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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI 
I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de l’acció exterior de Cata-
lunya
Tram. 200-00009/10

Dictamen de la Comissió d’Afers Institucionals

A la presidenta del Parlament

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tingu-
da el 8 d’octubre de 2014, ha estudiat el text del Projec-
te de llei de l’acció exterior de Catalunya (tram. 200-
00009/10) i l’Informe de la Ponència.

Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 109.5 i 
6 del Reglament del Parlament, i recollint les modifi-
cacions aprovades per la Comissió, ha acordat d’esta-
blir el dictamen següent: 

Projecte de llei d’acció exterior i de relacions 
amb la Unió Europea

Estructura

Preàmbul

Títol preliminar

Article 1. Objecte de la llei

Article 2. Definicions 

Article 3. Principis rectors de l’acció exterior de Catalunya i de rela
cions de la Generalitat amb la Unió Europea

Article 4. Finalitats de l’acció exterior de Catalunya i de les relacions 
de la Generalitat amb la Unió Europea

Títol I. Actors, àmbits i instruments de l’acció exterior de Catalunya 
i de relacions de la Generalitat amb la Unió Europea

Capítol I. Actors

Article 5. Parlament

Article 6. El president o presidenta de la Generalitat

Article 7. El Govern 

Article 8. Administració de la Generalitat

Article 9. Altres institucions de la Generalitat

Article 10. Ens locals de Catalunya

Article 11. Consorcis, fundacions, i altres ens públics i corporatius

Capítol II. Àmbits sectorials de l’acció exterior de Catalunya i de re
lacions de la Generalitat amb la Unió Europea

Article 12. Àmbits de l’acció exterior de Catalunya i les relacions de 
la Generalitat amb la Unió Europea

Article 13. Cooperació i ajut al desenvolupament, foment de la pau i 
defensa dels drets humans 

Article 14. Instruments dels àmbits sectorials

Capítol III. Instruments de planificació, coordinació, seguiment i 
execució de l’acció exterior de Catalunya i de relacions de la Gene
ralitat amb la Unió Europea

Article 15. Pla estratègic d’acció exterior i Unió Europea del Go
vern

Article 16. Comissió interdepartamental d’acció exterior i Unió 
Europea

Article 17. Consell d’acció exterior i Unió Europea de Catalunya

Article 18. Participació en la negociació de tractats internacionals

Títol II. Relacions institucionals de la Generalitat a l’exterior i davant 
la Unió Europea

Capítol I. Relacions amb la Unió Europea

Article 19. Disposició general

Article 20. Participació en les institucions i òrgans de la Unió Eu
ropea

Article 21. Participació en la formació de la posició de l’Estat espa
nyol davant la Unió Europea

Article 22. Desenvolupament i aplicació del dret de la Unió Europea

Article 23. Fons europeus

Article 24. Estatus jurídic del català a la Unió Europea

Article 24 bis. Seu d’agències i organismes de la Unió Europea

Capítol II. Relacions amb altres governs, organitzacions internacio
nals i xarxes de cooperació territorial

Article 25. Relacions del Govern amb altres governs

Article 26. Relació i col·laboració amb organitzacions internacionals

Article 27. Participació en xarxes de cooperació territorial

Títol III. Representació de la Generalitat a l’exterior

Article 28. Naturalesa de la representació a l’exterior de la Gene
ralitat

Article 29. Delegació del Govern de la Generalitat davant la Unió 
Europea

Article 30. Delegacions del Govern a l’exterior

Article 31. Oficines sectorials

Article 32. Coordinació de la representació a l’exterior de la Gene
ralitat

Títol IV. Relacions de la Generalitat amb la ciutadania i la societat 
civil catalana dedicada a l’acció exterior

Capítol I. Diplomàcia Pública de Catalunya

Article 33. Suport a la internacionalització de la societat civil

Article 34. Promoció de la projecció internacional de la ciutadania 
catalana

Article 35. Associacions de la societat civil actives en l’àmbit de 
l’acció exterior

Article 36. Comunicació exterior del Govern

Article 37. Coordinació

Capítol II. Relacions de la Generalitat amb la ciutadania i les comu
nitats catalanes a l’exterior

Article 38. Relacions amb els catalans a l’exterior

Article 39. Comunitats catalanes a l’exterior

Disposició addicional

Disposició derogatòria

Disposicions finals

Preàmbul

La Generalitat, des de sempre, ha avançat amb la vo-
luntat de projectar Catalunya com a un país de presti-
gi, d’excel·lència i de qualitat. Un motor al sud d’Eu-
ropa, amb capacitat per a interactuar amb els altres 
territoris d’Europa i de la resta del món.

A partir de les disposicions de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya, el fet que la Generalitat de Catalunya 
desenvolupi una acció exterior ja no deriva tan sols 
d’una pràctica política, sinó que passa a tenir caràcter 
obligatori i configura un àmbit d’actuació legalment 
establert.

Aquesta llei ha de permetre enfortir les relacions amb 
la UE i seguir avançant cap a una acció exterior eficaç, 
coherent i coordinada amb el conjunt d’actors que ac-
tuen a l’escenari internacional, com també posicionar 
els interessos de Catalunya al món tot reforçant les re-
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lacions amb altres governs, organismes multilaterals, 
xarxes de cooperació a la Unió Europea.

Actualment, tota agenda de creixement futur passa ne-
cessàriament per la potenciació de l’activitat exterior 
de l’economia. El sector exterior de Catalunya, a tra-
vés de les exportacions, el turisme i la inversió exte-
rior, permet fer de motor de l’activitat productiva en 
general, i quan convé, compensar les possibles con-
traccions que pateix l’economia catalana. En aquest 
sentit, aquesta llei ha de potenciar aquesta presència 
internacional de l’economia catalana amb la qual el 
Govern està compromès i obligat.

L’Estatut d’autonomia de Catalunya aprovat el 2006 
ha permès donar cobertura de llei orgànica a l’acció 
exterior desenvolupada per les administracions públi-
ques catalanes. I Catalunya, igual que altres ens ter-
ritorials dels estats del nostre entorn, ha incrementat 
progressivament les seves actuacions exteriors i comu-
nitàries, amb el recolzament clar de la jurisprudència 
del Tribunal Constitucional, que ha permès actuacions 
autonòmiques de rellevància exterior, en entendre que 
el desplegament de determinades competències auto-
nòmiques requereix aquest tipus d’actuacions (STC