inversiones realizadas por los sectores público y privado, promover las tecnologías estratégicas
clave, reducir costes, aumentar la experiencia comercial y contribuir a reducir los riesgos financieros, y
otros riesgos y obstáculos percibidos que frenan este tipo de inversión;
c) eliminar las barreras no tecnológicas existentes para conseguir estructuras eficientes e inteligentes
de producción y consumo energéticos, promoviendo el desarrollo de capacidades institucionales,
inclusive a escala local y regional, aumentando la sensibilización, especialmente a
través del sistema educativo, fomentando intercambios de experiencias y de conocimientos técnicos
entre los principales agentes implicados, las empresas y los ciudadanos en general, así como
fomentando la difusión de mejores prácticas y de las mejores tecnologías disponibles, en particular
fomentándolas a escala comunitaria.
Artículo 39 - Eficiencia energética y utilización racional de recursos («SAVE»)
Las acciones para fomentar la eficiencia energética y la utilización racional de recursos energéticos
podrán consistir en:
a) mejorar la eficiencia energética y la utilización racional de la energía, en particular en los sectores
de la construcción y la industria, a excepción de las acciones cubiertas por el artículo 41;
b) prestar apoyo a la elaboración de medidas legislativas y su aplicación.
Artículo 40 -Recursos energéticos nuevos y renovables («Altener»)
Las acciones para fomentar recursos energéticos nuevos y renovables podrán consistir en:
a) promover fuentes de energía nuevas y renovables para la producción centralizada y
descentralizada de electricidad, calor y refrigeración y apoyar de este modo la diversificación de
fuentes energéticas, con excepción de las acciones cubiertas por el artículo 41;
b) integrar fuentes de energía nuevas y renovables en el entorno local y los sistemas energéticos;
c) prestar apoyo a la elaboración de medidas legislativas y su aplicación.
Artículo 41 - Energía en el transporte («STEER»)
Las acciones para fomentar la eficiencia energética y la utilización de fuentes de energía nuevas y
renovables en el transporte podrán consistir en:
a) prestar apoyo a iniciativas relativas a todos los aspectos relacionados con la energía en el
transporte y la diversificación de combustibles;
b) fomentar los combustibles renovables y la eficiencia energética en el transporte;
c) prestar apoyo a la elaboración de medidas legislativas y su aplicación.
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Nous reglaments dels Fons Estructurals.

Programa Operatiu FEDER a Catlalunya 2007-2013. Primer Esborrany, 9 de gener de 2007
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Programa Operatiu FSE a Catalunya 2007-2013.Provisional (Dades presentació pública del
13 de març de 2007)
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Millora de la capacitat i la qualitat de la xarxa elèctrica
Pla de l’energia de Catalunya en l’horitzó 2015 amb els objectius fixats d’energies
renovables necessàries. Programa Energia Intel·ligent de la UE – Programes SAVE
(eficiència energètica), ALTENER (energies alternatives) i STEER (energia en el
transport, transport sostenible). També concentrar la inversió en fonts tradicionals
d’energia oer a desenvolupar xarxes allà on hi hagi ineficiències de mercat
Revisar, prioritzar i accelerar, amb la participació dels agents econòmics i socials,
els programes d’inversions en l’horitzó 2005-2014, per tal de garantir la dotació de
recursos hídrics amb qualitat i quantitat suficient, així com les instal·lacions de
tractament, recuperació i dipòsit de residus urbans, industrials i agraris.
El Govern preveu l’entrada en funcionament de noves centrals elèctriques que
siguin respectuoses amb el medi natural.

Indicadors:

1. INDICADORS DE CONSUM D’ENERGIA ELÈCTRICA
2. Consum d'energia elèctrica en barres de central (EBC)
3.
4.
5.
6.

NDICADORS DE PRODUCCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA
Producció bruta d’energia elèctrica en règim ordinari
Vendes a la xarxa de les centrals elèctriques de règim especia
Distribució de les fornts de producció energètica entre no renovavbles i renovables
(amb les seves múltiples opcions)

7. INDICADORS DE QUALITAT DEL SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA
8. Temps d’interrupció equivalent potència instal·lada (TIEPI)
9. CONSUM DE GAS NATURAL
10. Demanda global de gas natural (DGGN)
11. CONSUM DE PRODUCTES PETROLÍFERS
12. Consum de productes petrolífers líquids per a automoció
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Acord Estratègic per la Internacionalització, la competitivitat i la qualitat de l’ocupació de
l’economia catalana
11. De les mesures relatives a les infraestructures i la política de telecomunicacions, es considera
prioritària l’execució dels plans directors de telecomunicacions, amb els objectius basics d’evitar
la fractura digital, impulsar l’ús de les TIC tant en el sector públic com en el sector privat i desplegar les
infraestructures de telecomunicacions en els polígons
industrials (mesura núm. 44).
44. A partir del 2005 s’executarà el Pla director de serveis i continguts, per al qual es preveu un
total de 38.888.127 euros fins al 2008 (d’aquests, 5.413.000 euros corresponen al 2005). Aquests
dos plans, d’acord amb l’Estratègia societat de la informació, tindran com a objectius basics, entre
d’altres:
• Evitar la fractura digital, tant territorial com social, per a la qual cosa es proposa:
- Accelerar el desplegament de la banda ampla, amb un pla d’acció que incorpori ajuts públics,
orientat a les àrees de baixa demanda i insuficientment ateses, tot respectant el principi de
neutralitat tecnològica i de foment de la competència, d’acord amb les propostes realitzades en
aquest àmbit a la Unió Europea.
- Desenvolupar un pla d’acció per tal que els municipis catalans disposin d’un punt de connexió
publica de banda ampla, orientat a la realització i informació de qualsevol tràmit administratiu o de
prestació de serveis públics (transports públics, sanitat, universitats, etc.) de qualsevol
administració publica.
• Fomentar la demanda de TIC, tant des del sector públic, com des del sector privat, per a la qual
cosa es proposen les iniciatives següents:
En el sector públic:
- Desenvolupament de l’administració oberta o en línia, tant a la Generalitat com a les
administracions locals.
- Potenciar l’ús de les TIC als sectors sanitaris i a l’ensenyament.
- Potenciar l’ensenyament a distancia a traves de la xarxa (aprenentatge virtual o e-learning)
- Desenvolupar un pla d’alfabetització digital de la població, aprofitant les infraestructures
existents als centres d’ensenyament fora de l’horari escolar.
-Promoure l’ús de la signatura digital.
En el sector privat:
- Impulsar l’ús de les TIC a les pimes mitjançant l’establiment d’ajuts (financers, d’assessorament,
etc.).
- Fomentar la recerca referida a les TIC per tal de desenvolupar un pol de competitivitat, amb el
concurs de les empreses del sector.
• Desplegar infraestructures de telecomunicacions en els polígons industrials i zones d’alta
densitat empresarial. En el marc del PDIT, el DURSI realitzarà en el primer trimestre del 2005 un
diagnòstic i un pla d’acció de les telecomunicacions als polígons industrials, sobretot, de les
xarxes d’accés dels operadors a cadascuna de les empreses. La previsió inicial, pendent del
diagnòstic a realitzar, es que l’any 2007 el 90 per cent de les empreses catalanes de mes de deu
treballadors puguin contractar ample de banda de 100 Mb a un nivell de preu que estigui entre els
cinc països europeus mes competitius.
El pla d’acció, inicialment, te previst un desplegament en quatre anys.
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Acord per a un Govern d’Entesa

Pla de Govern 2007-2010
3.1 Competitivitat
3.1.3 Augmentar l’acció pública per tal de fomentar l’ús de les TIC en tots els àmbits de la societat, a fi
d’assolir estàndards europeus
Es promourà la normativa tècnica que s’escaigui per tal que les obres públiques
d’envergadura que es duguin a terme (noves carreteres i ferrocarril, o grans reformes)
incloguin infraestructura (canalitzacions) per a un futura estesa de fibra, però també es durà
a terme aquesta estesa de fibra en alguns trams estratègics que relliguin el territori i altres
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xarxes existents. La fibra que s’activi a través de mitjans públics es posarà a disposició de totes les
operadores en termes d’igualtat, per tal que puguin fer arribar els seus serveis a un nombre més
gran de ciutadans.
En països més avançats, en les seves principals ciutats, la fibra òptica ja arriba directament a moltes
llars. És el que s’anomena FTTH (fiber to the home). Això permet oferir serveis d’alta capacitat als
usuaris. A Catalunya ens cal donar les primeres passes en aquest camí, i per això el Govern
ajudarà a desenvolupar com a mínim una prova pilot de FTTH en un municipi de tipus mitjà
per avaluar-ne el model de viabilitat.
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setembre de 2006

L5 /MENR

Marc Estratègic Nacional de referència d’Espanya 2007-2013 per a la programació dels
Fons Estructurals

L5 /PGSS

Programa Comunitari per a l’ocupació i la solidaritat social – PROGRESS (D1672/2006/CE)

L5 /PM

L5 /NRFE

L5 /FED

L5 /FSE

L5

Programa Marc per a la innovació i la competitivitat 2007-2013 (D1639/2006/CE)

Nous reglaments dels Fons Estructurals.

Programa Operatiu FEDER a Catalunya 2007-2013. Primer Esborrany, 9 de gener de 2007

Programa Operatiu FSE a Catalunya 2007-2013.Provisional (Dades presentació pública del
13 de març de 2007)

TEMES CLAU
-

-

L’execució dels plans directors de telecomunicacions, amb els objectius basics
d’evitar la fractura digital, impulsar l’us de les TIC tant en el sector public com en el
sector privat i desplegar les infraestructures de telecomunicacions en els poligons
industrials i zones d’alta densitat empresarial. L’any 2007 el 90 per cent de les
empreses catalanes de mes de deu treballadors puguin contractar ample de banda
de 100 Mb a un nivell de preu que estigui entre els cinc paisos europeus mes
competitius.
Futura estesa de fibra en infraestructuras públiques i àrees estratègiques.
El Govern ajudarà a desenvolupar com a mínim una prova pilot de FTTH en un
municipi de tipus mitjà per avaluar-ne el model de viabilitat.
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Línia 6. Finançament de l’activitat empresarial
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Acord Estratègic per la Internacionalització, la competitivitat i la qualitat de l’ocupació de
l’economia catalana
12. Per tal de millorar el finançament de l’activitat empresarial, es preveu una sèrie de mesures que
comprenen figures com el capital de risc, els microcrèdits o l’accés a avals de la societat de garantia
reciproca (Avalis de Catalunya, SGR). En concret, per millorar les possibilitats de finançament a
llarg termini de les pimes catalanes, es considera prioritària una nova línia de préstecs amb
subvenció parcial del tipus d’interès, així com la concessió de préstecs participatius,
especialment adients al perfil de les pimes de caràcter familiar (mesures núm. 49 i 50).
49.Ateses les característiques de les nostres empreses (predomini de pimes de caràcter familiar),
es considera important desenvolupar la figura dels préstecs participatius, per a la qual cosa
es proposa:
• Implementar durant l’any 2005 la concessió de préstecs participatius, tot aprofitant
instruments ja existents (Institut Català de Finances Holding), i en col·laboració i coordinació amb
els organismes “prescriptors” de la mateixa administració (ICF, CIDEM, COPCA). Per al període
2005-2007 es preveu una línia de 65.000.000 d’euros per a la concessió de préstecs participatius.
• Promoure acords entre el Govern i la Dirección General de Política de la PYME, del
Ministeri
d’Indústria, Turisme i Comerç, per tal de millorar la col·laboració actual amb ens com ENISA
(acompanyament d’empreses en la sol·licitud de préstecs participatius) per tal d’optimitzar l’accés
a aquest finançament per part de les empreses catalanes.
50. En el primer semestre del 2005, l’ICF potenciarà una línia de finançament a llarg termini
per a pimes, distribuït per mitja de la xarxa d’entitats financeres i amb una subvenció parcial del
tipus d’interès per tal de situar-lo al nivell de tipus preferencial, garantint alhora la
complementarietat amb altres línies de finançament publiques, com també amb les societats de
garantia reciproca per millorar l’accés al crèdit. La línia de finançament a pimes comptarà amb
600.000.000 d’euros per al període 2005-2007.
NOTA: D’acord amb el document de seguiment ed l’Acord del Consell d’Institucions, l’Execució de
l’Acord a 31/12/2006 ja havia dut a terme:
Línia ICFcrèdit (m. 50)
Política comuna de capital risc (m. 47)
Reforçament d’AVALIS (m. 52)
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Acord per a un Govern d’Entesa
COMPETITIVITAT, OCUPACIÓ I TREBALL
ACTUACIONS
Empresa i innovació
• Augmentar els recursos destinats al finançament de noves empreses de base tecnològica i
energètica, amb l’objectiu de generar ocupació estable d’alta qualificació al llarg de les legislatura i
posicionar Catalunya com un dels líders del sector a Europa.
• Fomentar els microcrèdits mitjançant convenis amb les entitats financeres, tot estudiant mecanismes
que reforcin la garantia dels prestataris per via del repartiment del risc de solvència entre l’entitat
financera i l’Administració.
• Ampliar les línies de crèdit a través de l’ICF per a PIME per tal de facilitar l’adaptació a noves
normatives (especialment en el camp ambiental).
• Desenvolupar una línia de participacions accionarials selectives, de caràcter minoritari i amb pacte de
recompra en empreses radicades a Catalunya amb potencial de creixement i pertanyents a sectors
estratègics per a la nostra economia.
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Pla de Govern 2007-2010

Estratègia Catalana per a l’Ocupació 2007-2013 (Pla general d’ocupació de Catalunya) 5 de
setembre de 2006
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Programa Marc per a la innovació i la competitivitat 2007-2013 (D1639/2006/CE)
TÍTULO I - DISPOSICIONES COMUNES
CAPÍTULO I - Programa marco para la innovación y la competitividad
Artículo 2 Objetivos
1. Los objetivos del programa marco serán los siguientes:
a) fomentar la competitividad de las empresas, en especial de las PYME;
b) promover todas las formas de innovación, incluida la innovación ecológica;
c) acelerar el desarrollo de una sociedad de la información sostenible, competitiva, innovadora e
inclusiva;
d) promover la eficiencia energética y las fuentes de energía nuevas y renovables en todos los
sectores, incluido el transporte.
2. Los objetivos del programa marco se llevarán a cabo mediante la ejecución de los siguientes
programas específicos establecidos en el título II (en lo sucesivo denominados «los programas
específicos»):
a) programa para la iniciativa empresarial y la innovación;
b) programa de apoyo a la política en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones
(TIC);
c) programa «Energía inteligente — Europa».

TÍTULO II - PROGRAMAS ESPECÍFICOS
CAPÍTULO I Programa para la iniciativa empresarial y la innovación
Artículo 10
Establecimiento y objetivos
1. Se establece el programa para la iniciativa empresarial y la innovación, un programa de apoyo a las
empresas, en particular las PYME, el espíritu empresarial, la innovación, incluida la innovación
ecológica, y la competitividad industrial.
2. El programa para la iniciativa empresarial y la innovación incluirá acciones para apoyar, mejorar,
fomentar y promover:
a) el acceso a financiación para la puesta en marcha y el crecimiento de las PYME, y para
inversión en actividades de innovación;
b) la creación de un entorno favorable para la cooperación de las PYME, especialmente en el ámbito
de la cooperación transfronteriza;
c) cualquier forma de innovación en las empresas;
d) la innovación ecológica;
e) la iniciativa empresarial y la cultura de la innovación;
f) la reforma económica y administrativa relacionada con la empresa y la innovación.
Artículo 11
Acceso a financiación para la puesta en marcha y el crecimiento de las PYME
Las acciones relativas al acceso a financiación para la puesta en marcha y el crecimiento de las PYME
y para inversión en actividades de innovación, incluida la innovación ecológica, pueden ser
a) incrementar el volumen de la inversión en fondos de capital de riesgo y los instrumentos de
inversión promovidos por los denominados inversores informales («ángeles financieros»);
b) conseguir un efecto multiplicador de los instrumentos de financiación de deuda de las PYME;
c) mejorar el entorno financiero y la preparación para la inversión de las PYME.
Artículo 17
Instrumentos financieros comunitarios para las PYME
1. El objetivo de los instrumentos financieros comunitarios será facilitar el acceso de las PYME a la
financiación en determinadas fases de su ciclo de vida, a saber: las fases de lanzamiento, de puesta
en marcha, de expansión y de transmisión de empresas. El ámbito de los instrumentos pertinentes
abarcará también las inversiones de las PYME en actividades como el desarrollo tecnológico, la
innovación, incluida la innovación tecnológica, y la transferencia de tecnología, así como en la
expansión transfronteriza de su actividad comercial.
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2. Los instrumentos a los que hace referencia el apartado 1 serán los siguientes:
a) el mecanismo para las PYME innovadoras y de rápido crecimiento (MIC);
b) el mecanismo de garantía PYME;
c) el sistema de desarrollo de capacidades.
3. Las disposiciones de aplicación de los diversos instrumentos se describen en el anexo II.

Nous reglaments dels Fons Estructurals.
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Programa Operatiu FEDER a Catlalunya 2007-2013. Primer Esborrany, 9 de gener de 2007

L6 /FSE

Programa Operatiu FSE a Catalunya 2007-2013.Provisional (Dades presentació pública del
13 de març de 2007)

L6

TEMES CLAU
-

-

Finançament de l’activitat empresarial, es preveu una sèrie de mesures que
comprenen figures com el capital de risc, els microcrèdits o l’accés a avals de la
societat de garantia reciproca (Avalis de Catalunya, SGR). En concret, per millorar
les possibilitats de finançament a llarg termini de les pimes catalanes, es
considera prioritària una nova línia de préstecs amb subvenció parcial del tipus
d’interès, així com la concessió de préstecs participatius, especialment adients al
perfil de les pimes de caràcter familiar (línies de crèdit a través de l’ICF per a PIME
per tal de facilitar l’adaptació a noves normatives, especialment en el camp
ambiental).
Augmentar els recursos destinats al finançament de noves empreses de base
tecnològica i energètica
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Línia 7. Altres actuacions de foment de la competitivitat
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Acord Estratègic per la Internacionalització, la competitivitat i la qualitat de l’ocupació de
l’economia catalana
13. Es destaca com a factor clau de la competitivitat la necessitat de dur a terme una política de sòl
industrial que tingui per objectius fornir la demanda de sol industrial, temperar els preus mitjançant
l’oferta publica de sol industrial i desenvolupar-ne en aquelles àrees del territori on el mercat te
dificultats per fer-ho (mesura núm. 55).
55. La provisió de sol industrial a preus assequibles i amb una distribució territorial equilibrada es
una de les claus de la competitivitat econòmica de Catalunya. En les actuals condicions del
mercat
immobiliari, caracteritzades per una evolució alcista dels preus en tots el àmbits, l’obtenció d’una
oferta adequada per a tots els sectors d’activitat econòmica es dificultosa, i en especial per al
sector
industrial. Per això, les parts signants acorden que es porti a terme una política de sòl industrial
amb els objectius següents:
• La qualificació urbanística de sol industrial en quantitats suficients per abastar la demanda.
• La intervenció, a traves de l’INCASOL, per temperar els preus mitjançant l’oferta publica de sol
industrial.
• El desenvolupament de sol en àrees del territori en les quals el mercat te dificultats per fer-ho.
Amb aquest objectiu, l’INCASOL elaborarà el Programa de sol industrial 2005-2008, que es
presentarà als agents socials al primer trimestre del 2005.
El pressupost per al 2005 per a adquisició i urbanització de sol industrial es de 75.000.000
d’euros,
un 13,1 per cent superior al del 2004.
NOTA: D’acord amb el document de seguiment ed l’Acord del Consell d’Institucions, l’Execució de
l’Acord a 31/12/2006 ja havia dut a terme:
Programa de sòl industrial 2005-2008. Actuacions a 3.600 Ha (m. 55)
Altres - Foment de la Competitivitat:
54. En el decurs del 2005 es desenvoluparà el projecte de la finestreta única empresarial,
amb el concurs de les Cambres de Comerç, que integrarà en un únic espai tant l’assessorament,
com els tràmits relacionats amb la posada en marxa d’activitats econòmiques. En aquest àmbit,
les parts signants consideren que cal plantejar l’objectiu que, d’aquí a l’any 2006, el temps
necessari per crear una empresa s’hagi reduït en un 50 per cent, amb la col·laboració de totes
les administracions implicades.

L7 /AGE

Acord per a un Govern d’Entesa
COMPETITIVITAT, OCUPACIÓ I TREBALL
OBJECTIUS
- Completar la transformació del nostre model de competitivitat culminant l’aposta per la innovació dels
darrers anys.

ACTUACIONS
Empresa i innovació
• Actuar proactivament en suport dels sectors econòmics estratègics i de nous sectors emergents per
crear activitat econòmica i ocupació. Impulsar programes que facilitin el creixement de les empreses
catalanes.
• Efectuar una política industrial anticipatòria, capaç d’impulsar i donar suport a aquells subsectors i
empreses industrials que per les seves característiques no tinguin viabilitat a llarg termini, per tal que
puguin reorientar la seva activitat, tecnologia i organització cap a subsectors de més futur.
• Formular un Pla interdepartamental de suport a les 200.000 microempreses catalanes, amb mesures
de simplificació administrativa i amb l’augment dels recursos destinats a la creació de noves
empreses.
• Impulsar un pla de xoc transversal per garantir la qualitat en el subministrament de serveis públics
essencials: sector elèctric, aigües, telecomunicacions, etc., per tal de millorar-ne la prestació.
• Accelerar les tasques de producció de sòl industrial des de l’INCASOL.
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Pla de Govern 2007-2010
3.4 Teixit econòmic
3.4.1 Garantir el suport al naixement i creixement de les PIME i cooperatives catalanes, així com als
sectors industrials davant del repte de la globalització econòmica
Totes aquestes mesures de política industrial aniran acompanyades per una important producció
de sòl industrial des de l’INCASOL, que seguirà desenvolupant el Pla de Sòl Residencial i
Industrial 2005-2008, que tal com s’indica al punt 3.7.2, representarà al final del període la
promoció en 19 localitzacions estratègiques de 900 hectàrees de sòl industrial de promoció
directa (d’un total de 1.503 ha de sòl industrial i per a altres activitats econòmiques del sector
terciari) que suposarà un potencial de creació de 120.000 llocs de treball.
Aquest pla ha impulsat la promoció de sòl industrial en diferents municipis per tal d’ampliar o crear
nous polígons industrials (nou sector industrial de Torre Blanca-Quatre Pilans a Lleida, nou sector
industrial d’Olvan al Berguedà, el nou sector industrial Camposines a la Fatarella, el Parc
empresarial d’activitats aeroespacials i de mobilitat de Viladecans, el sector d’activitats econòmiques
de la Guardiola a Olot i el consorci del Molló a l’àrea d’influència de Reus).
També es desenvoluparà una política comuna d’infraestructures de promoció empresarial que
impliqui la gestió de polígons industrials, els parcs empresarials i els vivers d’empresa arreu del
territori. L’objectiu és potenciar el sòl industrial com a instruments de política industrial i potenciar la
capacitat d’atracció de projectes d’inversió empresarial.
3.4.3 Enfortir la competitivitat del sector comercial, vetllant per la llibertat d’elecció dels consumidors i
potenciant un model de comerç urbà que garanteixi la mobilitat sostenible i la cohesió social de les
ciutats i pobles de Catalunya
Una actuació pública eficient en l’àmbit del comerç implica també millorar la coordinació i la
participació del conjunt d’institucions i agents que interactuen en l’àmbit del comerç,
especialment els ajuntaments, amb l’increment de la col·laboració amb els ens locals, per tal que
aquests ampliïn la intervenció en la programació comercial dels municipis respectius i en la
inspecció i acompliment de la normativa comercial, la creació d’instruments de concertació i reflexió
–com ara el Congrés de Comerç de Catalunya– i el suport a l’acció de les cambres de comerç i
a la seva modernització.
Un altre dels eixos de l’actuació del Govern en matèria comercial és potenciar les estructures
comercials que configuren el comerç urbà com a eix vertebrador de l’equilibri territorial de
Catalunya. Juntament amb el PTSEC, es va aprovar el Pla de dinamització del comerç urbà 20062009, que té com a finalitat contribuir a reforçar la competitivitat de les empreses comercials
catalanes i l’eficiència del model comercial català. Per tal de millorar l’agilitat i l’eficàcia de la
implementació d’aquest Pla, així com d’altres polítiques de suport al comerç, es crearà l’Agència
Catalana del Comerç i l’Artesania. S’elaborarà un Pla de suport a la recuperació, rehabilitació i
dinamització dels mercats municipals de Catalunya, i s’impulsaran les mesures necessàries per
tal de facilitar que els eixos comercials urbans més desenvolupats puguin adoptar un model
d’organització i finançament similar als BID anglosaxons (Bussiness Improvement Districts).
Això significa que tindran un model de planificació i promoció amb participació econòmica
publicoprivada i amb una gestió professionalitzada.
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Estratègia Catalana per a l’Ocupació 2007-2013 (Pla general d’ocupació de Catalunya) 5 de
setembre de 2006

L7 /MENR

Marc Estratègic Nacional de referència d’Espanya 2007-2013 per a la programació dels
Fons Estructurals

L7 /PGSS

Programa Comunitari per a l’ocupació i la solidaritat social – PROGRESS (D1672/2006/CE)

67

L7 /PM

Programa Marc per a la innovació i la competitivitat 2007-2013 (D1639/2006/CE)
TÍTULO I - DISPOSICIONES COMUNES
CAPÍTULO I - Programa marco para la innovación y la competitividad
Artículo 2 Objetivos
1. Los objetivos del programa marco serán los siguientes:
a) fomentar la competitividad de las empresas, en especial de las PYME;
b) promover todas las formas de innovación, incluida la innovación ecológica;
c) acelerar el desarrollo de una sociedad de la información sostenible, competitiva, innovadora
e inclusiva;
d) promover la eficiencia energética y las fuentes de energía nuevas y renovables en todos los
sectores, incluido el transporte.
2. Los objetivos del programa marco se llevarán a cabo mediante la ejecución de los siguientes
programas específicos establecidos en el título II (en lo sucesivo denominados «los programas
específicos»):
a) programa para la iniciativa empresarial y la innovación;
b) programa de apoyo a la política en materia de tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC);
c) programa «Energía inteligente — Europa».

TÍTULO II - PROGRAMAS ESPECÍFICOS
CAPÍTULO I Programa para la iniciativa empresarial y la innovación
Artículo 10
Establecimiento y objetivos
1. Se establece el programa para la iniciativa empresarial y la innovación, un programa de
apoyo a las empresas, en particular las PYME, el espíritu empresarial, la innovación, incluida la
innovación ecológica, y la competitividad industrial.
2. El programa para la iniciativa empresarial y la innovación incluirá acciones para apoyar, mejorar,
fomentar y promover:
a) el acceso a financiación para la puesta en marcha y el crecimiento de las PYME, y para inversión
en actividades de innovación;
b) la creación de un entorno favorable para la cooperación de las PYME, especialmente en el
ámbito de la cooperación transfronteriza;
c) cualquier forma de innovación en las empresas;
d) la innovación ecológica;
e) la iniciativa empresarial y la cultura de la innovación;
f) la reforma económica y administrativa relacionada con la empresa y la innovación.
Artículo 12
Cooperación de las PYME
Las acciones relativas a la cooperación de las PYME podrán consistir en:
a) promover los servicios de apoyo a las PYME;
b) contribuir a medidas que ayuden e inciten a las PYME a cooperar con otras empresas y otros
agentes implicados en la innovación transfronteriza, incluida la implicación de las PYME en el ámbito
de la normalización a escala europea e internacional;
c) promover y facilitar la cooperación empresarial internacional, también a escala regional, en
particular a través de redes de PYME que propicien la coordinación y el desarrollo de sus actividades
económicas e industriales.
Artículo 15
Iniciativa empresarial y cultura de la innovación
Las acciones relativas al espíritu empresarial y la cultura de la innovación podrán consistir en:
a) fomentar la mentalidad, la formación y la cultura empresariales, y el equilibrio del riesgo y las
recompensas de la actividad empresarial, sobre todo para las mujeres y los jóvenes;
b) fomentar un entorno empresarial favorable a la innovación y al desarrollo y crecimiento de las
empresas;
c) apoyar la elaboración de políticas y la cooperación entre las partes implicadas, incluida la
cooperación transnacional de los administradores de programas nacionales y regionales, en particular
con objeto de propiciar programas y medidas favorables a las PYME;
d) favorecer la creación y la transmisión de empresas.
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Artículo 16
Reforma económica y administrativa relacionada con la empresa y la innovación
Las acciones relativas a la reforma económica y administrativa relacionada con la empresa y la
innovación podrán consistir en:
a) recoger datos, analizar y realizar un seguimiento de los resultados, y elaborar y coordinar políticas;
b) contribuir a la definición y promoción de las estrategias de competitividad en los sectores industrial y
de servicios;
c) apoyar el aprendizaje mutuo entre administraciones nacionales, regionales y locales, con el fin de
buscar la excelencia.

Sección 2
Ejecución
Artículo 21
Servicios de apoyo a las empresas y a la innovación
1. Se fomentarán los servicios de apoyo a las empresas y a la innovación, en especial para PYMEs.
2. En función de la experiencia y las capacidades demostradas por las redes europeas existentes de
ayuda a las empresas, podrán concederse ayudas financieras a los miembros de redes para
prestarles, en particular:
a) servicios de información, diálogo, cooperación empresarial e internacionalización;
b) servicios de innovación y de transferencia de tecnología y conocimientos;
c) servicios que estimulen la participación de las PYME en el séptimo programa marco de IDT.
La información sobre dichos servicios se detalla en el anexo III.
3. La Comisión seleccionará a los miembros de la red mediante convocatorias de propuestas relativas
a los diferentes servicios mencionados en el apartado 2. Tras las convocatorias de propuestas, la
Comisión podrá establecer un acuerdo marco de colaboración con los miembros de la red
seleccionados, especificando el tipo de actividades que deben ofrecerse, el procedimiento para
conceder las subvenciones y los derechos y las obligaciones generales de cada una de las partes. El
acuerdo marco podrá abarcar todo el período de duración del programa.
4. Además de los servicios mencionados en el apartado 2, la Comisión podrá prestar ayuda financiera
para llevar a cabo otras actividades en el ámbito del acuerdo marco mediante convocatorias de
propuestas que pueden limitarse a los miembros de la red. Estos servicios deberán garantizar que las
partes interesadas y los posibles solicitantes puedan obtener asistencia completa en relación con las
posibilidades de ayuda en virtud del programa marco.
5. La Comisión apoyará a los miembros de la red aportando la coordinación y el apoyo operativo
adecuados. Las organizaciones establecidas en países que no participen en el programa marco
podrán beneficiarse de dicha coordinación y apoyo operativo.
6. La Comisión garantizará que los miembros de la red cooperen entre ellos y que, si un miembro de
esta no puede cumplir un encargo directamente, lo dirija a un miembro competente de la red.
Artículo 23
Análisis, desarrollo y coordinación de las políticas y hermanamiento
Para apoyar el análisis, el desarrollo y la coordinación de las políticas con los países participantes,
podrán ponerse en pràctica las acciones siguientes:
a) estudios, recogida de datos, encuestas y publicaciones, basadas siempre que sea posible en
estadísticas oficiales;
b) hermanamientos y reuniones de expertos, incluidos los expertos de instituciones públicas, expertos
enviados por las PYME y otras partes interesadas, conferencias y otros actos;
c) campañas de sensibilización, creación de redes y otras actividades pertinentes;
d) evaluaciones comparativas de los resultados obtenidos a escala nacional y regional, así como
acciones en materia de buenas prácticas, incluidas su difusión y aplicación.
Artículo 24
Medidas de apoyo al programa para la iniciativa empresarial y la innovación
La Comisión procederá con regularidad a:
a) llevar a cabo un análisis y un seguimiento de aspectos sectoriales y relacionados con la
competitividad, en particular a efectos del informe anual de la Comisión sobre la competitividad de la
industria europea;
b) elaborar evaluaciones de impacto de las medidas comunitarias que afecten de forma especial a la
competitividad de las empresas y proceder a su publicación con miras a determinar ámbitos
susceptibles de simplificación de la legislación existente o elaboración de nuevas medidas legislativas
destinadas a incrementar el atractivo de la innovación en la Comunidad;
c) evaluar aspectos específicos o medidas específicas de ejecución relacionadas con el programa
para la iniciativa empresarial y la innovación;
d) difundir la información apropiada sobre el programa para la iniciativa empresarial y la innovación.
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CAPÍTULO II
Programa de apoyo a la política en materia de TIC
Sección 1
Objetivos y ámbitos de actuación
Artículo 26
Establecimiento y objetivos
1. Se establece un programa de apoyo a la política en materia de TIC.
2. El programa de apoyo a la política en materia de TIC incluirá acciones para:
a) desarrollar el espacio único europeo de la información y consolidar el mercado interior de productos
y servicios de las TIC y de productos y servicios basados en dichas tecnologías;
b) fomentar la innovación mediante una mayor incorporación de las TIC y más inversiones en las
mismas;
c) desarrollar una sociedad de la información inclusiva y unos servicios más eficientes y efectivos en
ámbitos de interés público, así como mejorar la calidad de vida.
3. Las acciones mencionadas en el apartado 2 se llevarán a cabo con un énfasis particular en la
promoción y sensibilización sobre las oportunidades y los beneficios que las TIC aportan a los
ciudadanos, las autoridades públicas y las empresas, especialmente las PYME.
Artículo 27
El espacio único europeo de la información
Las acciones relativas al espacio único europeo de la información tendrán como objetivo:
a) garantizar un acceso transparente a los servicios basados en las TIC y establecer condiciones
generales propicias para la incorporación rápida, apropiada y efectiva de comunicaciones
y servicios digitales convergentes, prestando atención a aspectos de interoperabilidad, uso de normas
abiertas y seguridad y confianza;
b) mejorar las condiciones para el desarrollo de los contenidos digitales, teniendo en cuenta el
multilingüismo y la diversidad cultural;
c) realizar un seguimiento de la evolución de la sociedad de la información europea, mediante la
recopilación de datos y el análisis del desarrollo, la disponibilidad y el uso de los servicios de
comunicación digitales, incluido el crecimiento de Internet, el acceso a y la adopción de la banda
ancha y la evolución de los contenidos y servicios.
Artículo 28
Innovación mediante una mayor incorporación de las TIC y más inversiones en las mismas
Las acciones relativas a la innovación mediante una mayor incorporación de las TIC y más inversiones
en las mismas tendrán como objetivo:
a) fomentar la innovación en procesos, servicios y productos basados en las TIC, en especial en las
PYME y en los servicios públicos, teniendo en cuenta las necesidades de formación;
b) facilitar la interacción pública y privada, y la creación de asociaciones para acelerar la innovación y
las inversiones en TIC;
c) aumentar la sensibilización acerca de las oportunidades y los beneficios que las TIC y sus nuevas
aplicaciones aportan a los ciudadanos y a las empresas, incluido el refuerzo de la confianza y la
apertura a nuevas TIC, y fomentar un debate a escala europea sobre las tendencias emergentes y la
evolución en materia de TIC.
Artículo 29
Sociedad de la información inclusiva, servicios más eficientes y efectivos en ámbitos de interés
público y mejora de la calidad de vida
Las acciones relativas al desarrollo de una sociedad de la información inclusiva y de unos servicios
más eficientes y efectivos en ámbitos de interés público, así como a la mejora de la calidad de vida,
tendrán como objetivo:
a) mejorar la accesibilidad de las TIC, incluidos los contenidos digitales y la alfabetización digital;
b) aumentar la confianza en las TIC y el apoyo a sus usuarios, prestando especial atención a la
protección de la intimidad;
c) mejorar la calidad, eficiencia, disponibilidad y accesibilidad de servicios electrónicos en ámbitos de
interés público y que permitan participar a través de las TIC, incluidos, cuando proceda, los servicios
públicos interoperables paneuropeos o transfronterizos, y desarrollar módulos de interés común e
intercambiar buenas prácticas.

L7 /NRFE

Nous reglaments dels Fons Estructurals.
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Programa Operatiu FEDER a Catlalunya 2007-2013. Primer Esborrany, 9 de gener de 2007
A partir de la correspondencia entre los objetivos intermedios del P.O. de Cataluña y las Directrices
Estratégicas Comunitarias para los Fondos Estructurales 2007-2013, expuestas en el apartado de
análisis de coherencia, se articula la siguiente propuesta basada en cuatro ejes prioritarios:
• Eje 1: Innovación y desarrollo empresarial y economía del conocimiento.
• Eje 2: Medio ambiente y prevención de riesgos.
• Eje 3: Accesibilidad y servicios de transporte.
• Eje 4: Desarrollo sostenible local y urbano.
• Eje 5: Asistencia técnica
El cuarto eje del Programa Operativo se estructura en base a dos líneas prioritarias de intervención:

1. Regeneración de zonas urbanas y rurales degradadas.
2. Conservación del patrimonio histórico-cultural y natural y potenciación de las infraestructuras
turísticas.
A continuación, se detalla para cada una de estas dos líneas prioritarias, los objetivos generales y
prioridades, las actuaciones a desarrollar.

a) Objetivos y prioridades estratégicas
1. Regeneración de zonas urbanas y rurales degradadas
En materia de desarrollo sostenible local y urbano, uno de los objetivos prioritarios para el período de
programación 2007-2013 es llevar a cabo actuaciones de carácter integral destinadas a la
rehabilitación física, el fomento del bienestar social y la dinamización económica de áreas urbanas de
atención especial.
Para ello, el Govern de la Generalitat de Catalunya dispone de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora
de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial (Llei de Barris) como instrumento de
canalización de intervenciones en partenariado con las administraciones locales.
Según se desprende de la propia Ley, los objetivos de actuación prioritarios se centrarán en llevar
actuaciones de regeneración urbana en las áreas de atención especial. Concretamente, la prioridad
serán las áreas que presenten alguna de las siguientes problemáticas:
c) Problemas económicos, sociales o ambientales especialmente graves.

b) Enfoque y actuaciones
1. Regeneración de zonas urbanas y rurales degradadas
Por lo que respecta a la regeneración de zonas urbanas y rurales degradadas, las actuaciones que se
prevé llevar a cabo en las áreas de atención especial seleccionadas son:
• Conservación del patrimonio histórico-cultural de dichas áreas y potenciación de las infraestructuras
turísticas existentes.
• Desarrollo de programas integrales que comporten una mejora social, urbanística y económica del
barrio.
Entre las actuaciones previstas a nivel estatal se encuentran las siguientes:
• Acciones destinadas a promover las ciudades como motores de desarrollo regional. Estas acciones
deben procurar una mejora de la competitividad, por ejemplo mediante el establecimiento de
agrupaciones de empresas. Entre las acciones que serán objeto de ayudas cabe señalar las
destinadas a promover la iniciativa empresarial, la innovación y el desarrollo de servicios, incluidos los
servicios a los productores. La capacidad de atraer y retener al personal altamente cualificado (con
medidas relacionadas con la accesibilidad, la oferta de servicios culturales, etc.) es también
importante.
• Acciones para promover un desarrollo policéntrico y equilibrado mediante la expansión de la red
urbana en el ámbito nacional y comunitario, que incluya conexiones entre las ciudades
económicamente más fuertes y las demás zonas urbanas, incluidas las ciudades de pequeño o
mediano tamaño. Esto requiere opciones estratégicas para identificar y reforzar los polos de
crecimiento y, lo que no es menos importante, establecer redes que los conecten desde un punto de
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vista físico (infraestructuras, tecnologías de la Información, etc.) y humano (acciones a favor de la
cooperación, etc.).
L7 /FSE

Programa Operatiu FSE a Catalunya 2007-2013.Provisional (Dades presentació pública del
13 de març de 2007)

TEMES CLAU

L7

-

-

-

-

-

L7

Política de sòl industrial que tingui per objectius fornir la demanda de sol industrial,
temperar els preus mitjançant l’oferta publica de sol industrial i desenvolupar-ne en
aquelles àrees del territori on el mercat te dificultats per fer-ho
La provisió de sol industrial a preus assequibles i amb una distribució territorial
equilibrada. Programa de Sol Industrial 2005 – 2008
Desenvolupant el Pla de Sòl Residencial i Industrial 2005-2008, que
representarà al final del període la promoció en 19 localitzacions estratègiques
de 900 hectàrees de sòl industrial de promoció directa que suposarà un potencial
de creació de 120.000 llocs de treball
Projecte de la finestreta única empresarial, amb el concurs de les Cambres de
Comerç. Reduir al 50% el temps per constituir una empresa.
Simplificació administrativa.
Impulsar i donar suport a aquells subsectors i empreses industrials que per les
seves característiques no tinguin viabilitat a llarg termini, per tal que puguin
reorientar la seva activitat, tecnologia i organització cap a subsectors de més futur.
Pla d’actuacions en cas de deslocalització i/o tancament.
Pla de suport a la recuperació, rehabilitació i dinamització dels mercats
municipals de Catalunya
Accions destinades a promoure les ciutats com a motors de desenvolupament
regional. Promovent a l’hora un desenvolupament policèntric i equilibrat mitjançant
l’expansió de la xarxa urbana dins l’àmbit nacional i comunitari, de forma que
inclogui connexions entre les ciutats econòmicament més fortes i les demés zones
urbanes(tb les ciutats de petita o mitjana dimensió)

Indicadors:
-

Dies necessaris per a constituir una empresa
Dies necessaris per a constituir una empresa industrial
% Empreses d’economia social
Nº d’empreses deslocalitzades
Distrbucio empreses per sectors d’activitat
% empreses per branques d’activitat
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BLOC B: INTERNACIONALITZACIÓ

Línia 8. Atracció d’inversions
L8 /AE

Acord Estratègic per la Internacionalització, la competitivitat i la qualitat de l’ocupació de
l’economia catalana
14. Per tal d’afavorir l’atracció d’inversions es considera rellevant impulsar l’Agència Catalana
d’Inversions, amb l’objectiu general de promoure i atraure inversions empresarials solides. L’Agencia
esdevindrà l’intelocutor entre l’empresa i l’Administració en inversions i reorganitzacions empresarials,
promourà i assessorarà en processos d’implantació de noves activitats, assessorarà les empreses
catalanes en la presa d’acords amb empreses foranes i actuarà en processos de desinversió per
minimitzar-ne les conseqüències (mesura núm. 57).
L’Agencia Catalana d’Inversions desenvoluparà la seva tasca amb els treballs de l’Observatori de
prospectiva industrial, el qual tindrà per finalitat conèixer la problemàtica dels diferents sectors i
empreses catalans, preveure’n l’evolució i suggerir el disseny de futures línies d’actuació (mesura
núm. 56).
Atracció d’inversions
56. Es crearà un Observatori de prospectiva industrial per tal de conèixer la problemàtica dels
sectors i de les empreses i, a la vegada, disposar de la informació, dins de l’àmbit de
l’Observatori, d’una eina d’interlocució dels agents socials amb l’Administració.
Aquest Observatori tindrà per finalitat conèixer la problemàtica dels diferents sectors i
empreses catalans, preveure’n l’evolució i suggerir el disseny de futures línies d’actuació.
A fi d’establir una interlocució permanent amb l’Administració i fer el seguiment dels acords
incorporats en aquest document, els agents socials, a traves de la comissió sectorial, participaran
en els àmbits de treball de caràcter sectorial de l’Observatori de prospectiva industrial d’acord
amb les necessitats que conjuntament es considerin.
57. S’impulsarà l’Agència Catalana d’Inversions, amb l’objectiu de promoure i atraure inversions
empresarials solides. L’Agencia, que dependrà del CIDEM, comptarà per a la seva creació amb
una
dotació de 4.000.000 d’euros en el pressupost 2005.
Les principals funcions de l’Agencia seran:
• Constituir el punt d’interlocució entre l’empresa i l’Administració en l’àmbit de les inversions i
reorganitzacions empresarials a Catalunya.
• Impulsar la instal·lació de noves inversions empresarials generadores d’ocupació estable i de
qualitat.
• Promoure i assessorar professionalment la implantació de noves activitats empresarials.
• Donar suport a la consolidació de les empreses catalanes per mitja de l’assistència als seus
processos d’acords tecnològics i productius amb empreses foranes.
• Actuar en els processos de desinversió empresarial activant politiques especifiques destinades a
minimitzar-ne les conseqüències.
NOTA: D’acord amb el document de seguiment ed l’Acord del Consell d’Institucions, l’Execució de
l’Acord a 31/12/2006 ja havia dut a terme:
Creació de l‘Agència Catalana d’Inversions (m. 57)
Creació de l’Observatori de prospectiva industrial (m. 56)

L8 /AGE

Acord per a un Govern d’Entesa
COMPETITIVITAT, OCUPACIÓ I TREBALL
ACTUACIONS
Empresa i innovació
• Dur a terme una política industrial activa que atregui talent i inversions internacionals a Catalunya,
que prioritzi els processos innovadors a les empreses, capaç d’orientar el desenvolupament cap a
aquells sectors amb més capacitat d’adaptació i que basin la seva competitivitat en la qualitat, la
tecnologia i el coneixement. Potenciar el sòl industrial públic com a instrument necessari per a la
política industrial de futur de Catalunya.
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Pla de Govern 2007-2010

L8 /ECO

Estratègia Catalana per a l’Ocupació 2007-2013 (Pla general d’ocupació de Catalunya) 5 de
setembre de 2006

L8 /MENR

Marc Estratègic Nacional de referència d’Espanya 2007-2013 per a la programació dels
Fons Estructurals

L8 /PGSS

Programa Comunitari per a l’ocupació i la solidaritat social – PROGRESS (D1672/2006/CE)

L8 /PM

L8 /NRFE

Programa Marc per a la innovació i la competitivitat 2007-2013 (D1639/2006/CE)

Nous reglaments dels Fons Estructurals.

L8 /FED

Programa Operatiu FEDER a Catalunya 2007-2013. Primer Esborrany, 9 de gener de 2007

L8 /FSE

Programa Operatiu FSE a Catalunya 2007-2013.Provisional (Dades presentació pública del
13 de març de 2007)

L8

TEMES CLAU
-

Observatori de prospectiva industrial – Agència Catalana d’Inversions –
Atracció d’indústries
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Línia 9. Foment de les exportacions i projecció internacional
L9 /AE

Acord Estratègic per la Internacionalització, la competitivitat i la qualitat de l’ocupació de
l’economia catalana
15. Com a mesura per fomentar les exportacions i la projecció internacional, es destaca la
necessitat d’implementar el Pla d’internacionalització de l’empresa catalana, el qual te per
objectius analitzar tendències internacionals, prioritzar països i preveure suports per a les diverses
tipologies d’empreses.
El Pla prestarà especial atenció a les necessitats de les pimes, tant des de les primeres fases
d’iniciació fins a la implantació a l’estranger (mesura núm. 58).
El Pla preveu la creació de l’Observatori de mercats exteriors, que tindrà per objectiu fer un
seguiment de tendències (sectorials, de mercat, tecnològiques, etc.) i comptarà per a la seva tasca
amb la xarxa internacional del COPCA (mesura núm. 59).
Foment de les exportacions i projecció internacional
58. S’implementarà, durant el 2005, el Pla per a la internacionalització de l’empresa catalana,
el qual te per objectius analitzar les tendències internacionals, prioritzar països, preveure suports
per a les diferents tipologies d’empreses i regular les condicions en que s’han de dur a terme.
Aquest Pla serà gestionat pel COPCA i comptarà amb la participació dels agents socials en la
seva elaboració i
seguiment. Per tal de fer front a les mesures que se’n deriven, s’incrementaran les aportacions al
pressupost d’internacionalització del COPCA entorn del 20 per cent, i se situaran per sobre dels
28.000.000 d’euros.
Per tal de donar suport a la internacionalització de les empreses catalanes, es duran a terme
les
mesures següents:
• S’augmentaran les accions adreçades a la internacionalització de l’empresa, tant des de les
fases
d’iniciació, fins a la implantació d’instal·lacions comercials o productives a l’estranger, fent
especial
atenció a les accions adreçades a les pimes i a les zones estratègiques per al desenvolupament
de l’economia catalana. En aquest sentit, els recursos corresponents s’adreçaran de forma
netament
majoritària a promoure la internacionalització de les pimes catalanes.
• En l’àmbit de la cooperació empresarial, es promouran accions per a la cooperació entre pimes
catalanes en els seus processos d’internacionalització, accions per a la cooperació entre empreses catalanes i estrangeres, i accions per a la internacionalització de clústers estratègics.
• Es desplegarà la Xarxa de plataformes empresarials del COPCA, complementaria a la Xarxa de
centres de promoció de negocis, per tal que faciliti i acceleri els processos de multinacionalitzacio.
• Es desenvoluparan programes de promoció i assessorament per a la participació d’empreses
catalanes en licitacions internacionals.
• Es promourà l’augment de la formació d’especialistes en comerç exterior i internacionalització de
l’empresa.
• Es recolzarà el paper dels agents socials en la cooperació al desenvolupament com a factor de
projecció internacional, amb un augment dels recursos econòmics.
59. En el termini d’un any, es crearà l’Observatori de mercats exteriors, amb l’objectiu de fer un
seguiment de les tendències sectorials, de mercat, tecnològiques, etc., com també per donar
suport a l’aplicació del Pla per a la internacionalització de l’empresa catalana. L’Observatori de
mercats exteriors tindrà com a base la xarxa internacional del COPCA i haurà de coordinar la
seva actuació amb l’Observatori de prospectiva industrial. Per a la creació de l’Observatori, el
pressupost 2005 ha
incorporat una partida de 600.000 euros.
NOTA: D’acord amb el document de seguiment ed l’Acord del Consell d’Institucions, l’Execució de
l’Acord a 31/12/2006 ja havia dut a terme:
Entra en funcionament l’Observatori de mercats exteriors del COPCA (m. 59)
Pla per a la internacionalització de l’empresa catalana 2005-2008 (m.58)
16. Ates el pes del turisme en l’economia catalana, es crearà l’Observatori del turisme de
Catalunya i s’elaborarà un Pla estratègic del sector. Aquest Pla estratègic definirà el model turístic
per als pròxims anys seguint les directrius següents: una oferta diferencial de qualitat, mes competitiva
i mes adaptada a la demanda, que sigui sostenible i territorialment equilibrada (mesura núm. 61).
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61. Ates el pes del turisme en l’economia catalana, i els efectes que sobre aquest provoquen els
processos d’internacionalització, en el termini de sis mesos es crearà l’Observatori del turisme
de Catalunya i, en el decurs del 2005, s’elaborarà un Pla estratègic del sector, comptant amb la
col·laboració del mon acadèmic i la participació dels agents socials. El Pla estratègic definirà el
model turístic per als pròxims anys, bo i seguint les directrius següents: una oferta diferenciada de
qualitat, mes competitiva i mes adaptada a la demanda, que sigui sostenible i territorialment
equilibrada El pressupost 2005 preveu unes dotacions de 400.000 euros per a l’Observatori
del turisme i de 360.000 euros per a l’elaboració del Pla estratègic del sector.

Acord per a un Govern d’Entesa
COMPETITIVITAT, OCUPACIÓ I TREBALL
ACTUACIONS
Empresa i innovació
• Seguir desenvolupant el Pla Estratègic d’internacionalització de l’empresa catalana 2005-2008 i
elaborar el dels anys 2009-2012. Especialment pel que fa a la implantació de noves plataformes
empresarials i àrees d'aterratge.

L9 /PG

Pla de Govern 2007-2010
3.1 Competitivitat
3.1.2 Seguir apostant per la internacionalització, la recerca i la innovació com a elements clau de
competitivitat
Per a aquesta nova legislatura el plantejament és, doncs, seguir desenvolupant el Pla Estratègic
d’Internacionalització de l’empresa catalana 2005-2008 i elaborar el proper Pla 2009-2012, que
ha d’estar especialment centrat en la implantació de noves plataformes empresarials i àrees
d’aterratge a l’exterior, especialment en els mercats més dinàmics.
El Pla Estratègic d’Internacionalització 2005-2008 es concretarà mitjançant l’elaboració de plans
estratègics sectorials per àrees geogràfiques. S’intensificaran el programes de suport a la
internacionalització del sector serveis de Catalunya i s’ampliarà el seguiment dels processos
econòmics de deslocalització d’empreses catalanes, per tal de garantir que aquestes dinàmiques
no afebleixin la nostra estructura productiva.

3.4 Teixit econòmic
3.4.2 Impulsar un model de desenvolupament turístic que faci de Catalunya una destinació líder i
referent mundial, gràcies a l’ordenació del sector, la projecció exterior, la qualitat i el respecte al
patrimoni cultural i natural
Cal també garantir la preservació i millora dels recursos que fonamenten l’atractiu turístic de
Catalunya. Per això, es desenvoluparà un programa sobre plans directors per a l’elaboració
d’una estratègia d’usos turístics del territori d’acord amb el Pla Estratègic del Turisme 20052010 i es crearà un programa de xoc per invertir en infrastructures del sector turístic, amb
recursos públics i privats, que ens permeti fer un salt decisiu cap a la millora de la qualitat de
l’oferta turística del país.
El Govern millorarà la promoció de les marques turístiques catalanes seguint criteris
d’eficiència, segmentació de producte i promoció territorial sota el paraigües de la marca
Catalunya, una promoció que tindrà una destinació tant internacional i estatal com de foment del
turisme interior. Es modernitzarà la informació turística de Catalunya, amb la creació del Portal
Turístic de Catalunya i la redefinició del Pla de senyalització turística d’acord amb les diferents
administracions i agents implicats.

L9 /ECO

Estratègia Catalana per a l’Ocupació 2007-2013 (Pla general d’ocupació de Catalunya) 5 de
setembre de 2006

L9 /MENR

Marc Estratègic Nacional de referència d’Espanya 2007-2013 per a la programació dels
Fons Estructurals
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Programa Comunitari per a l’ocupació i la solidaritat social – PROGRESS (D1672/2006/CE)

Programa Marc per a la innovació i la competitivitat 2007-2013 (D1639/2006/CE)

Nous reglaments dels Fons Estructurals.

Programa Operatiu FEDER a Catalunya 2007-2013. Primer Esborrany, 9 de gener de 2007
A partir de la correspondencia entre los objetivos intermedios del P.O. de Cataluña y las Directrices
Estratégicas Comunitarias para los Fondos Estructurales 2007-2013, expuestas en el apartado de
análisis de coherencia, se articula la siguiente propuesta basada en cuatro ejes prioritarios:
• Eje 1: Innovación y desarrollo empresarial y economía del conocimiento.
• Eje 2: Medio ambiente y prevención de riesgos.
• Eje 3: Accesibilidad y servicios de transporte.
• Eje 4: Desarrollo sostenible local y urbano.
• Eje 5: Asistencia técnica
El cuarto eje del Programa Operativo se estructura en base a dos líneas prioritarias de intervención:
1. Regeneración de zonas urbanas y rurales degradadas.
2. Conservación del patrimonio histórico-cultural y natural y potenciación de las infraestructuras
turísticas.
A continuación, se detalla para cada una de estas dos líneas prioritarias, los objetivos generales y
prioridades, las actuaciones a desarrollar, y una relación de los indicadores estratégicos y operativos
para su seguimiento y evaluación.

a) Objetivos y prioridades estratégicas
2. Conservación del patrimonio histórico-cultural y natural y potenciación de las
infraestructuras turísticas
La segunda gran prioridad en lo que respecta al desarrollo local se centra en la preservación del
patrimonio histórico-cultural y natural del territorio y en la promoción de actividades turísticas.
Tal y como se ha expuesto en el diagnóstico, cabe destacar que el sector turístico catalán se ha
convertido en uno de los principales motores económicos de la Comunidad autónoma, tanto en lo que
respecta a población ocupada como en su aportación al PIB. Es por ello que, frente a la competencia
cada vez mayor de otros territorios con un atractivo turístico similar, el objetivo de las actuaciones
llevadas a cabo en el marco de este eje irá encaminadas a aumentar la competitividad de la oferta
turística catalana.
Además, se pretende desarrollar un conjunto de actuaciones orientadas a fomentar la conservación
del patrimonio histórico-cultural y natural como mecanismo para garantizar un desarrollo local
sostenible.
Dentro de este ámbito de actuación se pretende, además, potenciar especialmente el acceso de las
mujeres a las infraestructuras culturales, así como aumentar su nivel de empleabilidad en el sector
servicios.
Concretamente, las actuaciones previstas pretenden:
• Promover los activos naturales y valorizar el patrimonio natural.
• Mejorar la oferta actual de servicios turísticos y culturales.
• Potenciar el desarrollo de la infraestructura cultural.
• Fomentar la protección, rehabilitación y preservación del patrimonio cultural.

b) Enfoque y actuaciones
2. Conservación del patrimonio histórico-cultural y natural y potenciación de las
infraestructuras turísticas
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En materia de potenciación del desarrollo local se desarrollarán actuaciones de fomento del desarrollo
endógeno en un sentido amplio, incluyendo la conservación del patrimonio histórico-cultural y natural y
la potenciación de las infraestructuras turísticas. Así, las principales actuaciones previstas son:
• Recuperación de espacios naturales en el entorno urbano.
• Desarrollo de programas de vías verdes.
• Mejora, conservación y dotación de equipamiento en museos, archivos y bibliotecas.
• Mejora y conservación de monumentos.
• Mejora y conservación de parajes de interés cultural.
• Restauración de bienes muebles de museos y conjuntos histórico-artísticos.
• Mejora de los accesos a parajes de interés turístico.
• Creación de oficinas de turismo y mejora del equipamiento en las actuales.
• Mejora de la señalización turística y embellecimiento de los entornos turísticos.
• Creación de centros de interpretación turística.
• Desarrollo de planes y campañas de dinamización y promoción turística.
• Concesión de ayudas a entidades locales para la promoción turística

L9 /FSE

Programa Operatiu FSE a Catalunya 2007-2013.Provisional (Dades presentació pública del
13 de març de 2007)

L9

TEMES CLAU
-

-

Internacionalització de les empreses catalanes (2005-2008) i preparar 20092012 – Observatori de Mercats Exteriors
El Pla estratègic de Turisme definirà el model turístic per als pròxims anys, bo i
seguint les directrius següents: una oferta diferenciada de qualitat, mes competitiva i
mes adaptada a la demanda, que sigui sostenible i territorialment equilibrada(es
crearà un programa de xoc per invertir en infrastructures del sector turístic, amb
recursos públics i privats)
Observatori del Turisme.
Elaboració de plans estratègics sectorials per àrees geogràfiques dintre del Pla
Estratègic d’Internacionalització 2005-2008.
Redefinició del Pla de senyalització turística
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BLOC C: MILLORA DE LA QUALITAT DE L’OCUPACIÓ I COHESIÓ
SOCIAL

Línia 10. Polítiques actives d’ocupació
Algunes dades de context: Estimacions de l’Idescat

Edat
De 16 a 19 anys
De 20 a 24 anys
De 25 a 29 anys
De 30 a 34 anys
De 35 a 39 anys
De 40 a 44 anys
De 45 a 49 anys
De 50 a 54 anys
De 55 a 59 anys
De 60 a 64 anys
De 65 anys i més
Totals

Proporcions pobalació activa per edats
Homes
Homes
Dones
Dones
2001
2015
2001
2015
3,80%
2,49%
3,52%
2,75%
10,63%
6,36%
12,51%
7,39%
14,74%
8,73%
17,65%
9,81%
14,55%
11,68%
16,00%
12,35%
13,62%
15,56%
14,07%
16,39%
12,14%
16,27%
12,53%
16,37%
10,62%
14,04%
9,98%
13,45%
9,42%
11,79%
7,06%
10,73%
6,79%
8,53%
4,24%
7,12%
2,98%
3,65%
1,61%
2,96%
0,71%
0,91%
0,85%
0,68%
100%
100%
100%
100%

Total
2001
3,68%
11,43%
15,98%
15,17%
13,81%
12,30%
10,35%
8,41%
5,70%
2,40%
0,77%
100%

Total
2015
2,60%
6,81%
9,20%
11,98%
15,92%
16,31%
13,78%
11,33%
7,91%
3,35%
0,81%
100%

Evolució Població Activa 2001 - 2015
18,00%
15,98%

16,00%

13,81%

14,00%
12,00%

15,92% 16,31%

15,17%

11,98%

11,43%

13,78%
12,30%
11,33%
10,35%

9,20%

10,00%
8,00%

8,41%

Total 2015

6,81%
5,70%

6,00%
4,00%

total 2001
7,91%

3,68%
2,60%

3,35%
2,40%

2,00%

0,81%
0,77%

0,00%
De 16 De 20 De 25
a 19
a 24
a 29
anys anys anys

De 30 De 35
a 34
a 39
anys
anys

De 40 De 45 De 50
a 44
a 49
a 54
anys
anys
anys

De 55 De 60 De 65
a 59
a 64 anys i
anys
anys
més
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Prporcions població activa Home - Dona
Homes
Homes
Dones
Edat
2001
2015
2001
De 16 a 19 anys
59,2%
54,01%
40,8%
De 20 a 24 anys
53,3%
52,75%
46,7%
De 25 a 29 anys
52,9%
53,60%
47,1%
De 30 a 34 anys
55,0%
55,11%
45,0%
De 35 a 39 anys
56,5%
55,20%
43,5%
De 40 a 44 anys
56,5%
56,32%
43,5%
De 45 a 49 anys
58,8%
57,55%
41,2%
De 50 a 54 anys
64,2%
58,79%
35,8%
De 55 a 59 anys
68,2%
60,86%
31,8%
De 60 a 64 anys
71,4%
61,51%
28,6%
De 65 anys i més
53,0%
63,42%
47,0%
Total
57,3%
56,48%
42,7%

Dones
2015
45,99%
47,25%
46,40%
44,89%
44,80%
43,68%
42,45%
41,21%
39,14%
38,49%
36,58%
43,52%

Dones Actives 2001-2015
20,00%
17,65%

18,00%

16,00% 16,39%16,37%

16,00%
14,00%

14,07%
12,51%

12,35%

13,45%

12,53%

12,00%
9,98%

9,81%

10,73%

dones 2001

10,00%

Dones 2015

7,39%

8,00%
6,00%
4,00%

7,12%

7,06%

4,24%

3,52%
2,75%

2,96%
1,61%
0,85%
0,68%

2,00%
0,00%

De 16 De 20 De 25 De 30 De 35 De 40 De 45 De 50 De 55 De 60 De 65
a 19 a 24 a 29 a 34 a 39 a 44 a 49 a 54 a 59 a 64 anys i
anys anys anys anys anys anys anys anys anys anys més

Evolució Homes Actius 2001-2015
18,00%
16,00%

16,27%
14,04%

13,62%

14,00%
12,00%

15,56%

14,74% 14,55%
11,68%
10,63%

10,00%
6,36%

11,79%
10,62%

8,73%

8,00%

12,14%

9,42%

homes 2001

8,53%

Homes 2015

6,79%

6,00%
4,00%
2,00%

3,80%
2,49%

3,65%
2,98%
0,91%
0,71%

0,00%
De 16 De 20 De 25 De 30 De 35 De 40 De 45 De 50 De 55 De 60 De 65
a 19 a 24 a 29 a 34 a 39 a 44 a 49 a 54 a 59 a 64 anys i
anys anys anys anys anys anys anys anys anys anys més

80

Població Activa per sexe i edats
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%

homes 2001
Homes 2015

40,0%

dones 2001
Dones 2015

30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
De 16 De 20 De 25 De 30 De 35 De 40 De 45 De 50 De 55 De 60 De 65
a 19
a 24
a 29
a 34
a 39
a 44
a 49
a 54
a 59
a 64 anys i
anys anys anys anys anys anys anys anys anys anys
més
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Total

Acord Estratègic per la Internacionalització, la competitivitat i la qualitat de l’ocupació de
l’economia catalana
17. En l’àmbit de les polítiques actives d’ocupació, es destaca la necessitat de dotar el Servei
Català d’Ocupació (SOC) d’un model de gestió descentralitzat que permeti descentralitzar les
politiques actives d’ocupació i que compti amb els mitjans necessaris per oferir una atenció
personalitzada de l’oferta i la demanda laboral (mesura núm. 65).
65. En el termini de sis mesos el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) es dotarà d’un model
de gestió descentralitzat dels serveis d’ocupació amb les entitats cooperants del SOC,
mitjançant contractes-programa pluriennals. El pressupost del 2005 per a aquestes mesures es de
14.000.000 d’euros. Aquest model comptarà amb la dotació d’una partida pressupostaria
destinada a la creació i/o consolidació d’estructures que permetin descentralitzar les politiques
actives d’ocupació, per tal que el protagonisme en la seva planificació, execució i avaluació sigui
dels actors institucionals, sindicals i empresarials del territori, tant pel que fa a la planificació com
a la gestió.
Es donarà suport amb recursos suficients als plans locals d’ocupació, per tal que se situïn
en el marc de l’Estratègia europea d’ocupació, tant pel que fa a objectius qualitatius i quantitatius,
com pel que fa als col·lectius prioritaris.
El SOC emprendrà una millora de la dotació de recursos humans destinats a l’atenció
personalitzada de l’oferta i la demanda laboral. A aquest efecte, al llarg de la legislatura es
comptarà amb la incorporació d’un mínim de 292 tècnics, amb un pressupost d’11.680.000E
anuals.
NOTA: D’acord amb el document de seguiment ed l’Acord del Consell d’Institucions, l’Execució de
l’Acord a 31/12/2006 ja havia dut a terme:
Dotar el SOC d’un model descentralitzat d’actuació (m. 65)
18. Igualment, en aquest mateix àmbit, es considera prioritari dissenyar politiques actives d’ocupació
destinades específicament a la recol·locació de persones que perden la seva feina per processos de
tancament o de deslocalització d’empreses (mesura núm. 67).
67. En el marc de la política d’ocupació, es dissenyaran politiques actives destinades,
específicament, a la recol·locació persones que perden la seva feina per processos de
tancament o deslocalització d’empreses i s’establiran, quan les circumstancies ho facin
aconsellable, programes a mida per a la creació d’ocupació en la transició empresarial.
El SOC definirà, en un termini de sis mesos, un protocol d’actuació per a la recol·locació,
en el qual es garantirà la transparència, la qualitat, la no discriminació i la igualtat d’oportunitats en
tot el procés.
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20.La creixent presencia de persones immigrades requereix importants actuacions per a la igualtat
d’oportunitats i contra discriminació en l’àmbit educatiu, social i laboral. En aquest sentit, l’Acord
incorpora l’elaboració del Pla de primera acollida (social, laboral, lingüística, d’allotjament),
actuacions en el terreny educatiu i en el dels serveis d’acollida i integració d’alumnes immigrants.
En l’àmbit laboral, en el marc del Consell de direcció del SOC es crearà una comissió d’immigració
que estudiï la manera mes adient d’ordenar els fluxos migratoris i garantir els drets dels treballadors
immigrants. Així mateix, en el Consell Català de Diàleg Social i Participació, de nova creació, es
proposaran actuacions per a la igualtat i la no discriminació. Les parts també consideren convenient
crear el Servei d’Intermediació Laboral en Origen, dins del SOC, i, per tant, la transferència a
aquest Servei de les competències relacionades (mesures 14, 86 i 70).
70. En el primer semestre del 2005 es crearà una comissió d’immigració en el marc del
consell de direcció del SOC que estudiï la manera mes adient d’ordenar els fluxos migratoris i
garantir els drets dels treballadors immigrants. El pressupost 2005 preveu 200.000 euros per a
aquesta mesura.
No obstant això, les parts constaten la conveniència de crear un servei dins del SOC, el
Servei
d’Intermediació Laboral en Origen (SILO), com a servei d’intermediació en els països d’origen.
Això implicaria, també, la transferència de competències executives en matèria d’immigració
relacionades amb aquesta funció i, de forma mes amplia, significaria procurar un ordenament
competencial en matèria d’immigració que potenciï els mecanismes d’intermediació,
responsabilitat del SOC.
Les parts consideren necessari tractar la situació provocada per l’elevat col·lectiu de treballadors
sense permís de treball, mitjançant l’adopció consensuada de mecanismes d’ordenació dels
treballadors estrangers que acreditin el seu arrelament laboral. Cal tenir en compte els col·lectius
de treballadors i treballadores provinents d’altres països que s’ocupen de serveis de proximitat,
com ara l’atenció a persones dependents i de cura i neteja de la llar.

NOTA: D’acord amb el document de seguiment ed l’Acord del Consell d’Institucions, l’Execució de
l’Acord a 31/12/2006 ja havia dut a terme:
Creació de la Comissió d’immigració del SOC (m. 70)
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Acord per a un Govern d’Entesa
COMPETITIVITAT, OCUPACIÓ I TREBALL
OBJECTIUS
- Mantenir, desenvolupar i actualitzar l’Acord Estratègic per la Internacionalització, la qualitat de
l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana.

ACTUACIONS
Empresa i innovació
• Consolidar l’Euroregió com a espai prioritari de col·laboració econòmica.
• Establir un programa d’actuacions en cas de deslocalització i/o tancament, que prevegi entre altres:
El pla social de l’empresa envers els treballadors i el territori, que tindrà en compte els ajuts públics
percebuts per l’empresa.
La regeneració dels teixits econòmics i productius impulsats des dels sectors públic i privat per
donar noves oportunitats d’ocupació a les persones i zones afectades.
Treball
• Incrementar la col·laboració i la interrelació entre els departaments d’Educació i Treball i Indústria per
a la planificació i gestió de la formació ocupacional a tots els consorcis territorials i altres centres
col·laboradors.
• Treballar per mantenir els actuals ritmes de creació d’ocupació incorporant al mercat de treball el
màxim nombre de persones que vulguin treballar i, per a això, necessàriament ha d’augmentar la taxa
de participació de les dones, dels joves, dels majors de 45 anys i dels immigrants.
• Aprofundir en la modernització, millora i descentralització del SOC, amb l’objecte fonamental de
l’atenció personalitzada i la formació de qualitat.
• Crear, en el marc del SOC, un programa especial per a col·lectius amb especial dificultat d’inserció
laboral (joves, dones, majors 45 anys, persones amb discapacitat), amb els serveis següents:
assessorament laboral, formació continuada, assessorament per a les persones emprenedores i borsa
de treball.
• Promoure un Pla de foment de noves ocupacions lligades al sector de l’atenció a les persones.
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Pla de Govern 2007-2010
3.4 Teixit econòmic
3.4.1 Garantir el suport al naixement i creixement de les PIME i cooperatives catalanes, així com als
sectors industrials davant del repte de la globalització econòmica
Implementar un programa d’actuacions actives que previnguin i compensin els processos de
deslocalització i/o tancament, on es dissenyarà el pla social de l’empresa envers els
treballadors i el territori, que tindrà en compte els ajuts públics percebuts per l’empresa; i
s’actuarà per regenerar els teixits econòmics i productius amb accions públiques i privades.
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Estratègia Catalana per a l’Ocupació 2007-2013 (Pla general d’ocupació de Catalunya) 5 de
setembre de 2006
Reptes i línies estratègiques de l’ECO
1.
2.
3.

Atraure més persones al mercat de treball, augmentar l’ocupabilitat i impulsar
l’envelliment actiu
Aproximar l’oferta i la demanda de treball
Aprofundir en la qualitat de l’ocupació

LE 1: Atraure més persones al mercat de treball, augmentar l’ocupabilitat i impulsar
l’envelliment actiu (5 grans línies d’actuació)
•

•

•

•

•

Dones: Cal impulsar mesures per igualar les responsabilitats dels dos membres de la parella
en la cura de la llar. I'impuls a la creació de serveis accessibles i assequibles d’assistència
infantil, la implantació de serveis de proximitat per a la cura d’altres persones dependents,
així com d’organismes públics de suport a la família i a treballadors i treballadores amb
persones dependents. Mesures per assolir l’augment de nivell mitjà de formació de les dones,
formació específica en sectors on la dona està subrepresentada, la reducció de la segregació
ocupacional actual i la millora de la qualitat i l’estabilitat de les ocupacions a la qual volen
accedir les dones per fer més atractiu el fet de treballar. impuls de mesures de conciliació de
la vida laboral i familiar
Majors de 50 anys (especialment 55); Promoure la racionalització de les modalitats de
jubilació anticipada, apostant per la reducció dels supòsits legals, limitant les situacions
d’accés a la jubilació anticipada o prejubilació que s’aprovin en el marc d’un expedient de
regulació d’ocupació, i donant suport a aquesta mesura només quan s’acrediti que l’empresa
està realment en crisi i que és l’única alternativa que té. (2)Fomentar activament l’accés a la
formació per a l’ocupació dels més grans de 45 anys. (3) Nova cultura de gestió de l’edat en
l’empresa que vinculi l’accés a determinats llocs de treball amb l’experiència.
Joves i treballadors i treballadores amb baixa qualificació; Caldria desenvolupar
polítiques preventives per evitar que els aturats i les aturades de curta durada romanguessin
a l’atur i esdevinguessin aturats i aturades de llarga durada; intervencions sobre els i les joves
abans de sis mesos de permanència a l’atur
Autònoms i autònomes i treballadors i treballadores de l’economia social; suport
específic per millorar-ne l’ocupació. Aquesta política s’hauria d’adreçar, en especial, als
treballadors i les treballadores autònoms que, en la pràctica, actuen com a assalariats i
assalariades.
Persones immigrades. vincle entre les polítiques d’ocupació i d’immigració. Pla de
ciutadania i integració de la Generalitat de Catalunya 2005-2008. Servei d’Intermediació
Laboral en Origen (SILO). La incorporació de la població estrangera en condicions dignes i
estables és una part fonamental de les polítiques actives d’ocupació que es desenvoluparan
en el futur immediat.
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LE 2: Aproximar l’oferta i la demanda de treball (4 línies d’actuació)
•
•
•

•

Continuació de la millora de la modernització del servei d’ocupació,
Necessitat de validar i millorar l’experiència professional: Cal avançar en el
reconeixement i l’actualització de l’experiència professional adquirida.
Reduir els desajustaments entre ocupació i nivell de qualificació: Necessitat d’una acció
decidida per reduir el grau de fracàs escolar, (2) Hi ha sobrequalificació o subocupació dels
treballadors i treballadores amb estudis universitaris, cal doncs millorar la competitivitat de
l’economia i apostar per un model productiu que tingui una base de sectors d’alt valor afegit.
(3) Millora del sistema integral de formació professional, amb un increment dels recursos
dedicats a formació (reglada, contínua i ocupacional) i a integració dels tres sistemes
formatius en un únic sistema
Foment de l’aprenentatge permanent o al llarg de tota la vida. Cal millorar l’accés de les
empreses als sistemes de formació contínua, i facilitar i promoure permisos individuals de
formació. Suport a les accions d’innovació i a la formació. Atenció especial a l’increment de
demanda de treball en sectors emergents: L’atenció a la dependència, l’ecoturisme, les
preocupacions mediambientals i els seus impactes sobre el territori i la demanda de
qualificacions, la cura del paisatge i del medi rural en general, o, finalment, l’explosió dels
serveis personals de tot tipus.

Estructura i Mesures de l’Estratègia Catalana d’Ocupació (2007-2013)
1.- Modernitzar el Sistema d’ocupació de Catalunya
1.

Transparència del mercat de treball
1. Crear un sistema d’informació quantitativa i qualitativa, que ha de ser un instrument que
permeti proveir d’informació i aportar coneixement per a la presa de decisions dels agents
socials, actors, polítics, tècnics dels àmbits del mercat de treball, unificant els diferents
observatoris del mercat de treball català perquè siguin completament operatius.
2. Anàlisi permanent de l’oferta i la demanda, amb l’objectiu de definir les característiques
d’ambdues així com l’evolució.
3. Millora de la intermediació, la seva cobertura pública i l’ocupabilitat de les persones.
Coordinació dels diferents serveis públics d’intermediació que garanteixi l’encaix entre l’oferta
i la demanda de treball, i estableixi una col·laboració més estreta entre el sector públic i el
sector privat d’ocupació.
4. Actuacions per detectar l’aparició de noves necessitats de qualificació i de formació de
treballadors i treballadores perquè s’adaptin a l’entorn econòmic canviant.
5. Coordinació dels diferents serveis públics d’intermediació, catalans, estatals i comunitaris, i
de tot el sistema cooperador i col·laborador, que garanteixi l’encaix entre l’oferta i la demanda
de treball, establint una col·laboració més estreta entre el sector públic i el sector privat
d’ocupació, i unificant els diferents observatoris del mercat de treball català perquè siguin
completament operatius.

2.

Sistema orientador, moure’s per l’ocupació
6. Creació d’un sistema integral d’informació i orientació professional que coordini en
xarxa els diferents actors de l’àmbit de l’educació i el treball.
7. Impulsar un servei específic d’orientació al treballador i a la treballadora per al disseny
personalitzat de la carrera professional, o d’estratègies de millora professional i mobilitat
vertical en el mercat de treball. Cal impulsar la creació d’una unitat ad hoc dins l’estructura del
SOC,
8. Millorar el sistema d’orientació professional, mitjançant l’ampliació del sistema d’orientació
acadèmica i professional, la potenciació de les oficines d’orientació i l’assessorament laboral
per a la gent jove, i l’orientació en relació amb el món laboral adaptada a cada nivell educatiu.
9. Formació d’orientadors i orientadores.
10. Facilitar la integració laboral de les persones demandants d’ocupació, mitjançant l’atenció
prioritària a la ciutadania que recorre al SOC en la seva recerca d’oportunitats d’ocupació.

3.- Foment de l’activitat emprenedora: general, i específic del treball autònom, treball en
cooperatives i societats laborals
26. Suport a la definició de les necessitats de recursos humans a pimes
27. Més empreses, més tecnologia, més ocupació: Fomentar la creació d’empreses d’alt
contingut tecnològic per part de titulats i titulades universitaris joves
28. De la universitat a l’empresa: Desenvolupar programes d’inserció específics per a titulats i
titulades universitaris que facilitin la seva incorporació al mercat de treball mitjançant un
període de pràctiques a les empreses.
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29. Emprendre en femení.
30. Establiment d’una xarxa territorial de suport a la creació d’empreses:
31. Programa de seguiment, llançament, creixement i consolidació: Per impulsar el
desenvolupament de la microempresa, per contribuir així a la creació d’ocupació, i
acompanyar-la en el seu procés d’adaptació i creixement per arribar a conclusions sobre les
seves necessitats i definir les línies d’actuació.
32. Formació d’emprenedors i emprenedores
33. Motivació i sensibilització per emprendre: Dirigir i organitzar jornades / sessions
34. Creació d’empreses en economia cooperativa.
35. Intervenció en projectes singulars d’economia cooperativa, identificació de nínxols de
mercat o activitat i bones pràctiques que siguin referent per al desenvolupament de projectes
pilot.
36. Responsabilitat social de les empreses en l’economia cooperativa.
37. Incorporació de socis i sòcies de treball a l’economia cooperativa
38. Finançament: Facilitar l’obtenció de finançament a les persones emprenedores que
compten amb un pla d’empresa amb condicions de viabilitat, i a les empreses durant els
primers anys de la seva activitat, mitjançant l’accés a microcrèdits en cas que no disposin de
suficients avals o de les garanties necessàries per accedir al sistema financer tradicional, o
bé es troben en risc d’exclusió social i financera.
39. Projecte de reestructuració o creixement d’empreses d’economia cooperativa
40. Territoris emprenedors per a l’economia social i solidària:

L10 /MENR

Marc Estratègic Nacional de referència d’Espanya 2007-2013 per a la programació dels
Fons Estructurals
7.8. Las prioridades del Fondo Social Europeo
7.8.1. Fomento del espíritu empresarial y mejora de la adaptabilidad de trabajadores, empresas
y empresarios: Eje 1.
La mejora de la competitividad y la creación de empresas requieren de acciones que fomenten el
espíritu empresarial y permitan el crecimiento y la mejorar de la competitividad en el contexto europeo
y mundial.
Los contenidos de este eje están relacionados con los Objetivos Estratégicos nº 2, mejorar los
conocimientos y la innovación a favor del conocimiento y nº 3 más y mejores empleos.
a) Situación actual y perspectivas
b) Objetivos generales y metas estratégicas
Ante estas carencias y, teniendo en cuenta las reiteradas recomendaciones de la Comisión, la
contribución de la política de cohesión tiene en el desarrollo de estrategias que puedan fomentar el
espíritu empresarial y, complementariamente, mejorar la adaptabilidad de los trabajadores, empresas
y empresarios, sus objetivos y prioridades.
Los objetivos y actuaciones que se desarrollarán en este eje prioritario, según el artículo 3.1.a del
Reglamento FSE, están relacionados con la Estrategia Europea por el Empleo, Prioridad 2 “Mejorar la
adaptabilidad de los trabajadores y de las empresas”, Directrices 17 y 21. Asimismo, contribuyen al
cumplimiento de los objetivos establecidos en el PNR en los Ejes 6 “Mercado de trabajo y diálogo
social” y 7 “Plan de fomento empresarial”.
Las metas estratégicas establecidas son las siguientes:
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c) Enfoque y actuaciones
De cara a desarrollar esta contribución de la política de cohesión a mejorar la adaptabilidad de
empresas y trabajadores, y de acuerdo con los documentos estratégicos referidos, se van a abordar
las siguientes áreas de actuación:
La promoción del espíritu empresarial y de la adaptabilidad de las empresas: Siguiendo las
Directrices Estratégicas de la Comisión, es preciso promover la iniciativa empresarial, facilitar la
creación y el desarrollo de nuevas empresas y promover un clima empresarial que propicie la
producción. Para ello, se pretende actuar a través de acciones de sensibilización y difusión,
información, asesoramiento y orientación que fomenten el espíritu emprendedor, creación y
potenciación de redes y asociaciones de personas emprendedoras, así como todo tipo de actuaciones
que promocionen el empleo femenino, entre otras. Todo ello en aras de una mejora de la
competitividad, así como del fomento del espíritu empresarial.
Asimismo, se pretende apoyar acciones de Información y asesoramiento empresarial, a través del
establecimiento de estructuras de apoyo para la creación y consolidación de empresas, especialmente
microempresas y PYMEs, que presten ayuda especializada en sus diversos ciclos: creación,
desarrollo, consolidación, expansión, así como para la atención de colectivos especiales.
Desarrollo de Servicios Específicos para el empleo, formación y apoyo en sectores en
reestructuración: Se prestará especial atención a las necesidades específicas de los trabajadores de
edad avanzada y de aquellos afectados por reestructuraciones sectoriales o de empresas afectadas
por la deslocalización, incluidos los trabajadores del sector agrícola que se encuentra en reconversión
permanente. Para ello, se potenciará el desarrollo de Servicios Específicos para el empleo y acciones
globalizadas de formación, información y asesoramiento.
Fomentar el trabajo por cuenta propia y la creación de empresas. Con estas actuaciones se
pretenden promover ayudas al autoempleo y a la Economía social, con especial atención a mujeres,
jóvenes, personas con discapacidad y otros grupos de riesgo.
Las tipologías de gasto previstas son las siguientes:

7.8.2. Fomentar la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad entre hombres y mujeres:Eje2
El desarrollo económico tiene que ir, necesariamente, acompañado de un aumento de la cohesión de
una sociedad inclusiva que brinde oportunidades por igual a todos sus ciudadanos.
Este eje contribuye al Objetivo Estratégico nº 2, más y mejores empleos.
a) Situación actual y perspectivas
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b) Objetivos generales y metas estratégicas
Tanto el diagnóstico como los documentos estratégicos reconocen el avance realizado por España en
materia laboral, a la vez que constatan la necesidad de continuar este esfuerzo. En particular, es
preciso aumentar la tasa del empleo, mejorando las condiciones de empleabilidad, proponiendo
oportunidades de integración social y laboral, especialmente entre los grupos de población que tienen
una menor participación en el mercado de trabajo (las personas jóvenes, las personas mayores y
paradas de larga duración, las personas inmigrantes, las personas con discapacidad y otras personas
en riesgo de exclusión del mercado de trabajo, como son las personas mayores de 45 años, personas
de etnia gitana, otras minorías étnicas, jóvenes que no han superado la enseñanza obligatoria,
víctimas de la exclusión social, las que se ocupan de personas dependientes y aquellas otras
personas o grupos identificados en el Plan Nacional de Inclusión Social). En lo que se refiere a los
jóvenes, el PNR se fija como objetivo reducir la tasa de desempleo juvenil hasta el promedio actual de
la UE 25 (18,6) en 2010. Según la EPA la tasa de paro de los menores de 25 años está actualmente
en el 21,93%.
Los objetivos y actuaciones que se desarrollarán en este eje prioritario, según los artículos 3.1.b, 3.1.c
y 3.1.e del Reglamento FSE, están relacionados con la Estrategia Europea por el Empleo, Prioridad 1
“Atraer a más personas para que se incorporen y permanezcan en el mercado de trabajo, incrementar
la mano de obra y modernizar los sistemas de protección social”, así como con las Directrices
Integradas 17, 18, 19 y 20. Asimismo, contribuyen al cumplimiento de los objetivos establecidos en el
Programa Nacional de Reformas de España en el Eje 6 “Mercado de trabajo y diálogo social”.
Las metas estratégicas en este sentido son las siguientes:

c) Enfoque y actuaciones
Las actuaciones deberán ser diseñadas atendiendo a las características de las personas destinatarias,
contemplando itinerarios integrados personalizados de inserción, programas combinados formaciónempleo, empleo con apoyo, formación de formadores, ayudas al autoempleo; medidas preventivas y
otras medidas para atraer a más personas al mercado laboral, especialmente a las mujeres, prestando
atención a los programas integrales de base local y rural, así como estudios y campañas de
sensibilización, entre otras.
En lo que respecta a las medidas de empleo, integración y promoción social de los jóvenes, teniendo
en cuenta las recomendaciones del Pacto Europeo para la Juventud, adoptado por el Consejo
Europeo de marzo de 2005, las actuaciones del FSE se concentrarán en el aumento del empleo, en la
mejora de las condiciones de empleabilidad de las personas jóvenes y en la reducción del abandono
escolar, en especial, de los que no han superado la enseñanza obligatoria, promoviendo acciones de
empleo, integración socio laboral -a través de Itinerarios Integrados- y actuaciones dirigidas a la
mejora de la educación, formación y movilidad, incluyendo acciones de conciliación entre la vida
profesional y privada.
Se entiende, asimismo, que la mejora en la adecuación de las organizaciones a las necesidades del
mercado de trabajo es otra medida básica para evitar el desempleo y facilitar la obtención de empleo,
así como para prolongar la vida laboral e incrementar la participación de todas las personas en el
mercado de trabajo. En esta línea estarían acciones relacionadas con la modernización de los
Servicios Públicos de Empleo, así como estudios ocupacionales y de mercado laboral que permitan
anticiparse a los nuevos requerimientos del mercado de trabajo y la sensibilización del principio de
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, entre otras.
El FSE, en el Estado español, ha venido contribuyendo de forma significativa al refuerzo de las
estructuras administrativas españolas fundamentalmente en lo que se refiere a las que son
responsables directas de la gestión, ejecución, seguimiento y evaluación a través del eje de Asistencia
Técnica, y también especialmente a la modernización de los servicios públicos de empleo a través del
eje de refuerzo de la estabilidad en el empleo y adaptabilidad.
No obstante, las Directrices Estratégicas de la Comisión, reconocen la necesidad, no sólo de seguir
invirtiendo en capacidad institucional, sino de ampliar el campo de apoyo, cuando la eficiencia
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administrativa y la buena gobernanza constituyen una de las principales prioridades del nuevo periodo
de programación. Por ello se prevé que se podrán promover, en esta línea, actuaciones tales como el
refuerzo de la capacidad administrativa en materia de igualdad de género, la formación del personal
implicado en el desarrollo de las políticas y programas en materia de inclusión social y empleo, así
como estudios, estadísticas, asesoramiento de expertos, coordinación entre organismos públicos y
privados para mejorar la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas y programas en
materia de empleo e inclusión social, entre otras. Finalmente, es oportuno apoyar la existencia de
Pactos para el empleo y la inclusión social, mediante la creación de redes, el apoyo a las iniciativas
locales de empleo, etc.
La tipología de gasto prevista es la siguiente:

L10/PGSS

Programa Comunitari per a l’ocupació i la solidaritat social – PROGRESS (D1672/2006/CE)
Artículo 4
Sección 1: Empleo
La sección 1 apoyará la aplicación de la estrategia europea de empleo (EEE) mediante:
a) la mejora de la comprensión de la situación del empleo y de sus perspectivas, especialmente
mediante la realización de análisis y estudios y el desarrollo de estadísticas e indicadores comunes en
el marco de la EEE;
b) el control y la evaluación de la aplicación de las directrices y recomendaciones europeas en materia
de empleo, y sus repercusiones, en particular mediante el Informe conjunto sobre el empleo, y el
análisis de la interacción entre la estrategia europea de empleo y la política económica y social
general y otros ámbitos políticos;
c) la organización de intercambios sobre políticas, buenas prácticas y enfoques innovadores, y el
fomento del aprendizaje mutuo en el contexto de la estrategia europea de empleo;
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d) el refuerzo de la sensibilización, la difusión de información y el fomento del debate sobre los
desafíos y las políticas en materia de empleo y la ejecución de los planes de reforma nacionales, en
particular entre los interlocutores sociales, los agentes regionales y locales y otras partes interesadas.
Artículo 9
Tipos de acciones
1. El programa financiará los siguientes tipos de acciones, que podrán realizarse, si resulta
procedente, en un marco transnacional:
a) actividades de análisis:
i) recogida, tratamiento y difusión de datos y estadísticas,
ii) desarrollo y difusión de metodologías y, si procede, de
indicadores o parámetros de referencia comunes,
iii) realización de estudios, análisis y encuestas, y difusión de los resultados,
iv) realización de valoraciones y evaluaciones de impacto y difusión de los resultados,
v) elaboración y publicación de guías, informes y materiales de información y formación vía Internet u
otros medios;
b) actividades de aprendizaje mutuo, sensibilización y difusión:
i) identificación e intercambio de buenas prácticas, enfoques y experiencias innovadores, y
organización de revisiones por homólogos y del aprendizaje mutuo a través de
reuniones/talleres/seminarios a escala europea, transnacional o nacional, teniendo en cuenta, en la
medida de lo posible, las circunstancias nacionales específicas,
ii) organización de conferencias/seminarios de la Presidencia,
iii) organización de conferencias/seminarios para apoyar la elaboración y aplicación de la legislación y
los objetivos de las políticas de la Comunidad,
iv) organización de actos y campañas en los medios de comunicación,
v) recogida y publicación de material divulgativo sobre el programa y sus resultados;
c) apoyo a los principales agentes:
i) apoyo a los gastos de funcionamiento de las principales redes a escala europea, cuyas actividades
estén vinculadas a la consecución de los objetivos del presente programa,
ii) organización de grupos de trabajo de funcionarios nacionales para controlar la aplicación de la
legislación de la Comunidad,
iii) financiación de seminarios especializados para los profesionales que trabajan en este ámbito,
funcionarios responsables y otros actores importantes,
iv) creación de redes entre los organismos especializados a escala europea,
v) financiación de redes de expertos,
vi) financiación de observatorios a escala europea,
vii) intercambios de personal entre administraciones nacionales,
viii) cooperación con instituciones internacionales.
2. Los tipos de acciones previstos en el apartado 1, letra b), deben tener una dimensión europea
importante, ser llevados a cabo a la escala apropiada para garantizar que tengan un verdadero valor
añadido europeo y ser puestos en práctica por autoridades nacionales, regionales o locales, por
organismos especializados previstos en la legislación comunitaria o por agentes considerados actores
principales en el ámbito en el que operan.
3. El programa no financiará ninguna acción con vistas a la preparación y la ejecución de Años
Europeos.
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Programa Marc per a la innovació i la competitivitat 2007-2013 (D1639/2006/CE)

Nous reglaments dels Fons Estructurals.
REGLAMENTO (CE) NO 1081/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 5 de julio de 2006 relativo al Fondo Social Europeo
En el marco de los objetivos de «convergencia» y de «competitividad regional y empleo», el FSE
apoyará acciones en los Estados miembros encaminadas a dar respuesta a las prioridades:
b) facilitar el acceso al empleo y la inserción duradera en el mercado de trabajo de las
personas inactivas y de las que buscan trabajo, evitar el desempleo, en particular, el
desempleo de larga duración y el desempleo de los jóvenes, apoyar el envejecimiento activo
y la prolongación de la vida laboral, e incrementar la participación en el mercado laboral,
propiciando especialmente:
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i) la modernización y el fortalecimiento de las instituciones del mercado de trabajo,
en particular los servicios de empleo y otras iniciativas relevantes en el contexto de
las estrategias de la Unión Europea y de los Estados miembros para lograr el pleno
empleo,
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ii) la aplicación de medidas activas y preventivas que permitan determinar con
antelación las necesidades, lo que incluye planes de acción particulares y ayuda
personalizada, como, por ejemplo, la formación adaptada, la búsqueda de empleo, la
recolocación y la movilidad, el trabajo por cuenta propia y la creación de empresas,
incluidas las empresas cooperativas; medidas de estímulo para alentar la
participación en el mercado de trabajo, medidas de flexibilidad para que los
trabajadores de más edad permanezcan más tiempo activos y medidas para
conciliar la vida profesional con la vida privada, facilitando el acceso a los servicios
de guardería y de atención a las personas dependientes,
iii) integración y medidas específicas para mejorar el acceso al empleo, incrementar
la participación duradera y promover el avance de las mujeres en el empleo, así
como para reducir la segregación en función del sexo en el mercado laboral, incluso
abordando las causas profundas, directas e indirectas, de las diferencias salariales
entre mujeres y hombres,
iv) medidas concretas orientadas a incrementar la participación en el empleo de los
trabajadores migrantes, reforzando de esta forma su integración social, y a facilitar la
movilidad geográfica y ocupacional de los trabajadores y la integración de los
mercados de trabajo transfronterizos, incluso a través de la orientación, formación
lingüística, y la convalidación de las competencias y aptitudes adquiridas;
c) potenciar la inclusión social de las personas desfavorecidas con vistas a su inserción
duradera en el empleo y luchar contra todas las formas de discriminación en el mercado de
trabajo, fomentando en particular:
i)

los itinerarios de inserción y reingreso laboral para las personas desfavorecidas,
como las víctimas de la exclusión social, los jóvenes que abandonan
prematuramente los estudios, las minorías, las personas con discapacidad, y
para aquellos que cuidan de personas dependientes, a través de medidas que
faciliten el empleo, entre otras, en el ámbito de la economía social, del acceso a
la educación y formación profesionales y de acciones complementarias, así
como de los oportunos servicios de apoyo, comunitarios y de atención que
aumenten las oportunidades de empleo,

L10 /FED

Programa Operatiu FEDER a Catlalunya 2007-2013. Primer Esborrany, 9 de gener de 2007

L10/FSE

Programa Operatiu FSE a Catalunya 2007-2013.Provisional (Dades presentació pública del
13 de març de 2007)
Línies estratègiques per el PO:
A.- Atreure més persones al mercat de treball
B.- Aproximar oferta i demanda de treball (necessitat de formació continuada i ajust davant processo
de deslocalització i noves activitats emergent)
C.- Aprofundir en la qualitat de l’ocupació

Eixos d’intervenció (provisionals)
Eix 1: Foment de l'esperit empresarial i millora de l'adaptabilitat del personal, les empreses i
l'empresariat
Eix 2: Fomentar l'ocupabilitat, la inclusió social i la igualtat entre homes i dones
Eix 3: Augment i millora del capital humà
Eix 4: Cooperació Transnacional i interregional
Eix 5: Assistència tècnica
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Descripció de les intervencions:
Eix 1: Foment de l'esperit empresarial i millora de l'adaptabilitat del personal, les
empreses i l'empresariat.
-

-

Desenvolupament de serveis específics per a l’ocupació, la formació i ajuda en relació amb la
reestructuració se sectors i empreses, i desenvolupament de sistemes d’anticipació de canvis
econòmics i de futures exigències i competències professionals.
Ajut al treball per compte propi i a la creació d’empreses.

Eix 2: Fomentar l'ocupabilitat, la inclusió social i la igualtat entre homes i dones
-

-

Aplicar mesures actives i de prevenció en el mercat laboral.
Mesures de millora de l’accés al treball, de la participació sostenible i dels progressos de la
dona en el treball amb la finalitat de reduir la segregació sexista en el mercat laboral i
reconciliar la vida laboral i la vida privada.
Mecanismes per millorar un bon disseny de política i programes, seguiment i avaluació a
nivell nacional, regional i local, eficiència administrativa en el desenvolupament de polítiques i
programes.

Eix 3: Augment i millora del capital humà
-

L10

TEMES CLAU
-

-

L10

Evitar l’abandó escolar prematur i afavorir la inserció laboral de les persones que abandonen
l’educació secundària obligatòria, afavorint el seu entorn a la formació reglada, fent front a
una de les amenaces identificades en el mercat de treball.

80.000 actius més a 2015
Augment lleu de la població activa femenina
Descentralització del SOC: Suport amb recursos suficients als plans locals
d’ocupació. Millora de la dotació de recursos humans destinats a l’atenció
personalitzada de l’oferta i la demanda laboral.
Establiment d’un protocol d’actuació per a la recol·locació
Programa d’actuacions actives que previnguin i compensin els processos de
deslocalització i/o tancament
Incrementar mobilitat geogràfica i professional.
Augmentar la taxa de participació de dones, joves, majors de 45 anys i immigrants.
Dissenyar i posar en pràctica una estratègia d’envelliment actiu i prolongar la vida
professional.
Crear, en el marc del SOC, un programa especial per a col·lectius amb especial
dificultat d’inserció laboral (joves, dones, majors 45 anys, persones amb
discapacitat), amb els serveis següents: assessorament laboral, formació
continuada, assessorament per a les persones emprenedores i borsa de treball.
Promoure un Pla de foment de noves ocupacions lligades al sector d’atenció a les
persones.
Paper important e les ONG en la integració al mercat laboral.

Indicadors:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

% de persones estrangeres afiliades a la SS
% de persones estrangeres actives
% de persones actives.
Índex d’envelliment
Índex de sobreenvelliment.
% Població potencialment activa

Un mercat que garanteixi una opció d’ocupació a qualsevol persona en edat de
treballar:
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Taxa d’ocupació 15-64 % (per home si dones)
Taxa d’ocupació 15-64% en equivalent a temps complert
Persones ocupades en l’agricultura
Persones ocupades en la indústria
Persones ocupades en la construcció
Persones ocupades en els serveis
Taxa d’activitat 15-64
Taxa d’atur (homes i dones)
% d’activitat potencial (actius amb voluntat de treballar)
Taxa de salarització
Treballadors/ores estrangers afiliats a la Seguretat Social
Percentatge d'estrangers/eres sobre el total d'afiliats
Estrangers/eres afiliats a la Seguretat Social, segons el règim d’afiliació
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Acord Estratègic per la Internacionalització, la competitivitat i la qualitat de l’ocupació de
l’economia catalana
Proposta 19. En el marc de les relacions laborals, destaca la creació del Consell Català de Diàleg
Social i Participació, que englobaria instancies de participació ja existents, com també d’altres que
en un futur s’hi puguin incorporar, per tal de racionalitzar l’estructura de la participació i el diàleg social
a Catalunya, que compren qüestions com ara els convenis col·lectius, la seguretat i la salut laboral, la
contractació, les eleccions sindicals o la igualtat i la no discriminació (mesura núm. 71).
Es destaca també la creació de la Comissió de Convenis Col·lectius de Catalunya, que també
s’inclouria en el marc del Consell, i que tindrà per objectiu l’anàlisi i la millora dels diferents elements
que intervenen en la negociació col·lectiva, per tal d’impulsar-la, orientar-la i atendre situacions que
requereixin la seva atenció (mesura núm. 72).
71. Participació i diàleg social
Per tal de fomentar i afavorir la participació i el diàleg social, s’insta la creació d’un organisme
de participació i diàleg social (integrat per l’Administració i les organitzacions empresarials i
sindicals mes representatives), el qual englobaria, a mes de la comissió catalana de convenis
col·lectius, instancies de participació ja existents relatives a matèries com ara la seguretat i la
salut laboral, la contractació, les eleccions sindicals, la igualtat i la no discriminació, etc., com
també aquelles altres que, en el futur, es puguin incorporar per tal de racionalitzar l’estructura de
la participació i el diàleg social a Catalunya.
En el termini màxim de sis mesos comptadors des de la signatura d’aquest Acord, l’Administració
presentarà als agents socials una primera proposta de disposició normativa per a la creació de
l’organisme de participació i diàleg social en la qual es preveurà també la de la Comissió de
Convenis Col·lectius a Catalunya. Per al 2005 comptarà amb un pressupost de 200.000 euros de
dotació inicial, el qual s’adaptarà a la projecció de l’activitat en exercicis posteriors.
72. Comissió de Convenis Col·lectius de Catalunya Tal com s’apunta en la mesura anterior,
també es proposa constituir una institució (Comissió de Convenis Col·lectius de Catalunya)
que, amb caràcter permanent, treballi i millori els diferents elements que intervenen en la
negociació col·lectiva a Catalunya, amb l’objectiu d’impulsar-la, orientar- la i atendre situacions i
circumstancies de caràcter general o particular que puguin requerir atenció i solució. Per al 2005
comptarà amb un
pressupost de 200.000 euros de dotació inicial, el qual s’adaptarà a la projecció de l’activitat en
exercicis posteriors.
Funcions:
1) D’observatori i de seguiment de la negociació col·lectiva a Catalunya:
2) D’òrgan de consulta i assessorament de la negociació dels convenis i, en aquest sentit, amb
capacitat d’emetre informes per iniciativa pròpia o a instància de part.
3) D’òrgan d’estudi i proposta per a la racionalització de l’estructura de la negociació col·lectiva
a Catalunya.
4) De “dipòsit de parts” dels convenis col·lectius,
5) D’òrgan d’assessorament i consulta sobre l’àmbit funcional dels convenis col·lectius:
Composició i òrgans:
Composició: organitzacions empresarials i sindicals mes representatives a Catalunya i
Administració.
Òrgans: presidència, administració, secretaria, comissió permanent, comissions sectorials i
personal tècnic.
Mitjans i instruments: La Comissió es dotarà dels mitjans humans i materials necessaris per a la
realització de les seves funcions.
Col·laboracions i convenis amb altres organismes i institucions: similars a Estat o la UE,
univ.
NOTA: D’acord amb el document de seguiment ed l’Acord del Consell d’Institucions, l’Execució de
l’Acord a 31/12/2006 ja havia dut a terme: Projecte de llei de creació del Consell de Relacions
Laborals de Catalunya (m. 71)
Proposta 21. Per tal de treballar per un nou model de competitivitat sostenible i responsable, es
destaquen les actuacions en el marc de la negociació col·lectiva que afavoreixin una major
flexibilitat i estabilitat en les relacions laborals com una aposta per la competitivitat de l’empresa ates
que possibiliten un entorn de major implicació de la persona amb els objectius empresarials i faciliten
l’adaptació en el sistema productiu (mesura núm. 75).
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75. Model de competitivitat sostenible i responsable
L’objectiu de l’Acord estratègic es promoure mesures que produeixin una modernització i
actualització de les nostres empreses i les situï en una millor posició davant dels canvis i el
fenomen de la globalització.
En aquest sentit, cal reflexionar sobre les noves exigències que l’actual context de canvis imposa
a les empreses i sobre la necessitat de trobar les respostes que facin possible i compatible la
seva competitivitat i la seva sostenibilitat social. Entenem que aquest concepte es molt mes
ampli i abasta elements com la capacitat de resposta, l’agilitat en els seus processos, la qualitat,
la innovació tecnològica i una aposta decidida pel valor de les persones que formen part de
l’empresa. Es aquest últim un valor fonamental, que en la majoria de situacions no es te en
compte a l’hora de reestructurar organitzativament i productivament una empresa.
Una aposta per l’estabilitat en les relacions laborals es una aposta per la competitivitat d’una
empresa, una eina que pot permetre un entorn de mes implicació de la persona amb els seus
objectius, tot adaptant i negociant sistemes d’adaptació i flexibilitat en el sistema productiu. Això
s’ha de traduir en la negociació de matèries com ara el sistema de contractació, els sistemes
d’ajustos de plantilles o els sistemes de formació i adaptació dels treballadors.
Per tot això, es important que les organitzacions empresarials i sindicals, en l’àmbit d’aquest
Acord, puguin identificar quins son els valors que poden contribuir a fer mes eficaces les
actuacions a les empreses, de manera que es puguin traslladar a la negociació col·lectiva.
1) Les persones i el coneixement, valor de l’empresa.
Un element que ens ha diferenciat especialment del model d’empresa a Europa te a veure amb el
paper que hi tenen les persones. Per això, cal introduir noves relacions internes basades en
l’estabilitat i la participació, la confiança, la descentralització en les decisions i l’adaptabilitat.
2) Tecnologia. L’actualització tecnològica ha de ser una constant estratègica de les empreses, ja
que els avenços de la tecnologia permeten millorar de manera generalitzada els instruments de
treball, l’eficàcia i els resultats empresarials.
3) Formació, trajectòria professional i ocupabilitat a l’empresa. La inversió en formació ha de
considerar- se com un factor clau de competitivitat. La formació facilita als treballadors el seu
procés de readaptació continuada al seu lloc de treball, i els possibilita la promoció professional.
Tanmateix, l’estabilitat de la plantilla es un valor afegit a l’empresa, ja que augmenta les
possibilitats d’acumulació d’experiència en els seus treballadors.
4) Innovació. Els avenços científics i tecnològics i les noves propostes de millora de l’eficàcia i
l’eficiència empresarials, no compleixen el seu objectiu si no es transformen en processos
d’innovació individualitzats i sectorials a les empreses. Innovar es produir canvis que posin al dia
les nostres empreses.
Es a dir, tot el conjunt de processos que fa l’empresa per tal d’utilitzar els resultats de la recerca,
ja sigui des del punt de vista de l’organització del treball, o be de la millora, la gestió i la distribució
del producte o servei.
5) Treball segur i sostenible. La seguretat en el treball i la sostenibilitat de l’activitat econòmica
son dos objectius prioritaris per als agents socials. En aquest sentit, les estratègies preventives i
la implicació dels treballadors en els processos de millora continua de les empreses son elements
clau per aconseguir aquests objectius.
6) Igualtat i no discriminació. L’empresa ha de garantir el principi de no discriminació tant en
l’accés al lloc de treball com en l’establiment de les condicions de treball. S’analitzarà l’establiment
de mesures d’acció positiva amb relació a determinats col·lectius amb mes dificultats laborals.
7) Participació. Han de desenvolupar-se els canals que permetin, des de la informació, consulta i
comprovació dels representants sindicals a l’empresa, fins a tots aquells mecanismes que donin
veu als mateixos treballadors amb relació a decisions fonamentals que puguin derivar-se dels
processos de canvi.
Actuacions en la negociació col·lectiva
Les parts signants acorden iniciar un procés per tal que la negociació col·lectiva desenvolupi les
bones practiques que les parts han valorat com a positives en el darrer període, al mateix temps
que actualitzar els seus continguts:
1) Nova organització de l’empresa. La flexibilitat negociada de l’organització del treball, del
temps de treball i de l’organització professional ha demostrat ser positiva per realitzar els canvis
que l’empresa necessita. La flexibilitat interna negociada es preferible a la flexibilitat externa i als
ajustos d’ocupació. Aconseguir un equilibri negociat entre la flexibilitat necessària per a l’empresa
i la seguretat per als treballadors es un objectiu comú.
2) La negociació col·lectiva ha de regular les necessitats d’una organització flexible del temps
de treball per tal d’adequar-lo a les necessitats de l’activitat empresarial, especialment als cicles
de distinta intensitat i a les fluctuacions de les demandes.
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Es convenient que, a mes de programacions de caràcter anual, s’estableixin procediments de
negociació prèvia per al moment en que les circumstancies canviants obliguin a modificar la
programació inicial. Les bosses horàries anuals de temps flexible o els còmputs temporals distints
a l’any natural, com també els mecanismes de participació pactats han demostrat ser positius.
3) La flexibilitat del temps de treball ha de ser acompanyada per la regularització de garanties per
a les persones, especialment aquelles que garanteixin una millor gestió del temps personal de
treball, un control documental personalitzat de la jornada realitzada, un preavís suficient anterior a
la prolongació de jornades o canvis, o un afavoriment dels sistemes de voluntarietat, sempre que
sigui possible, i drets a la fixació de descans compensatoris, sempre que es pugui.
4) Formació professional permanent. La negociació de les necessitats de formació continua a
l’empresa i la seva planificació en funció de previsions son imprescindibles per a la innovació
permanent. La negociació col·lectiva ha d’establir un procediment negociador específic que, a
mes dels continguts formatius, tingui per objecte garantir el dret a la igualtat de tracte de tots els
destinataris, establir criteris d’acció positiva per als col·lectius subrepresentats professionalment, i
la consideració del temps de formació a efectes del temps de treball. Tanmateix, es també un
factor d’estímul per a la formació permanent establir sistemes de promoció professional i itineraris
professionals, amb criteris d’objectivitat i amb participació sindical, vinculats, també, a la formació
professional.
5) L’estabilitat en l’ocupació i el foment de la contractació indefinida per a llocs de treballs
estructurals, i una adequada i justificada utilització de la contractació temporal, son elements
centrals per al desenvolupament d’un projecte empresarial. Es convenient establir en la
negociació col·lectiva mecanismes per a la conversió de contractes temporals a indefinits. Així
mateix, es convenient regular les causes objectives i les circumstancies que justifiquen la
utilització de les distintes modalitats de contractació temporal, en funció de la natura de l’activitat
empresarial.
6) El teletreball es un dels instruments que ha de servir per a modernitzar l’organització del
treball. En aquest sentit, l’Acord marc europeu sobre teletreball estableix un marc general que es
convenient aplicar i adaptar en l’àmbit de la negociació col·lectiva.
Actuacions complementàries
Paral·lelament, cal obrir i estimular el debat i l’intercanvi d’opinions i experiències i arribar a un
consens sobre conceptes i continguts, el qual hauria de donar pas a una estratègia catalana sobre
el model de competitivitat sostenible i responsable.
En aquest sentit, l’organisme de participació institucional en l’àmbit de les relacions laborals seria
el que hauria d’aglutinar les sensibilitats i les reflexions dels principals interlocutors socials al
voltant del concepte d’empresa competitiva i socialment sostenible. L’organisme elaboraria els
informes necessaris per aprofundir en el coneixement exhaustiu de l’estratègia europea i de les
recomanacions que s’apliquen als diferents estats membres.
Podria fer estudis sobre temes com ara que representa la responsabilitat social per a les
empreses catalanes, aprofundir en el coneixement d’aquest concepte de competitivitat en els
països europeus –orientant les possibles propostes o recomanacions a adoptar a Catalunya–,
debatre el concepte d’inversió socialment responsable, etc.
22. En matèria de seguretat i salut laboral, es posa de manifest la importància del Pla de govern
per a la prevenció de riscos laborals 2005-2008, amb objectius específics, actuacions, terminis,
avaluació de resultats i la dotació dels recursos materials, humans i pressupostaris necessaris per al
seu desenvolupament (mesura núm. 76).
76. Seguretat i salut laboral
1. Pla de Govern per a la prevenció de riscos laborals
1.1. El Govern de la Generalitat de Catalunya, amb la participació de les organitzacions sindicals i
empresarials, elaborarà un Pla de Govern per a la prevenció de riscos laborals 2005-2008.
Aquest Pla contindrà objectius específics, actuacions, terminis, avaluació i recursos necessaris
per al seu desenvolupament (materials, humans i pressupostaris). Entre d’altres objectius, caldria
abordar:
• La creació i el desenvolupament d’un sistema d’indicadors i registres sobre prevenció de riscos
que permeti conèixer la realitat de les empreses de Catalunya en matèria de seguretat i salut en el
treball, amb l’objectiu de permetre identificar problemes, proposar solucions i augmentar el
seguiment i el control en els casos en que sigui necessari.
• Actuacions per tal de promoure la seguretat i la salut en relació amb els treballadors autònoms i
a aquelles activitats excloses, segons l’apartat 2 de l’article 3 de la Llei 31/95. Pel que fa al
treballador autònom, s’acorda promoure les corresponents modificacions legislatives per tal que
s’inclogui la previsió que el treballador autònom externalitzi en un servei de prevenció aliè la
gestió de la prevenció a la seva empresa o activitat, sempre que ell no tingui la capacitat tècnica
per a avaluar, planificar i gestionar els seus propis riscos.
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Mentrestant, s’acorda promoure accions per tal d’anar implementant aquesta mesura.
• Potenciar l’adopció —juntament amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social— de mesures de
control i de seguiment dels mitjans materials i humans i de l’actuació dels serveis de prevenció
aliens. Singularment, en els casos en que l’autorització sigui definitiva.
• Potenciar l’autoavaluació dels serveis de prevenció de les administracions publiques, en
especial, de la Generalitat de Catalunya.
• Promoure les actuacions de sensibilització en matèria preventiva en tots els àmbits de la
societat, així com accions especifiques de formació per a empresaris i treballadors.
1.2. Execució del Pla de Govern per a la prevenció de riscos laborals 2005-2008, la qual cosa
implica:
• Racionalitzar i dotar dels recursos suficients i de l’estructura administrativa competent en la
matèria de seguretat i salut en el treball.
• Participació dels agents socials mitjançant la corresponent instancia de participació i diàleg
social. Es tindrà especialment en compte la realitat de les pimes per tal de contribuir al
desenvolupament dels seus sistemes de gestió preventiva mitjançant l’articulació d’instruments
diversos, com ara el suport econòmic i financer per a la inversió en prevenció de riscos laborals i
l’assessorament per a l’aplicació de la normativa de forma adequada a les seves peculiaritats.
2. Accions departamentals
2.1. Augment i reforç de la capacitat de vigilància i control de la Inspecció de Treball i Seguretat
Social mitjançant el desenvolupament normatiu necessari per tal de garantir l’eficàcia en l’exercici
de les funcions de comprovació de les condicions de seguretat i salut a les empreses i centres de
treball per part dels funcionaris tècnics habilitats dependents de la Comunitat Autònoma, de forma
coordinada amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
2.2. Previsió de destinar l’import de les sancions econòmiques per infraccions en matèria de
prevenció de riscos laborals recaptades pel Departament de Treball i Industria a la realització
d’actuacions preventives programades pel Departament de Treball i Industria per una quantia
igual a l’excés ingressat sobre la prevista al pressupost.
2.3. Desenvolupament normatiu de l’aplicació a Catalunya de l’article 54 de la Llei de prevenció de
riscos laborals relatiu a la limitació de la contractació amb l’Administració per part d’empreses que
hagin comes delictes o hagin estat sancionades per infraccions administratives molt greus en
matèria de seguretat i salut en el treball i proposta d’inclusió de clàusules en matèria de prevenció
de riscos laborals al plec de clàusules administratives particulars dels contractes formalitzats per
l’Administració.
2.4. Desenvolupament del procediment administratiu especial d’imposició de mesures correctores
per incompliments en prevenció de riscos laborals en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya.
3. Coordinació interdepartamental
3.1. En l’àmbit de l’òrgan de participació en matèria de seguretat i salut laboral:
• Impulsar la coordinació departamental entre Treball i Industria, Sanitat i Educació en la matèria.
4. Altres actuacions
• Impulsar l’establiment del registre de serveis de prevenció propis i mancomunats.
• Impulsar la integració de la prevenció a l’empresa.
• En l’àmbit del Consell Català de Diàleg social i Participació, es preveurà una dotació
pressupostaria de 500.000 euros per portar a terme una experiència pilot el 2005 destinada a la
promoció i millora de la gestió de la prevenció de riscos laborals a les petites i mitjanes empreses,
previ acord de les parts en la negociació col·lectiva i l’avinença de l’Administració.
Amb aquesta mateixa finalitat, el desenvolupament de la prevenció de riscos laborals a les petites
i mitjanes empreses, l’Administració, les organitzacions sindicals i les organitzacions empresarials
es comprometen a cercar altres mecanismes de finançament, fora de l’àmbit de la Generalitat de
Catalunya, en instancies de l’Administració de l’Estat.
5. Participació
La participació en matèria de prevenció de riscos laborals es portarà a terme dins de l’òrgan de
participació establert a l’efecte en el si del Consell de Diàleg Social i Participació.
NOTA: D’acord amb el document de seguiment ed l’Acord del Consell d’Institucions, l’Execució de
l’Acord a 31/12/2006 ja havia dut a terme:
Pla de Govern de Prevenció de Riscos Laborals 2005-2008 (m. 76)
Acords de millora de la gestió de la Incapacitat Temporal (m. 78)
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Acord per a un Govern d’Entesa
COMPETITIVITAT, OCUPACIÓ I TREBALL
OBJECTIUS
- Assolir una millora de la qualitat de l’ocupació, reduint la temporalitat i fent front a la sinistralitat.

ACTUACIONS
Empresa i innovació
• Impulsar una concertació sobre la responsabilitat social de les empreses que garanteixi el respecte a
unes condicions de treball dignes i que faciliti informació pública en els terrenys econòmic, social i
ambiental.
Treball
• Pla de xoc per reduir la precarietat laboral i l’economia submergida. Entre altres actuacions que
acompanyaran el compliment de les mesures aprovades pel govern i les organitzacions empresarials i
sindicals en el marc de l’Acord Estratègic en relació a contractació i subcontractació pública:
Potenciar l’acció de la Inspecció de Treball en relació al control de la contractació.
Assolir el traspàs de la Inspecció de Treball a la Generalitat, d’acord amb allò que estableix
el nou Estatut d’autonomia de Catalunya.
Impulsar un pla especial adreçat a les polítiques d’estabilitat laboral per a joves.
Desenvolupar les mesures acordades amb els agents socials en el marc de l’Acord Estratègic en
matèria de limitació de les subcontractacions en determinats sectors.
Apostar per la plena capacitació dels joves en el pas cap al món laboral, amb mesures com el Pla
Integral de l’Ocupabilitat dels Joves o la creació d’un programa de professionals que acompanyin els
joves en la transició de l’escola al món del treball de manera eficaç.
• Accions per fer front a la sinistralitat, en el marc de l’Acord d’Estratègic:
Ser estrictes amb les empreses amb més sinistralitat i que no compleixen la normativa.
Afavorir la inclusió de la prevenció en la negociació col·lectiva.
• Aprovar i aplicar un Pla estratègic per a la conciliació de la vida familiar i laboral fet en col·laboració
amb la comissió de conciliació de l’Acord Estratègic.
• Aprofundir en el marc de relacions laborals a Catalunya promovent que les empreses s’adeqüin a la
necessitat d’un teixit productiu amb capacitat d’adaptar-se als canvis i que doni seguretat als
treballadors.
• Aconseguir que l’ocupació autònoma assimili els seus drets i deures als de l’ocupació assalariada, i
que augmenti el seu reconeixement social i laboral. Fomentar la concertació social, creant un marc de
diàleg estable amb les organitzacions representatives dels diferents col·lectius d’autònoms i
autònomes de Catalunya.
• Culminar l’extensió territorial del Tribunal Laboral de Catalunya al conjunt del país augmentant-ne de
forma significativa el finançament.
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Pla de Govern 2007-2010
3.2 Ocupació i relacions laborals
3.2.1 Assolir una ocupació de qualitat, millorant l’estabilitat, la seguretat i la salut laboral, la
igualtat d’oportunitats en el treball, i consolidant un marc propi de relacions laborals
Per tal de desenvolupar les línies estratègiques en ocupació i relacions laborals (augmentar
el volum d’oportunitats, millorar la qualitat de l’ocupació i donar suport a la millora de la
competitivitat) el Govern té previst impulsar un seguit de mesures que poden agrupar-se en
sis grans blocs.
En primer lloc el Govern crea un Programa per a la Igualtat d’Oportunitats al Món del
Treball, que per primera vegada fa efectiva la transversalitat de les polítiques públiques en
el món del treball, dirigit a aquells col·lectius amb dificultats especials i específiques
d’inserció al mercat de treball com les dones, els joves, els majors de 45 anys, les persones
immigrades, amb discapacitats o amb risc d’exclusió.
En concret, s’impulsarà una política d’igualtat de les dones al món del treball, garantint
l’accés, presència i permanència de les dones al mercat de treball i incentivant la igualtat
d’oportunitats a l’àmbit laboral de les empreses públiques i privades.
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Una part important de l’èxit de la política d’immigració, centrada, aquesta, en la integració
dels immigrants en la societat d’acollida, depèn d’una eficient gestió dels fluxos migratoris.
Caldrà, doncs, potenciar la gestió ordenada dels fluxos migratoris estenent les
experiències positives de gestió d’aquests fluxos en origen i cercant nous àmbits
d’actuació que afavoreixen la inserció ordenada dels ciutadans nouvinguts en el mercat de
treball.
En segon lloc, es millorarà la qualitat dels serveis que presten les Oficines de Treball, tot
atenent a les necessitats de les empreses i la diversitat social i dels usuaris. S’impulsarà un
pla de millora de les Oficines de Treball de la Generalitat, tant pel que fa a l’atenció als
usuaris com pel que fa a la gestió de la informació a les oficines. Alguns dels projectes per
al desenvolupament d’aquests objectius seran la millora de l’espai físic, la implantació de
serveis i metodologies innovadores, l’atenció directa, o la creació d’una unitat de serveis a
les empreses en temes formatius i de contractació. En definitiva, el Govern aproparà els
serveis del Servei d’Ocupació de Catalunya a tots els ciutadans i ciutadanes, i a les
empreses.
En tercer lloc, per tal de maximitzar l’encaix entre l’oferta i la demanda del mercat de treball
el Govern de la Generalitat té previst millorar les polítiques actives i la promoció de
l’ocupació, a més d’impulsar la formació dels treballadors i treballadores al llarg de la
vida (Objectiu 3.2.2.). Per això el Govern, a través del SOC, adequarà les polítiques
actives a la realitat del mercat de treball i impulsarà noves línies d’anàlisi i
coneixement del mercat de treball mitjançant el desenvolupament de xarxes de
coneixement i intercanvis de bones pràctiques. D’altra banda, també fomentarà l’activitat
emprenedora millorant la qualitat de l’autoocupació, el treball autònom i les microempreses
a través del suport al naixement i consolidació de noves empreses i del desenvolupament
de nous instruments per a la millora del finançament empresarial.
En quart lloc, un dels eixos bàsics per a la millora de la qualitat de l’ocupació se centrarà en
la reducció dels nivells de sinistralitat laboral i la millora de les condicions de treball
de la ciutadania. En aquest sentit, l’objectiu és reduir el nivell d’incidència de la sinistralitat
laboral un 20% (en termes comparables amb l’estadística de la Unió Europea). Es
continuarà desenvolupant el Pla de Govern de Prevenció de Riscos 2005-2008, i en
aquest marc s’impulsarà la creació i desenvolupament d’un sistema d’informació i registre
que permeti l’anàlisi qualitatiu i quantitatiu de les pràctiques preventives de les empreses, i
al mateix temps orienti les actuacions de les administracions públiques. També es
promouran conductes per tal de garantir que la vida i la salut dels treballadors/es sigui un
valor social de primer ordre, tenint en compte la integració de la perspectiva de gènere en
els projectes. I es potenciaran els mecanismes de coordinació i cooperació entre institucions
amb competències en seguretat i salut laboral.
En cinquè lloc, el Govern, seguint els passos iniciats en l’anterior legislatura crearà el
Consell de Relacions Laborals de Catalunya, i aprofundirà en l’establiment d’un marc
de relacions laborals propi que permeti una millor adequació a les especificitats i a
les necessitats del nostre país. Per això es crearan instruments eficaços per l’impuls del
diàleg i la concertació i es promouran pràctiques innovadores en les relacions laborals. El
Govern també treballarà per a la culminació de l’extensió territorial del Tribunal Laboral
de Catalunya al conjunt del país millorant de forma significativa el finançament.
En sisè lloc, es planteja com a objectiu la millora de la relació entre la societat i el treball.
Per tal d’assolir aquest objectiu s’impulsarà la conciliació entre la vida laboral i la vida
personal, així com noves formes d’organització i gestió del temps de treball.
S’incrementaran igualment les mesures que millorin la compatibilitat entre la vida personal i
laboral al món empresarial i de les organitzacions, tot impulsant una nova cultura del
desenvolupament econòmic que permeti
la reorganització dels temps a la societat.
D’altra banda, per tal d’augmentar l’estabilitat de l’ocupació, la reducció de la temporalitat
i un impuls més gran en la contractació indefinida són elements claus per aquest objectiu.
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Per això el Govern aprofundirà, amb la col·laboració dels agents socials, en els acords
actuals per limitar i reduir la temporalitat. D’altra banda, el Govern també es planteja, per
tal de reduir la temporalitat, reforçar el paper de l’administració laboral per tal de garantir el
compliment de la normativa laboral. El Govern potenciarà l’actuació de la Inspecció de
Treball i Seguretat Social i farà campanyes de divulgació entre el món empresarial sobre
els avantatges d’una contractació estable com a procés d’acumulació de capital humà. Cal
tenir en compte igualment que s’impulsaran estratègies d’actuació per als col·lectius amb
majors nivells d’incidència de la temporalitat.
Finalment, la millora de la relació entre la societat i el treball també es desenvoluparà
mitjançant l’impuls d’un entorn empresarial de qualitat, en el marc del qual s’abordarà
l’actualització, seguiment i difusió sobre accions positives a les empreses, l’establiment de
bones pràctiques empresarials en relació a la igualtat entre homes i dones i a la integració
de col·lectius amb dificultats d’accés al mercat de treball, la identificació de les cooperatives
com a empreses socialment responsables, o la implantació de Plans d’igualtat a les
empreses.
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Estratègia Catalana per a l’Ocupació 2007-2013 (Pla general d’ocupació de Catalunya) 5 de
setembre de 2006
Mesura de la Qualitat en el treball
1. Desenvolupament de la trajectòria professional;
2. Igualtat d’homes i dones;
3. Protecció de la salut i la seguretat en el treball;
4. Relació adequada entre flexibilitat i seguretat;
5. Existència d’un mercat inclusiu que faciliti l’accés i la permanència a tots els ciutadans i les
ciutadanes interessats a participar-hi;
6. Conciliació de la vida familiar i laboral, amb l’obligació de posar en marxa polítiques
assistencials per a persones dependents i per a menors, i horaris de treball prou flexibles i que
es puguin adaptar a les noves necessitats familiars del treballador i la treballadora;
7. Foment del diàleg social i de la participació dels treballadors i les treballadores;
8. Plena aplicació del principi d’igualtat i no-discriminació en totes les fases de les relacions de
treball;
9. Potenciació de la formació contínua com a ingredient principal de l’estratègia destinada a
fomentar la productivitat.

Reptes i línies estratègiques de l’ECO
1.
2.
3.

Atraure més persones al mercat de treball, augmentar l’ocupabilitat i impulsar l’envelliment
actiu
Aproximar l’oferta i la demanda de treball
Aprofundir en la qualitat de l’ocupació

LE 3: Aprofundir en la qualitat de l’ocupació (4 àmbits d’actuació)
1.

2.

Afavorir la igualtat d’oportunitats per a totes les persones actives, amb l’objectiu
d’aconseguir un mercat de treball més inclusiu i menys excloent: Acords en matèria
d’igualtat i no-discriminació (s/tot PIMES). Col·lectius: dones, persones amb discapacitat
(Millora de les capacitats professionals de les persones desafavorides, en particular
orientació professional i suport a la inserció) i immigrants (fer polítiques d’integració social, i
polítiques actives d’ocupació (reducció de l’economia submergida i discriminació, formació i
orientació laboral, habitatge i integració social)
La reducció necessària de la temporalitat i de la sinistralitat laboral. Substituir la
flexibilitat que permet la temporalitat per altres tipus de flexibilitat interna, major control
administratiu, desenvolupament de la cultura de la seguretat en el treball, plans de riscos
laborals en la negociació col·lectiva
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3.

4.

Flexibilització del temps de treball i conciliació de la vida laboral i familiar. Promoure la
igualtat de tracte i la no discriminació dels treballadors i les treballadores a temps parcial en
relació amb els de temps complet. Un pla del temps de vida i de treball que serveixi per
adequar els horaris laborals en consonància amb una flexibilització dels horaris escolars i
comercials. Permisos de paternitat.
Millores en la negociació col·lectiva

Estructura i Mesures de l’Estratègia Catalana d’Ocupació (2007-2013)
2.- Qualificació
5. Programes de formació: Definició d’un sistema d’indicadors per programar i fer el seguiment
de la formació. Programació a partir dels resultats obtinguts en l’anàlisi de les necessitats
ocupacionals de les empreses a mitjà termini.
11. Millora i difusió del sistema de formació per a l’ocupació, mitjançant la definició d’un
sistema d’indicadors per programar i fer el seguiment de la formació, en el marc del sistema
d’informació.
12. Reforçar el procés de creació del Sistema integrat de qualificació i formació professional
per part de l’Institut Català de les Qualificacions Professionals.
13. Programació de la formació per a l’ocupació a partir dels resultats obtinguts en l’anàlisi de
les necessitats ocupacionals de les empreses a mitjà termini. Cal programar els continguts
formatius i de pràctiques en col·laboració amb el teixit empresarial, de manera que els futurs
formats puguin ocupar els llocs de treball millorant la competitivitat del sistema econòmic en
el seu conjunt.
6. Formació lligada a sectors emergents i noves activitats
14. Formació per als sectors emergents, per impulsar noves ocupacions relacionades amb les
activitats emergents, noves ocupacions relacionades amb noves demandes socials
(dependència, llars infantils, mediació cultural, medi ambient, noves tecnologies, etc.),
establiment d’una formació inicial reglada per a tots aquests sectors, etc. Professionalització
de l’ocupació en el sector d’atenció a les persones en situació de dependència, impulsant la
formació en el sector, i un sistema de qualificacions que reconegui la competència
professional.
15. Noves habilitats i noves capacitats. Anàlisi exhaustiva de les habilitats i capacitats
de les noves professions i ocupacions.
16. Professions del futur. Campanyes de difusió entre la població jove, els orientadors i
orientadores, els i les professionals de l’educació i els pares i mares, de les noves professions
i ocupacions detectades.
7. Formació lligada a sectors i territoris en procés de transformació
17. Disseny de formació lligada a la transició empresarial, i adreçada a la recol·locació de
persones que perden la seva feina per processos de tancament o deslocalització.
18. Minimització de l’impacte de les reestructuracions sectorials en els treballadors i
treballadores de baixa qualificació
19. Baixa qualificació i territori. Mesures per augmentar la qualificació dels treballadors i les
treballadores, en especial en les àrees industrials amb processos de reestructuració en curs,
en col·laboració amb els agents del territori.
20. Atenció específica a treballadors i treballadores afectats per processos de
reestructuració.
8. Accions de sensibilització en matèria de formació ocupacional i contínua
21. Experiència professional, formació i ocupació. Potenciar els programes de polítiques
actives del mercat de treball que combinen la formació i l’ocupació, amb la finalitat de dotar
d’experiència laboral i de contribuir a l’adquisició de qualificació de les persones,
especialment d’aquelles que abandonen prematurament el sistema educatiu amb un baix
nivell de qualificació.
22. Afavorir la transició de la joventut al món del treball, mitjançant la cooperació
escola/empresa, amb formació en els centres de treball, pràctiques professionals, en què es
potenciï la figura del tutor o la tutora de pràctiques als centres formatius, i intercanvis entre
formadors i formadores i món empresarial, amb la cooperació dels agents socials.
23. Formació contínua. Foment de la posada en pràctica d’activitats de formació per part dels
treballadors i les treballadores i les empreses catalanes. Mesures per conscienciar tant els
treballadors sobre la importància de la formació contínua
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24. Disseny i posada en marxa d’un pla d’adquisició de coneixements bàsics per par de
persones entre 20 i 34 anys amb un nivell baix d’educació i de qualificació. Cal crear
programes d’ensenyament compensatori (elements instrumentals)
25. Millora de la competitivitat de les pimes, mitjançant l’increment de les actuacions
formatives en el si de les pimes, en especial pels treballadors i les treballadores de baixa
qualificació, com a eina imprescindible per millorar la competitivitat empresarial.
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4.- Igualtat:
1.

Col·lectius amb dificultats específiques: persones immigrades
41. Per una societat inclusiva: Agilitar i facilitar el procés per a la participació d treballadors i
treballadores immigrats en les polítiques actives que combinen formació i treball.
42. Orientació específica per a les persones immigrades que els assessori sobre els sectors
d’activitat i les ocupacions en què poden aprofitar millor les seves competències
professionals.
43. El treball i la immigració, cosa de tots: Explicació del marc constitucional, estatutari,
laboral i legal de la política d’immigració.
44. Creació d’ocupació per part de les persones immigrades:
45. Cercar un marc pel reconeixement oficial de les titulacions assolides en els països
d’origen, homologació que hauria de facilitar els processos de contractació dels
treballadors i treballadores qualificats.

2.

persones amb discapacitat
46. Programa d’integració laboral per a la inclusió de persones amb discapacitat i persones
amb dificultats d’inserció, mitjançant el suport a la contractació de prospectors i prospectores
laborals i responsables de l’acompanyament laboral al lloc de treball, i l’impuls a la transició
de les persones ocupades en un lloc de treball de les empreses d’inserció i dels Centres
Especials de Treball, cap al mercat ordinari.
47. Elaboració d’una anàlisi sobre la situació laboral de les persones amb discapacitat a
Catalunya
48. Creació de serveis especialitzats d’inserció sociolaboral basats en desenvolupament
d’itineraris integrats de caràcter individual que combinin orientació, motivació tècnica, tutoria,
mediació laboral, etc.
49. Creació de dispositius d’inserció sociolaboral adreçats a persones en tractament de salut
mental amb necessitats de suport en el seu procés d’inserció laboral.
50. Impuls a la inclusió de clàusules socials als plecs de condicions dels contracte amb
l’Administració i exigència del compliment de la legislació en matèria d’integració social i
laboral de les persones amb discapacitat

3.

majors de 45 anys
51. Canviar de professió als 40 o 50. Sensibilitzar sobre la possibilitat de canviar de professió
a aquells col·lectius que actualment estan ocupats en professions o ocupacions en recessió,
sensibilitzar sobre els avantatges dels canvis, adaptant les mesures al canvi de forma
individualitzada, dissenyar diferents tipus de mesures perquè la població activa disposi de les
habilitats i capacitats per desenvolupar la nova professió, etc.

4.

Joves
52. Joves en situació de risc en el mercat de treball. Disseny des de la mateixa escola d’un
protocol per orientar la transició al món del treball de la gent jove que no ha assolit els mínims
exigits a l’etapa formativa obligatòria.
53 Mesures formatives adreçades al col·lectiu de gent jove tutelada per millorar el seu
bagatge professional.
54. Impulsar campanyes de promoció dels oficis tradicionals i les professions en sectors
emergents.
55. Dissenyar un pla de tutorització de persones de menys de 25 anys en recerca de feina
amb l’objectiu de disminuir-ne la taxa d’atur.
56. Sensibilitzar sobre valor social dels estudis de formació professional mitjançant
campanyes de difusió. L’objectiu és incrementar el nombre d’alumnes que cursen aquests
estudis.

5.

Dones Igualtat de gènere
57. Difondre les experiències de bones pràctiques
58. Orientar dones amb baixa qualificació, amb l’objectiu de facilitar-ne la incorporació
al mercat de treball.
59. Mesures formatives adreçades a les dones afectades per la violència de gènere per
millorar-ne el bagatge professional.
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60. Impulsar diverses mesures de sensibilització que puguin facilitar la participació adequada
de les dones en el mercat de treball, en igualtat de condicions amb els homes.
61. Reduir la segregació ocupacional: Potenciar accions formatives en sectors en què la dona
està subrepresentada lligades a compromisos de contractació.
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6.

Treballadors temporals
62. Estabilitat laboral en l’Administració pública:l’objectiu és que, a 31 de desembre de l’any
2010, l’ocupació temporal no comporti més del 10 % dels llocs de treball totals.
63. Sensibilitzar la societat catalana sobre els avantatges de la contractació indefinida.

7.

Altres: interns en centres penitenciaris, extoxicòmans i persones perceptores de renda
mínima d’inserció (RMI).

Marc Estratègic Nacional de referència d’Espanya 2007-2013 per a la programació dels
Fons Estructurals
7.8. Las prioridades del Fondo Social Europeo
7.8.1. Fomento del espíritu empresarial y mejora de la adaptabilidad de trabajadores, empresas
y empresarios: Eje 1.
La mejora de la competitividad y la creación de empresas requieren de acciones que fomenten el
espíritu empresarial y permitan el crecimiento y la mejorar de la competitividad en el contexto europeo
y mundial.
Los contenidos de este eje están relacionados con los Objetivos Estratégicos nº 2, mejorar los
conocimientos y la innovación a favor del conocimiento y nº 3 más y mejores empleos.
a) Situación actual y perspectivas
b) Objetivos generales y metas estratégicas
Ante estas carencias y, teniendo en cuenta las reiteradas recomendaciones de la Comisión, la
contribución de la política de cohesión tiene en el desarrollo de estrategias que puedan fomentar el
espíritu empresarial y, complementariamente, mejorar la adaptabilidad de los trabajadores, empresas
y empresarios, sus objetivos y prioridades.
Los objetivos y actuaciones que se desarrollarán en este eje prioritario, según el artículo 3.1.a del
Reglamento FSE, están relacionados con la Estrategia Europea por el Empleo, Prioridad 2 “Mejorar la
adaptabilidad de los trabajadores y de las empresas”, Directrices 17 y 21. Asimismo, contribuyen al
cumplimiento de los objetivos establecidos en el PNR en los Ejes 6 “Mercado de trabajo y diálogo
social” y 7 “Plan de fomento empresarial”.
Las metas estratégicas establecidas son las siguientes:

c) Enfoque y actuaciones
De cara a desarrollar esta contribución de la política de cohesión a mejorar la adaptabilidad de
empresas y trabajadores, y de acuerdo con los documentos estratégicos referidos, se van a abordar
las siguientes áreas de actuación:
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Refuerzo del nivel de competencias de los trabajadores y de los empresarios: Ante la falta de
cualificación de los trabajadores o la indefinición de la misma y la temporalidad excesiva en el empleo
que produce una gran segmentación en el mercado laboral y un obstáculo a la competitividad,
señaladas como desequilibrios en el mercado de trabajo español por la Comisión Europea, es preciso
implementar actuaciones que palien dichos déficit, tales como son: la formación continua y el
desarrollo de los procedimientos dirigidos al reconocimiento y certificación de las cualificaciones
adquiridas por la experiencia laboral y ayudas para la adaptabilidad de los trabajadores especialmente
en PYMEs (con particular incidencia en los menos cualificados y los de mayor edad), prestando
atención a las tecnologías de la información y la comunicación, la sensibilización medioambiental y la
igualdad de oportunidades.
Por otra parte, es necesario desarrollar actuaciones que incidan sobre la actualización de las
competencias de los empresarios, especialmente de PYMEs, que estén relacionadas con la gestión
empresarial de las pequeñas y medianas empresas, con la formación y sensibilización en materia de
salud y seguridad en el trabajo (con el fin de reducir a la mitad el índice de siniestralidad laboral de
aquí a 2010), con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y con el impulso de la
innovación, ecoinnovación y la mejora de la productividad, entre otros aspectos.
Promoción del empleo estable y de calidad y difusión de formas innovadoras de organización laboral
que sean más productivas.
Con el fin de paliar las repercusiones negativas que el empleo temporal tiene, no sólo sobre los
trabajadores afectados, sino también sobre la economía en su conjunto, es preciso promocionar el
empleo estable y de calidad mediante acciones que faciliten la contratación indefinida.
Asimismo, se pretende fomentar la regularización de actividades económicas que se desenvuelven
actualmente en la economía sumergida, especialmente de la mujer, y acciones que posibiliten una
mejora en la calidad del empleo de las mujeres, entre otras.
Es preciso promover también ayudas para la modernización de empresas tradicionales,
particularmente microempresas y PYME, para la implantación de sistemas de gestión, control de
calidad, protección y mejora del medioambiente, así como campañas de sensibilización, difusión y
asesoramiento sobre formas innovadoras de gestión empresarial y organización del trabajo.
El FSE podrá también financiar actuaciones dirigidas a aumentar el atractivo del empleo a tiempo
parcial.
Las tipologías de gasto previstas son las siguientes:

7.8.2. Fomentar la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad entre hombres y mujeres: Eje
2
El desarrollo económico tiene que ir, necesariamente, acompañado de un aumento de la cohesión de
una sociedad inclusiva que brinde oportunidades por igual a todos sus ciudadanos.
Este eje contribuye al Objetivo Estratégico nº 2, más y mejores empleos.
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a) Situación actual y perspectivas
b) Objetivos generales y metas estratégicas
Tanto el diagnóstico como los documentos estratégicos reconocen el avance realizado por España en
materia laboral, a la vez que constatan la necesidad de continuar este esfuerzo. En particular, es
preciso aumentar la tasa del empleo, mejorando las condiciones de empleabilidad, proponiendo
oportunidades de integración social y laboral, especialmente entre los grupos de población que tienen
una menor participación en el mercado de trabajo (las personas jóvenes, las personas mayores y
paradas de larga duración, las personas inmigrantes, las personas con discapacidad y otras personas
en riesgo de exclusión del mercado de trabajo, como son las personas mayores de 45 años, personas
de etnia gitana, otras minorías étnicas, jóvenes que no han superado la enseñanza obligatoria,
víctimas de la exclusión social, las que se ocupan de personas dependientes y aquellas otras
personas o grupos identificados en el Plan Nacional de Inclusión Social). En lo que se refiere a los
jóvenes, el PNR se fija como objetivo reducir la tasa de desempleo juvenil hasta el promedio actual de
la UE 25 (18,6) en 2010. Según la EPA la tasa de paro de los menores de 25 años está actualmente
en el 21,93%.
Los objetivos y actuaciones que se desarrollarán en este eje prioritario, según los artículos 3.1.b, 3.1.c
y 3.1.e del Reglamento FSE, están relacionados con la Estrategia Europea por el Empleo, Prioridad 1
“Atraer a más personas para que se incorporen y permanezcan en el mercado de trabajo, incrementar
la mano de obra y modernizar los sistemas de protección social”, así como con las Directrices
Integradas 17, 18, 19 y 20. Asimismo, contribuyen al cumplimiento de los objetivos establecidos en el
Programa Nacional de Reformas de España en el Eje 6 “Mercado de trabajo y diálogo social”.
Las metas estratégicas en este sentido son las siguientes:

c) Enfoque y actuaciones
Las actuaciones deberán ser diseñadas atendiendo a las características de las personas destinatarias,
contemplando itinerarios integrados personalizados de inserción, programas combinados formaciónempleo, empleo con apoyo, formación de formadores, ayudas al autoempleo; medidas preventivas y
otras medidas para atraer a más personas al mercado laboral, especialmente a las mujeres, prestando
atención a los programas integrales de base local y rural, así como estudios y campañas de
sensibilización, entre otras.
También se hace necesario contemplar, en este eje, todo tipo de actuaciones que favorezcan la
conciliación entre la vida laboral y personal, como el apoyo a la creación de servicios para el cuidado
de niños y otras personas dependientes, ayudas a empresas para la implantación y desarrollo de
nuevas formas de trabajo que favorezcan la conciliación y lano segregación, campañas de
sensibilización y corresponsabilidad entre mujeres y hombres en la asunción de las obligaciones
familiares, etc.
No puede obviarse tampoco el impulso de la igualdad entre hombres y mujeres mediante acciones
que contemplen desde la información, la formación y la sensibilización para la integración del principio
de igualdad de oportunidades entre todos los agentes involucrados, hasta la experimentación de
nuevas vías y métodos de lucha contra la discriminación de género, pasando por el apoyo a la
elaboración de estudios y estadísticas y por el impulso a la generación de redes de conocimiento para
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida.
Uno de los colectivos en situación o riesgo de exclusión más representativos es el de la población
gitana o población Roma. Arrastran una discriminación histórica en ámbitos clave para su inclusión
social como son el acceso al empleo y la formación, la situación educativa, de vivienda y salud. Las
situaciones de pobreza, exclusión social y discriminación laboral que sufren requieren de una
intervención especializada. Por ello, el FSE desarrollará líneas de intervención específicas destinadas
a facilitar la integración social y laboral de estas personas.
El FSE, en el Estado español, ha venido contribuyendo de forma significativa al refuerzo de las
estructuras administrativas españolas fundamentalmente en lo que se refiere a las que son
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responsables directas de la gestión, ejecución, seguimiento y evaluación a través del eje de Asistencia
Técnica, y también especialmente a la modernización de los servicios públicos de empleo a través del
eje de refuerzo de la estabilidad en el empleo y adaptabilidad.
No obstante, las Directrices Estratégicas de la Comisión, reconocen la necesidad, no sólo de seguir
invirtiendo en capacidad institucional, sino de ampliar el campo de apoyo, cuando la eficiencia
administrativa y la buena gobernanza constituyen una de las principales prioridades del nuevo periodo
de programación. Por ello se prevé que se podrán promover, en esta línea, actuaciones tales como el
refuerzo de la capacidad administrativa en materia de igualdad de género, la formación del personal
implicado en el desarrollo de las políticas y programas en materia de inclusión social y empleo, así
como estudios, estadísticas, asesoramiento de expertos, coordinación entre organismos públicos y
privados para mejorar la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas y programas en
materia de empleo e inclusión social, entre otras. Finalmente, es oportuno apoyar la existencia de
Pactos para el empleo y la inclusión social, mediante la creación de redes, el apoyo a las iniciativas
locales de empleo, etc.
La tipología de gasto prevista es la siguiente:

L11/PGSS

Programa Comunitari per a l’ocupació i la solidaritat social – PROGRESS (D1672/2006/CE)
(7) Garantizar normas mínimas y mejoras constantes de las condiciones de trabajo de la Unión
Europea es una de las características principales de la política social europea y un importante objetivo
global de la Unión Europea. La Comunidad debe desempeñar una función importante a la hora de
apoyar y complementar las actividades de los Estados miembros en materia de salud y seguridad de
los trabajadores, condiciones de trabajo, incluida la necesidad de conciliar la vida laboral y familiar,
protección de los trabajadores en caso de finalización de sus respectivos contratos laborales,
información, consulta y participación de los trabajadores, y representación y defensa colectiva de los
intereses de trabajadores y empresarios.
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Artículo 4
Sección 1: Empleo
La sección 1 apoyará la aplicación de la estrategia europea de empleo (EEE) mediante:
a) la mejora de la comprensión de la situación del empleo y de sus perspectivas, especialmente
mediante la realización de análisis y estudios y el desarrollo de estadísticas e indicadores comunes en
el marco de la EEE;
b) el control y la evaluación de la aplicación de las directrices y recomendaciones europeas en materia
de empleo, y sus repercusiones, en particular mediante el Informe conjunto sobre el empleo, y el
análisis de la interacción entre la estrategia europea de empleo y la política económica y social
general y otros ámbitos políticos;
c) la organización de intercambios sobre políticas, buenas prácticas y enfoques innovadores, y el
fomento del aprendizaje mutuo en el contexto de la estrategia europea de empleo;
d) el refuerzo de la sensibilización, la difusión de información y el fomento del debate sobre los
desafíos y las políticas en materia de empleo y la ejecución de los planes de reforma nacionales, en
particular entre los interlocutores sociales, los agentes regionales y locales y otras partes interesadas.

Artículo 6
Sección 3: Condiciones de trabajo
La sección 3 apoyará la mejora del entorno y las condiciones de trabajo, incluida la salud y seguridad
en el trabajo y la conciliación de la vida laboral y familiar, mediante:
a) la mejora de la comprensión de la situación de las condiciones de trabajo, especialmente mediante
análisis, estudios y, cuando proceda, el desarrollo de estadísticas e indicadores, así como mediante la
evaluación de la eficacia y la incidencia de la legislación, las políticas y las prácticas
vigentes;
b) el apoyo a la aplicación de la legislación laboral de la Comunidad mediante un control eficaz, la
organización de seminarios para los profesionales de dicho ámbito, la elaboración de manuales y la
creación de redes entre los organismos especializados, incluidos los interlocutores sociales;
c) la puesta en marcha de acciones preventivas y el fomento de una cultura de prevención en materia
de salud y seguridad en el trabajo;
d) el refuerzo de la sensibilización, la difusión de información y el fomento del debate sobre los
principales desafíos y aspectos políticos en materia de condiciones de trabajo, en particular entre los
interlocutores sociales y otras partes interesadas.
Artículo 9
Tipos de acciones
1. El programa financiará los siguientes tipos de acciones, que podrán realizarse, si resulta
procedente, en un marco transnacional:
a) actividades de análisis:
i) recogida, tratamiento y difusión de datos y estadísticas,
ii) desarrollo y difusión de metodologías y, si procede, de
indicadores o parámetros de referencia comunes,
iii) realización de estudios, análisis y encuestas, y difusión de los resultados,
iv) realización de valoraciones y evaluaciones de impacto y difusión de los resultados,
v) elaboración y publicación de guías, informes y materiales de información y formación vía Internet u
otros medios;
b) actividades de aprendizaje mutuo, sensibilización y difusión:
i) identificación e intercambio de buenas prácticas, enfoques y experiencias innovadores, y
organización de revisiones por homólogos y del aprendizaje mutuo a través de
reuniones/talleres/seminarios a escala europea, transnacional o nacional, teniendo en cuenta, en la
medida de lo posible, las circunstancias nacionales específicas,
ii) organización de conferencias/seminarios de la Presidencia,
iii) organización de conferencias/seminarios para apoyar la elaboración y aplicación de la legislación y
los objetivos de las políticas de la Comunidad,
iv) organización de actos y campañas en los medios de comunicación,
v) recogida y publicación de material divulgativo sobre el programa y sus resultados;
c) apoyo a los principales agentes:
i) apoyo a los gastos de funcionamiento de las principales redes a escala europea, cuyas actividades
estén vinculadas a la consecución de los objetivos del presente programa,
ii) organización de grupos de trabajo de funcionarios nacionales para controlar la aplicación de la
legislación de la Comunidad,
iii) financiación de seminarios especializados para los profesionales que trabajan en este ámbito,
funcionarios responsables y otros actores importantes,
iv) creación de redes entre los organismos especializados a escala europea,
v) financiación de redes de expertos,
vi) financiación de observatorios a escala europea,
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vii) intercambios de personal entre administraciones nacionales,
viii) cooperación con instituciones internacionales.
2. Los tipos de acciones previstos en el apartado 1, letra b), deben tener una dimensión europea
importante, ser llevados a cabo a la escala apropiada para garantizar que tengan un verdadero valor
añadido europeo y ser puestos en práctica por autoridades nacionales, regionales o locales, por
organismos especializados previstos en la legislación comunitaria o por agentes considerados actores
principales en el ámbito en el que operan.
3. El programa no financiará ninguna acción con vistas a la preparación y la ejecución de Años
Europeos.

L11/PM

L11/NRFE

Programa Marc per a la innovació i la competitivitat 2007-2013 (D1639/2006/CE)

Nous reglaments dels Fons Estructurals.
REGLAMENTO (CE) NO 1081/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 5 de julio de 2006 relativo al Fondo Social Europeo
En el marco de los objetivos de «convergencia» y de «competitividad regional y empleo», el FSE
apoyará acciones en los Estados miembros encaminadas a dar respuesta a las prioridades:
a) mejorar la capacidad de adaptación de los trabajadores, empresas y empresarios, con
objeto de aumentar de esta manera la previsión y la gestión positiva del cambio económico,
fomentando en particular:
ii) la concepción y difusión de formas de organización del trabajo innovadoras y más
productivas, incluyendo la mejora de la salud y la seguridad en el trabajo, la
determinación de las futuras necesidades en materia de empleo y de aptitudes
profesionales, y el desarrollo de servicios específicos de empleo, formación y apoyo,
incluida la recolocación, para los trabajadores, en el contexto de la reestructuración
de empresas y sectores;
b) facilitar el acceso al empleo y la inserción duradera en el mercado de trabajo de las
personas inactivas y de las que buscan trabajo, evitar el desempleo, en particular, el
desempleo de larga duración y el desempleo de los jóvenes, apoyar el envejecimiento activo
y la prolongación de la vida laboral, e incrementar la participación en el mercado laboral,
propiciando especialmente:

ii) la aplicación de medidas activas y preventivas que permitan determinar con
antelación las necesidades, lo que incluye planes de acción particulares y ayuda
personalizada, como, por ejemplo, la formación adaptada, la búsqueda de empleo, la
recolocación y la movilidad, el trabajo por cuenta propia y la creación de empresas,
incluidas las empresas cooperativas; medidas de estímulo para alentar la
participación en el mercado de trabajo, medidas de flexibilidad para que los
trabajadores de más edad permanezcan más tiempo activos y medidas para
conciliar la vida profesional con la vida privada, facilitando el acceso a los servicios
de guardería y de atención a las personas dependientes,
iii) integración y medidas específicas para mejorar el acceso al empleo, incrementar
la participación duradera y promover el avance de las mujeres en el empleo, así
como para reducir la segregación en función del sexo en el mercado laboral, incluso
abordando las causas profundas, directas e indirectas, de las diferencias salariales
entre mujeres y hombres,
c) potenciar la inclusión social de las personas desfavorecidas con vistas a su inserción
duradera en el empleo y luchar contra todas las formas de discriminación en el mercado de
trabajo, fomentando en particular:
ii) la aceptación de la diversidad en el lugar de trabajo y la lucha contra la
discriminación en el acceso al mercado de trabajo y en la progresión dentro de él,
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incluso mediante campañas de sensibilización y la implicación de entes y empresas
locales, así como la promoción de iniciativas locales de empleo;
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e) promover las asociaciones, pactos e iniciativas mediante la creación de redes de
interesados, tales como los interlocutores sociales y las organizaciones no gubernamentales
a nivel transnacional, nacional, regional y local, a fin de movilizarse en pro de las reformas en
materia de empleo y de inclusión en el mercado de trabajo.

L11 /FED

Programa Operatiu FEDER a Catlalunya 2007-2013. Primer Esborrany, 9 de gener de 2007

L11 /FSE

Programa Operatiu FSE a Catalunya 2007-2013.Provisional (Dades presentació pública del
13 de març de 2007)
Línies estratègiques per el PO:
A.- Atreure més persones al mercat de treball
B.- Aproximar oferta i demanda de treball (necessitat de formació continuada i ajust davant processo
de deslocalització i noves activitats emergent)
C.- Aprofundir en la qualitat de l’ocupació

Eixos d’intervenció (provisionals)
Eix 1: Foment de l'esperit empresarial i millora de l'adaptabilitat del personal, les empreses i
l'empresariat
Eix 2: Fomentar l'ocupabilitat, la inclusió social i la igualtat entre homes i dones
Eix 3: Augment i millora del capital humà
Eix 4: Cooperació Transnacional i interregional
Eix 5: Assistència tècnica

Descripció de les intervencions:
Eix 1: Foment de l'esperit empresarial i millora de l'adaptabilitat del personal, les
empreses i l'empresariat.
-

Crear i difondre formes innovadores d’organització laboral que siguin més productives.

Eix 2: Fomentar l'ocupabilitat, la inclusió social i la igualtat entre homes i dones
-

-

-

L11

Aplicar mesures actives i de prevenció en el mercat laboral.
Mesures de millora de l’accés al treball, de la participació sostenible i dels progressos de la
dona en el treball amb la finalitat de reduir la segregació sexista en el mercat laboral i
reconciliar la vida laboral i la vida privada.
Vies d’integració i reintegració en la vida laboral de persones amb minusvalideses; lluitar
contra la discriminació a l’accés i a l’evolució en el mercat laboral i promoure l’acceptació de
la diversitat en el lloc de treball.
Modernitzar i reforçar les instàncies en relació amb el mercat laboral.
Promoció de les associacions, pactes i iniciatives a través del treball en xarxa dels actors
rellevants (nacionals, regionals i locals).

TEMES CLAU
-

-

En el marc de les relacions laborals, destaca la creació del Consell Català de
Diàleg Social i Participació. Es destaca també la creació de la Comissió de
Convenis Col·lectius de Catalunya, que també s’inclouria en el marc del Consell.
Immigració: Pla de primera acollida (social, laboral, lingüística, d’allotjament),
actuacions en el terreny educatiu i en el dels serveis d’acollida i integració
d’alumnes
immigrants.
En l’àmbit laboral, en el marc del Consell de direcció del SOC es crearà una
comissió d’immigració. Consell Català de Diàleg Social i Participació, de nova
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creació, per a la igualtat i la no discriminació. Les parts també consideren
convenient crear el Servei d’Intermediació Laboral en Origen.
Actuacions en el marc de la negociació col·lectiva que afavoreixin una major
flexibilitat i estabilitat en les relacions laborals.
Pla de govern per a la prevenció de riscos laborals 2005-2008.
Pla de xoc per reduir la precarietat laboral i l’economia submergida. (tb pública).
Accions per fer front a la sinistralitat.
Aprovar i aplicar un Pla estratègic per a la conciliació de la vida familiar i laboral:
disponibilitat i assequibilitat de serveis de cura a fills i depenents.
Reduir la discriminació per raons de gènere al mercat laboral.
Vies d’integració i reintegració en la vida laboral de persones amb minusvalideses;
lluitar contra la discriminació a l’accés i a l’evolució en el mercat laboral i promoure
l’acceptació de la diversitat en el lloc de treball
Aprofundir en el marc de relacions laborals a Catalunya promovent que les
empreses s’adeqüin a la necessitat d’un teixit productiu amb capacitat d’adaptar-se
als canvis i que doni seguretat als treballadors.
Estabilitat contractes de treball
Aconseguir que l’ocupació autònoma assimili els seus drets i deures als de
l’ocupació assalariada.
Crear i difondre formes innovadores d’organització laboral que siguin més
productives

Indicadors:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

% de persones estrangeres afiliades a la SS
% de persones estrangeres actives
% de persones actives.
Índex d’envelliment
Índex de sobreenvelliment.
% Població potencialment activa

Un mercat que garanteixi la qualitat de vida de les persones:
- Taxa de temporalitat
- Taxa de rotació anua
- Taxa de rotació trimestral
- Salaris bruts anuals dels assalariats a temps complert
- PIB per càpita
- Índex de dispersió salarial
- Hores treballades a la setmana
- Jornades atípiques habituals
- Taxa de parcialitat involuntària
- Hores extres
- Contractes registrats
- Percentatge de contractes indefinits
- Distribució dels contractes indefinits segons modalitat contractual
- Índex de sinistralitat total
- Índex de sinistralitat dels accidents lleus
- Índex de sinistralitat dels accidents greus
- Índex de sinistralitat dels accidents mortals
- Índex de sinistralitat dels accidents mortals segons sector econòmic
- Índex d’incidència estàndard d’accidents mortals per 100.000 treballadors
- Índex d’incidència estàndard d’accidents lleus per 100.000 treballadors
- Treballadors/ores afectats per expedients de regulació d'ocupació (ERO)
- Extincions de contractes de treball a causa dels ERO
- Costos salarials
- Índex de subocupació
- % de no qualificats
Un mercat que garanteixi la igualtat i integrador:
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% d’atur juvenil (15-24%)
Taxa d’atur de llarga durada (actius) %
% d’assalariats per sota del 60% del salari mig %
Índex de dispersió salarial (Q3/Q1) ratio
Desigualtat de sexes en l’accés al treball
Desigualtat de sexes en salari i renda
Desigualtat de sexes en estabilitat laboral
Desigualtat de sexes en equilibri entre vida laboral i no laboral
Desigualtat de sexes en integració de col.lectius en dificultats
Desigualtat de sexes en satisfacció laboral
Desigualtat de sexes en protecció laboral

110

Línia 12. Foment de la cohesió social
Algunes dades de context: Estimacions Idescat

Edat
De 0 a 4 anys
De 5 a 9 anys
De 10 a 14 anys
De 15 a 19 anys
De 20 a 24 anys
De 25 a 29 anys
De 30 a 34 anys
De 35 a 39 anys
De 40 a 44 anys
De 45 a 49 anys
De 50 a 54 anys
De 55 a 59 anys
De 60 a 64 anys
De 65 a 69 anys
De 70 a 74 anys
De 75 a 79 anys
De 80 a 84 anys
De 85 anys i més
Total

Distribució població per edats
Homes
Homes
Dones
Dones
2001
2015
2001
2015
5,77%
6,34%
5,29%
5,97%
5,20%
6,99%
4,72%
6,62%
5,37%
6,16%
4,88%
5,82%
6,12%
5,08%
5,73%
4,81%
8,22%
4,82%
7,67%
4,58%
9,53%
5,35%
9,01%
5,04%
9,15%
6,70%
8,62%
6,29%
8,60%
8,98%
8,20%
8,34%
7,70%
9,36%
7,67%
8,66%
6,85%
8,15%
6,78%
7,65%
6,35%
7,08%
6,16%
6,92%
5,28%
6,07%
5,24%
6,20%
4,05%
5,09%
4,06%
5,36%
4,10%
4,46%
4,64%
4,74%
3,30%
3,36%
4,02%
3,84%
2,36%
2,45%
3,34%
3,07%
1,26%
1,96%
2,12%
2,92%
0,78%
1,60%
1,86%
3,16%
100%
100%
100%
100%

Total
2001
5,53%
4,96%
5,12%
5,92%
7,94%
9,27%
8,88%
8,40%
7,69%
6,82%
6,26%
5,26%
4,06%
4,37%
3,66%
2,85%
1,69%
1,33%
100%

Total
2015
6,15%
6,81%
5,99%
4,95%
4,70%
5,19%
6,50%
8,66%
9,01%
7,90%
7,00%
6,13%
5,22%
4,60%
3,60%
2,76%
2,45%
2,38%
100%

Proporció per edats 2001-2015
10,00%

9,27%
8,88%

9,00%
7,94%

8,00%
7,00%

9,01%
8,66%
8,40%

6,81%

6,15%
5,99%5,92%
6,00% 5,53%
5,19%
4,96% 5,12% 4,95%
4,70%
5,00%

7,69%
6,50%

7,90%
6,82%

7,00%
6,26%

6,13%
5,26%

5,22%
4,06%

4,00%
3,00%
2,00%

Total 2001

4,60%
4,37%

Total 2015

3,66%
3,60%
2,85%
2,76%

2,45% 2,38%

1,69%
1,33%

1,00%
0,00%
De 0 a De 5 a De 10 De 15 De 20 De 25 De 30 De 35 De 40 De 45 De 50 De 55 De 60 De 65 De 70 De 75 De 80 De 85
4 anys 9 anys a 14 a 19 a 24 a 29 a 34 a 39 a 44 a 49 a 54 a 59 a 64 a 69 a 74 a 79 a 84 anys i
anys anys anys anys anys anys anys anys anys anys anys anys anys anys anys més
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Proporció Homes 2001 - 2015
12,00%

10,00%

9,53%
8,22%

8,00%

6,99%
6,34%
6,16%
6,12%
5,77%
6,00%
5,37%
5,20%
5,08%

9,15% 8,98% 9,36%
8,60%
8,15%
7,70%
7,08%
6,85%
6,70%
6,35%

5,35%
4,82%

6,07%

Homes 2001

5,28% 5,09%

Homes 2015

4,46%
4,05% 4,10%

4,00%

3,36%
3,30%
2,45%
2,36%
1,96%

2,00%

1,26%

1,60%

0,78%
0,00%
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De 0 De 5 De
85
a 9 10 a 15 a 20 a 25 a 30 a 35 a 40 a 45 a 50 a 55 a 60 a 65 a 70 a 75 a 80 a
a4
84 anys i
79
74
69
64
59
54
49
44
39
34
29
24
19
anys anys 14
anys anys anys anys anys anys anys anys anys anys anys anys anys anys anys més

Proporció Dones 2001-2015
10,00%
9,01%
8,62%

9,00%
7,67%

8,00%
6,62%

7,00%
5,97%
6,00%
5,00%

5,29%

8,66%
8,34%
8,20%
7,67% 7,65%
6,78% 6,92%

6,29%

5,82%
5,73%

5,04%
4,72%4,88% 4,81%4,58%

6,16% 6,20%
5,24% 5,36%
4,06%

4,00%
3,00%

Dones 2001

4,74%
4,64%
4,02%
3,84%
3,34%
3,07%2,92% 3,16%
2,12%

2,00%

Dones 2015

1,86%

1,00%
0,00%
De
De
De 0 De 5 De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
a 4 a 9 10 a 15 a 20 a 25 a 30 a 35 a 40 a 45 a 50 a 55 a 60 a 65 a 70 a 75 a 80 a 85
79
84 anys
anys anys 14
19
24
29
34
39
44
49
54
59
64
69
74
anys anys anys anys anys anys anys anys anys anys anys anys anys anys anys i més
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Edat
De 0 a 4 anys
De 5 a 9 anys
De 10 a 14 anys
De 15 a 19 anys
De 20 a 24 anys
De 25 a 29 anys
De 30 a 34 anys
De 35 a 39 anys
De 40 a 44 anys
De 45 a 49 anys
De 50 a 54 anys
De 55 a 59 anys
De 60 a 64 anys
De 65 a 69 anys
De 70 a 74 anys
De 75 a 79 anys
De 80 a 84 anys
De 85 anys i més
Total

Proporcions Home – Dona per edats
Homes 2001 Homes 2015 Dones 2001
51,56%
51,32%
48,44%
51,82%
51,20%
48,18%
51,78%
51,23%
48,22%
51,05%
51,20%
48,95%
51,11%
51,12%
48,89%
50,80%
51,34%
49,20%
50,89%
51,43%
49,11%
50,57%
51,67%
49,43%
49,47%
51,80%
50,53%
49,65%
51,42%
50,35%
50,14%
50,42%
49,86%
49,56%
49,34%
50,44%
49,27%
48,57%
50,73%
46,30%
48,30%
53,70%
44,46%
46,47%
55,54%
40,81%
44,26%
59,19%
36,74%
40,04%
63,26%
29,03%
33,48%
70,97%
49,38%
49,84%
50,62%

Dones 2015
48,68%
48,80%
48,77%
48,80%
48,88%
48,66%
48,57%
48,33%
48,20%
48,58%
49,58%
50,66%
51,43%
51,70%
53,53%
55,74%
59,96%
66,52%
50,16%

Proporció Home Dona per edats 2001-2015
75,00%
70,00%
65,00%
60,00%
55,00%

Homes 2001
Homes 2015

50,00%

Dones 2001
Dones 2015

45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
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Acord Estratègic per la Internacionalització, la competitivitat i la qualitat de l’ocupació de
l’economia catalana
20.La creixent presencia de persones immigrades requereix importants actuacions per a la igualtat
d’oportunitats i contra discriminació en l’àmbit educatiu, social i laboral. En aquest sentit, l’Acord
incorpora l’elaboració del Pla de primera acollida (social, laboral, lingüística, d’allotjament),
actuacions en el terreny educatiu i en el dels serveis d’acollida i integració d’alumnes immigrants.
En l’àmbit laboral, en el marc del Consell de direcció del SOC es crearà una comissió d’immigració
que estudiï la manera mes adient d’ordenar els fluxos migratoris i garantir els drets dels treballadors
immigrants. Així mateix, en el Consell Català de Diàleg Social i Participació, de nova creació, es
proposaran actuacions per a la igualtat i la no discriminació. Les parts també consideren convenient
crear el Servei d’Intermediació Laboral en Origen, dins del SOC, i, per tant, la transferència a
aquest Servei de les competències relacionades (mesures 14, 86 i 70).
Política d’integració de persones immigrants
86.En el decurs del 2005 s’elaborarà el Pla de primera acollida, dotat amb 20.000.000 d’euros
per via de transferència de l’Estat, que inclourà, entre d’altres aspectes, les qüestions següents:
• L’entorn laboral, social i cultural, promovent la incorporació a diferents sectors del mercat laboral.
• L’aprenentatge de les llengües com a instrument de coneixement i exercici de drets i deures, i
com eina d’integració.
• Un allotjament digne.
El 2007 es posarà accent en les accions de contractació en orígen.
23. De les mesures relatives al foment de la cohesió social, es destaca –per la seva incidència en la
competitivitat de l’economia catalana– la millora dels serveis d’atenció a les persones en situació
de dependència, mitjançant l’augment d’hores de serveis d’ajut domiciliari, l’augment de places
residencials i la universalització dels serveis de teleassistencia (mesura núm. 82).
Dependència i discapacitat
82. En l’àmbit de l’atenció a les persones amb situació de dependència, es proposen les
actuacions següents:
• En el decurs del període 2005-2007 s’estendran els serveis d’ajut domiciliari fins arribar a
donar
cobertura al 4 per cent de la població catalana major de 65 anys en situació de dependència i
assolir una mitjana de 5 hores d’atenció setmanals.
L’assoliment d’aquest objectiu en el termini de la legislatura representa un augment de
9.700.000 hores i un pressupost total de 126.000.000 d’euros entre la Generalitat, les
administracions locals i els usuaris. El pressupost previst per al 2005 es de 75 milions d’euros
per tal d’arribar a 4.500.000 hores. Així mateix, s’impulsaran programes de nous jaciments
d’ocupació per al desenvolupament dels serveis d’atenció domiciliaria municipals.
• En el termini de la legislatura el nombre de places residencials s’augmentarà fins donar
cobertura a un 5 per cent de les persones majors de 65 anys.
Un 2,25 per cent d’aquestes places seran de finançament públic i, alhora, es tindran en compte
els actuals desequilibris territorials. Per assolir aquest objectiu, i comptant amb les places
creades el 2004, en el període 2005-2007 caldrà crear un total de 4.830 places mes, de les
quals un 35 per cent, com a mínim, seran de titularitat publica i la resta seran places
concertades. Per a l’any 2005 es preveu la creació d’un total de 1.500 places.
• En la línia d’universalitzar l’accés als serveis de teleassistència, durant la legislatura es
prioritzaran aquelles persones que viuen soles o en situació de desemparament. L’any 2005 es
dedicaran uns 6 milions d’euros a serveis de teleassistencia mitjançant convenis amb els
ajuntament.
• Durant l’exercici 2005 es desenvoluparà, amb la participació dels agents socials, un sistema
d’atenció integral a la dependència i afavoridor de la vida autònoma de les persones, que
defineixi un únic sistema de valoració de la dependència i garanteixi l’equitat en l’accés als
recursos públics,
que prioritzi la prestació de serveis per davant de les transferències econòmiques i que avanci
en la
coordinació dels diversos equips de les xarxes sanitària i assistencial.
24. També en l’àmbit de la cohesió social, i en concret de la inclusió social, es considera
especialment rellevant l’elaboració del Pla d’inclusió social de Catalunya, que, entre d’altres
mesures, inclou el redisseny del PIRMI, com també l’estudi de la situació de les pensions mínimes
(mesura núm. 85).
Inclusió social
85. Durant el 2005, es redactarà i aprovarà el Pla d’inclusió social de Catalunya, comptant
amb la participació dels agents socials. El pressupost 2005 preveu una dotació d’1.000.000
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d’euros per a la redacció i suport del Pla. Entre les línies de treball del Pla, es proposen les
mesures següents:
• Durant el 2005, i comptant amb la participació dels agents socials, es procedirà a redissenyar
el
PIRMI per tal d’adaptar-lo al nou mapa d’exclusió social de Catalunya i amb vista a establir la
percepció d’una renda que garanteixi uns ingressos de supervivència a aquelles persones en
situació d’exclusió i que, per raons de salut, edat o altres aspectes socials, no poden
desenvolupar els itineraris del PIRMI. Per tal d’assolir aquest objectiu, es preveu un augment de
la quantia de la
prestació bàsica del PIRMI d’un 22,7 per cent al llarg de la legislatura.
• Abans del juliol de 2005, el Govern i les organitzacions sindicals i empresarials estudiaran la
situació de les pensions vigents a Catalunya amb l’objectiu d’acordar mesures tendents a
complementar les pensions mínimes per tal de situar-les, si mes no, al 80 per cent d’un
indicador de rendes propi de Catalunya, per garantir que les pensions assoleixin aquest nivell
de rendes al llarg de la legislatura.
NOTA: D’acord amb el document de seguiment ed l’Acord del Consell d’Institucions, l’Execució de
l’Acord a 31/12/2006 ja havia dut a terme:
Reforma i augment de la RMI en un 22,7% (m.85)
Acord de creació de l’Indicador de Rendes de Suficiència de Catalunya (IRSC) (m. 85)
Llei de prestacions socials de caràcter econòmic (m. 85)

L12 /AGE

Acord per a un Govern d’Entesa
COMPETITIVITAT, OCUPACIÓ I TREBALL
ACTUACIONS
Empresa i innovació
• Promoure l’economia social i la seva capacitat de creixement, concentració i internacionalització.

L12 /PG

Pla de Govern 2007-2010
1. Reforçar l’Estat del Benestar per aconseguir una societat més justa i cohesionada
1.1.5 Impulsar polítiques de ciutadania que afavoreixin la integració de la població nouvinguda
en una societat cohesionada
Una altra de les accions prioritàries en l’àmbit de la immigració consisteix en el desplegament, a
través del fons interterritorial concertat amb l’Estat, de les polítiques locals en aquest àmbit
mitjançant la convocatòria de subvencions adreçades als ens locals per al desenvolupament
de programes d’acollida i d’integració de persones estrangeres immigrades que tingui en
compte la contractació de professionals de gestió de la diversitat, la promoció de l’acollida, la igualtat
d’oportunitats i l’acomodació de la diversitat.
1.1.6 Avançar cap a una societat plenament inclusiva amb la potenciació del treball en xarxa amb
altres institucions i entitats
La Generalitat de Catalunya continuarà impulsant i cooperant amb els ens locals per al
desenvolupament de Plans Locals per a la Inclusió i la Cohesió Social arreu del territori. El Govern
de la Generalitat ha realitzat una metodologia comuna per a l’elaboració de plans, i proporciona als
ajuntaments suport econòmic i metodològic, i organitza sessions d’intercanvi d’experiències per tal
que els ens locals comparteixin aquest model d’intervenció basat en el plantejament holístic, la
intervenció integral i el treball en zarza entre els diferents agents del territori.
Paral·lelament cal esmentar tres iniciatives del Govern que també actuen a nivell local i tenen una
clara dimensió inclusiva i cohesionadora, i que es continuaran realitzant: la Llei de barris, que
s’explica a l’objectiu 3.7.3., els Plans Educatius d’Entorn, que s’expliquen a l’objectiu 1.2.2. i els
Plans de Desenvolu-pament Comunitari. Aquests darrers es van iniciar com una de les estratègies
de lluita contra les desigualtats a nivell de barri i/o comunitat. Són intervencions de caràcter social i
comunitari que tenen com a objectiu la millora social del barri i una integració social i laboral de les
persones. Es dissenyen estratègies de transformació dels territoris, seguint línies d’acció
participatives on s’interrelacionen tots els agents del barri.
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Estratègia Catalana per a l’Ocupació 2007-2013 (Pla general d’ocupació de Catalunya) 5 de
setembre de 2006

L12 /MENR

Marc Estratègic Nacional de referència d’Espanya 2007-2013 per a la programació dels
Fons Estructurals
7.5.5. Desarrollo Local y Urbano: Eje 5 Convergencia. Eje 4 Competitividad Infraestructuras
sociales: Eje 6 Convergencia.
a) Situación actual y perspectivas
b) Objetivos generales y metas estratégicas
Dada la diversificación de la problemática urbana, los objetivos que se pretenden alcanzar con las
actuaciones de estos ejes son los de elevar la competitividad y lograr un desarrollo más equilibrado
entre las ciudades económicamente más fuertes y el resto de la red urbana a través de acciones que
combinen el desarrollo económico, el fomento del empleo en condiciones de igualdad entre mujeres y
hombres, la inclusión social, y la recuperación y preservación medioambiental, como:
Fomentar la iniciativa empresarial, el empleo local y el desarrollo comunitario.
Rehabilitar el entorno físico, reurbanizando antiguos solares industriales, y conservando y
desarrollando el patrimonio histórico y cultural.
Reforzar la cohesión social, promoviendo la integración social, cultural y económica.
En base a lo que marca la política de cohesión, las especificidades de la situación actual española, y
las recomendaciones recogidas en la comunicación de la Comisión al Consejo Europeo y al
Parlamento Europeo “política de cohesión y ciudades: la contribución urbana al crecimiento y el
empleo en las regiones”, se definen en el MENR como objetivos generales la mejora de los servicios y
las oportunidades a nivel local –teniendo en cuenta la importancia del turismo y su sostenibilidad-,
buscando una adaptación a los fuertes cambiosdemográficos. Las metas estratégicas que se
establecen son las siguientes:

c) Enfoque y actuaciones
El enfoque de partida es reforzar la estrategia de desarrollo local y urbano siguiendo las directrices
comunitarias de política de cohesión, a través de actuaciones integradas tratando de responder a los
retos específicos de las ciudades españolas. Para ello se distinguen diversas actuaciones
diferenciadas en función del tamaño de los municipios.
Municipios de tamaño mediano y pequeño: Los resultados de las evaluaciones intermedias del
Programa Operativo Local (POL), recomendando la continuidad de actuaciones en el ámbito del
desarrollo local y urbano, así como la incorporación de la experiencia acumulada por la iniciativa
URBAN, según recomendación de la Comisión, implican en este nuevo periodo de intervención 20072013 contemplar actuaciones dirigidas al ámbito de los municipios pequeños y medianos, integradas
en los programas operativos regionales, en las que prime necesariamente el aspecto territorial
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“localizado e integrado” frente a los sectores de intervención que se constituyen en ejes prioritarios en
el resto del programa. Ese enfoque integrado territorial, centrado en municipios pequeños y medianos,
es el que se pretende abordar mediante actuaciones para conseguir un desarrollo local sostenible que
redunde en una mayor cohesión económica, territorial y social, valorándose las especiales
circunstancias que concurren en dicho ámbito poblacional (envejecimiento de la población,
despoblación del territorio, dificultades de acceso a la formación y a las nuevas tecnologías, etc..).
Los objetivos que se pretenden abordar en este eje, asociados al ámbito poblacional de
municipios pequeños y medianos, son:
Cohesionar el territorio a través de proyectos integrados de regeneración urbana y rural destinados
a los municipios pequeños y medianos. Siguiendo el planteamiento expuesto sobre el carácter
transversal de las actuaciones, los proyectos que contribuyan a alcanzar dicho objetivo deberán
responder, de manera integrada, a los siguientes ámbitos de actuación:
o Fomento de la sociedad de la información y nuevas tecnologías.
o Promoción económica: creación de empleo y oportunidades económicas a través de la
diversificación productiva y mejora de las infraestructuras y servicios locales.
o Mejora del entorno natural y calidad medioambiental.
o Mejora de la accesibilidad y movilidad.
o Protección y preservación del patrimonio cultural.
o Promoción de la conciliación familiar y cohesión social.
Reforzar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos públicos y la mejora de los servicios
locales. Con la potenciación de la participación de la sociedad civil en la mejora de los servicios
locales se está contribuyendo a una mejor gestión de los asuntos públicos, a la vez que se implica a
los vecinos en los asuntos de la vida pública locales con la finalidad de encontrar las mejores
soluciones a sus problemas.
Como beneficiarios finales de estas actuaciones se tendrá a la administración local, de acuerdo con la
siguiente distribución por estratos de población:
o Ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes y menores de 50.000 hab.
o Diputaciones Provinciales (sólo para proyectos cuya población beneficiaria sea de al menos 20.000
habitantes).
Las actuaciones contempladas deberán responder necesariamente a proyectos integrados de
regeneración urbana/rural en los objetivos y ámbitos fijados, siendo su selección efectuada dentro de
un proceso de concurrencia competitiva, en la que además cobra especial relevancia la coordinación
del Ministerio de Administraciones Públicas con los responsables de la Comunidad Autónoma, así
como con el Ministerio de Economía y Hacienda, en su carácter de Autoridad de Gestión. Ello supone
necesariamente una garantía de la complementariedad de las actuaciones cofinanciadas con fondos
comunitarios y evitar, por tanto, posibles solapamientos de intervenciones tanto a nivel territorial y/o
sectorial.
Municipios de mayor tamaño: Para este tipo de ciudades, donde se concentra el 67% de la
población, está previsto crear una iniciativa innovadora (“URBANA”) que cubra todo el territorio
nacional y que de continuidad a la iniciativa comunitaria URBAN, promoviendo proyectos integrados
de desarrollo sostenible urbano en ciudades españolas de más de 50.000 habitantes y capitales de
provincia. Mediante una convocatoria nacional se aprobarán los mejores proyectos presentados.
Dentro de cada Programa operativo regional se establecerá una cantidad reservada a esta iniciativa
para asignarla a la ciudad o ciudades correspondientes a una comunidad autónoma. La dotación
dentro de cada programa será suficiente para llevar a cabo proyectos de desarrollo integrados,
estimándose dicha cuantía en 10 millones de euros con la salvedad necesaria para aquellos
programas en los que se deba destinar una cantidad menor en función de la dotación financiera total
del programa.
Las ciudades y las áreas urbanas albergan la mayor parte de los empleos, empresas y centros de
enseñadaza superior y son esenciales para lograr la cohesión social, además las ciudades y áreas
metropolitanas europeas atraen trabajadores altamente cualificados creando a menudo un circulo
virtuoso que estimula la innovación y los negocios, lo que refuerza su atractivo para los nuevos
talentos.
No obstante, deben tenerse en cuenta los problemas específicos de estas zonas, como son el
desempleo y la exclusión social, el alto nivel de delincuencia, aumento del número de inmigrantes,
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existencia de minorías étnicas, la congestión urbana, la degradación medioambiental, la existencia de
bolsas de pobreza dentro de las ciudades.
Así las actuaciones dirigidas a estas zonas se enmarcarán fundamentalmente en los siguientes
ámbitos:
1) Promover la mejora de la competitividad.
2) Fomentar la cohesión interna través de medidas que mejoren los barrios más desfavorecidos,
rehabilitando el entorno físico, los espacios públicos y el patrimonio histórico y cultural, buscando un
medio urbano de calidad.
3) Mejorar las conexiones entre la ciudades, tratando de promover un desarrollo poli céntrico y
equilibrado.
4) Integrar a los grupos más desfavorecidos y necesitados, alentando a los ciudadanos a participar en
la planificación y prestación de servicios, potenciando la participación de la sociedad civil en el
gobierno y mejora de los servicios locales.
Además, las actuaciones comprendidas en este eje dependerán de las características de cada una de
las regiones a través de tipologías de gasto específicas a desarrollar en el marco de cada uno de los
programas regionales.
También para las regiones con un menú de actuaciones de convergencia, se incluye un eje específico
orientado a la construcción, reforma y equipamiento de centros educativos, de formación, sanitarios y
sociales, destinados a cohesionar el territorio de las regiones convergencia y evitar, mediante la
dotación de servicios, la emigración de la población.
Por su parte, en las regiones competitividad se concentran en diversificar la economía local con
actuaciones para crear o mejorar sectores económicos que contribuyan a elevar el bienestar social y
la competitividad.
El fomento de la cooperación con otros posibles agentes/interlocutores institucionales, sociales o
económicos, tanto del sector público como privado, en el proceso de selección de los proyectos así
como el impulso de redes de intercambio de experiencia, difusión de metodologías y buenas prácticas,
en aquellos aspectos que sean considerados de interés respecto de la ejecución, seguimiento y
control de los proyectos, constituye, asimismo, una importante aportación a los objetivos de estas
actuaciones, así como al cumplimiento de las directrices y principios horizontales de la normativa
comunitaria en este periodo de intervención.
La coordinación entre todos los agentes que intervendrán en dichos proyectos tendrá como núcleo
fundamental el desarrollo de la Red de Iniciativas Urbanas, que posteriormente se detalla. Los criterios
de selección de proyectos también se definirán en un momento posterior pero deberán tener en
cuenta la exitosa experiencia pasada de los proyectos URBAN.
En definitiva, las tipologías de gasto previstas en estos ejes son las siguientes:
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Se ha solicitado a la Comisión que para el caso de España, la Categoría 77 entre en el cálculo del
earmarking porque se considera que el gasto en esta categoría está íntimamente ligado con el
desarrollo de las actuaciones del FSE y porque esté tipo de infraestructuras están ligadas a los
objetivos tanto de las Directrices Estratégicas Comunitarias como a PNR español y en particular al
aumento de la tasa de empleo femenina.
Algunas de las actuaciones que se desarrollen en el marco de estos ejes podrán ser similares a las
previstas en otros ejes del MENR y los Programas Operativos, sin embargo en este caso deberán
estar siempre planteadas en el sentido de contribuir al desarrollo local.
Estas actuaciones serán complementadas por acciones cofinanciadas por el FSE dentro de sus
programas operativos.
Asimismo, y una vez que el tanto el Banco Europeo de Inversiones, como el Fondo Europeo de
Inversiones haya terminado los estudios que está realizando sobre las necesidades financieras
específicas de cada región española, las actuaciones dentro de esta prioridad se podrán canalizar a
través de instrumentos desarrollados a partir de la Iniciativa JESSICA.
Por último, las Autoridades Españolas están elaborando una “Estrategia Española para la
Sostenibilidad Local y Urbana” a fin de respaldar el desarrollo urbano sostenible mediante la puesta en
marcha de un marco nacional. Esta Estrategia será coherente con la Estrategia Temática Europea
para el Medioambiente Urbano, COM (2005) 718 final y con la Contribución de las Ciudades al
Crecimiento y el Empleo de las Regiones, COM (2006) 385 final.
El objetivo de la Estrategia será definir las orientaciones en materia de planificación de mejoras y
expansión de áreas urbanas, transporte urbano, construcción sostenible, gestión de las ciudades,
sostenibilidad de las relaciones entre zonas rurales y urbanas, cohesión social y desarrollo económico.
La Estrategia pondrá especial énfasis en la necesidad de adoptar un enfoque integrado, a fin de
garantizar la coherencia y las sinergias de las acciones, así como un impacto positivo en el Medio
Ambiente.

L12/PGSS

Programa Comunitari per a l’ocupació i la solidaritat social – PROGRESS (D1672/2006/CE)
5) A largo plazo, el cambio demográfico constituye un desafío fundamental para la capacidad de los
sistemas de protección social de garantizar pensiones adecuadas, así como asistencia sanitaria y
prestaciones de larga duración accesibles a todos, de alta calidad y financiables a largo plazo. Por
tanto, es importante fomentar políticas capaces de garantizar una protección social adecuada y la
sostenibilidad de los sistemas de protección social. El Consejo Europeo de Lisboa decidió que la
cooperación en el ámbito de la protección social debe basarse en el método abierto de coordinación.
(6) En este contexto, se debe prestar atención a la situación específica de los inmigrantes y considerar
la importancia de tomar medidas para convertir el trabajo no declarado en legal.

L12 /PM

Programa Marc per a la innovació i la competitivitat 2007-2013 (D1639/2006/CE)

L12/NRFE

Nous reglaments dels Fons Estructurals.

L12 /FED

Programa Operatiu FEDER a Catlalunya 2007-2013. Primer Esborrany, 9 de gener de 2007
A partir de la correspondencia entre los objetivos intermedios del P.O. de Cataluña y las Directrices
Estratégicas Comunitarias para los Fondos Estructurales 2007-2013, expuestas en el apartado de
análisis de coherencia, se articula la siguiente propuesta basada en cuatro ejes prioritarios:
• Eje 1: Innovación y desarrollo empresarial y economía del conocimiento.
• Eje 2: Medio ambiente y prevención de riesgos.
• Eje 3: Accesibilidad y servicios de transporte.
• Eje 4: Desarrollo sostenible local y urbano.
• Eje 5: Asistencia técnica
El cuarto eje del Programa Operativo se estructura en base a dos líneas prioritarias de intervención:
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1. Regeneración de zonas urbanas y rurales degradadas.
2. Conservación del patrimonio histórico-cultural y natural y potenciación de las infraestructuras
turísticas.
A continuación, se detalla para cada una de estas dos líneas prioritarias, los objetivos generales y
prioridades, las actuaciones a desarrollar.

a) Objetivos y prioridades estratégicas
1. Regeneración de zonas urbanas y rurales degradadas
En materia de desarrollo sostenible local y urbano, uno de los objetivos prioritarios para el período de
programación 2007-2013 es llevar a cabo actuaciones de carácter integral destinadas a la
rehabilitación física, el fomento del bienestar social y la dinamización económica de áreas urbanas de
atención especial.
Para ello, el Govern de la Generalitat de Catalunya dispone de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora
de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial (Llei de Barris) como instrumento de
canalización de intervenciones en partenariado con las administraciones locales.
Según se desprende de la propia Ley, los objetivos de actuación prioritarios se centrarán en llevar
actuaciones de regeneración urbana en las áreas de atención especial. Concretamente, la prioridad
serán las áreas que presenten alguna de las siguientes problemáticas:
a) Un proceso de regresión urbanística, como la degradación progresiva de la edificación o la falta de
calidad de la urbanización.
b) Una problemática demográfica causada por la pérdida o el envejecimiento de la población, o bien
por un crecimiento demasiado acelerado.
c) Problemas económicos, sociales o ambientales especialmente graves.
d) Una persistencia de déficits sociales y urbanos importantes.
Concretamente, dentro de estas áreas de atención especial las actuaciones prioritarias estarán
orientadas a los siguientes ámbitos territoriales:
a) Áreas viejas y núcleos antiguos.
b) Polígonos de viviendas.
c) Áreas de urbanización marginal y áreas con viviendas que no cumplan con las condiciones
mínimas de habitabilidad.
A nivel estatal, está previsto crear una iniciativa innovadora que cubra todo el territorio nacional y que
de continuidad a la iniciativa comunitaria URBAN.
En este sentido, el objetivo en el presente periodo es el de promover proyectos integrados de
desarrollo sostenible urbano en ciudades españolas de más de 50.000 habitantes y capitales de
provincia que no alcanzan dicha cifra de población.

b) Enfoque y actuaciones
1. Regeneración de zonas urbanas y rurales degradadas
Por lo que respecta a la regeneración de zonas urbanas y rurales degradadas, las actuaciones que se
prevé llevar a cabo en las áreas de atención especial seleccionadas son:
• Rehabilitación y equipamiento de los elementos colectivos de los edificios.
• Rehabilitación de edificios singulares.
• Provisión de nuevos equipamientos públicos para el uso colectivo.
• Incorporación de las tecnologías de la información en los edificios de viviendas y en las instalaciones
públicas de uso colectivo.
• Mejora de la accesibilidad y supresión de las barreras arquitectónicas.
• Conservación del patrimonio histórico-cultural de dichas áreas y potenciación de las infraestructuras
turísticas existentes.
• Mejora de la iluminación, seguridad, diseño y accesibilidad de las zonas especialmente peligrosas y
aisladas.
• Fomento de la equidad de género en el uso del espacio urbano y de los equipamientos.
• Desarrollo de programas integrales que comporten una mejora social, urbanística y económica del
barrio.
Entre las actuaciones previstas a nivel estatal se encuentran las siguientes:
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• Acciones encaminadas a fomentar la cohesión interna dentro de las aglomeraciones urbanas para
mejorar la situación de los barrios más desfavorecidos. En este contexto, las medidas para rehabilitar
el entorno físico, reurbanizar solares abandonados, en particular en antiguas zonas industriales, y
conservar y desarrollar el patrimonio histórico y cultural, revisten no poca importancia por sus
consecuencias para el desarrollo del turismo y para crear ciudades más atractivas en las que la gente
quiera vivir. La rehabilitación de los espacios públicos existentes y los polígonos industriales pueden
contribuir de manera significativa a evitar la expansión urbana descontrolada y propiciar las
condiciones necesarias para un desarrollo urbano sostenible.
• Acciones para promover un desarrollo policéntrico y equilibrado mediante la expansión de la red
urbana en el ámbito nacional y comunitario, que incluya conexiones entre las ciudades
económicamente más fuertes y las demás zonas urbanas, incluidas las ciudades de pequeño o
mediano tamaño. Esto requiere opciones estratégicas para identificar y reforzar los polos de
crecimiento y, lo que no es menos importante, establecer redes que los conecten desde un punto de
vista físico (infraestructuras, tecnologías de la Información, etc.) y humano (acciones a favor de la
cooperación, etc.).
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Programa Operatiu FSE a Catalunya 2007-2013.Provisional (Dades presentació pública del
13 de març de 2007)
Línies estratègiques per el PO:
A.- Atreure més persones al mercat de treball
B.- Aproximar oferta i demanda de treball (necessitat de formació continuada i ajust davant processo
de deslocalització i noves activitats emergent)
C.- Aprofundir en la qualitat de l’ocupació

Eixos d’intervenció (provisionals)
Eix 1: Foment de l'esperit empresarial i millora de l'adaptabilitat del personal, les empreses i
l'empresariat
Eix 2: Fomentar l'ocupabilitat, la inclusió social i la igualtat entre homes i dones
Eix 3: Augment i millora del capital humà
Eix 4: Cooperació Transnacional i interregional
Eix 5: Assistència tècnica

Descripció de les intervencions:
Eix 2: Fomentar l'ocupabilitat, la inclusió social i la igualtat entre homes i dones
-
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Mesures concretes orientades a incrementar la participació en el treball de les persones
treballadores immigrants, consolidant d’aquesta manera la seva integració social.

TEMES CLAU
- Increment de 230.000 persones a la comarca.
- Canvi demogràfic: envelliment de la població
- Augment de persones dependents (desenvolupament del servei integral d’atenció a
la dependència
- Augment Immigració
- Convocatòria de subvencions adreçades als ens locals per al desenvolupament de
programes d’acollida i d’integració de persones estrangeres immigrades
- Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen
atenció especial (Llei de Barris)
- Està previst crear una iniciativa innovadora que cobreixi tot el territori nacional i que
doni continuïtat a la iniciativa comunitària URBAN
- Accions encaminades a fomentar la cohesió interna dintre de les aglomeracions
urbanes per millorar la situació dels barris més desfavorits.
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- La Generalitat de Catalunya continuarà impulsant i cooperant amb els ens locals per
al desenvolupament de Plans Locals per a la Inclusió i la Cohesió Social arreu del
territori.
- Promoure l’economia social i la responsabilitat social de les empreses.
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Indicadors:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

% de persones estrangeres a la comarca
% de persones estrangeres afiliades a la SS
% de persones estrangeres actives
% de persones amb dependència a la comarca
Índex d’envelliment
Índex de sobreenvelliment.
Taxa de dependència
Índex de dependència juvenil
Índex de dependència senil
Índex de dependència global
% Població potencialment activa

122

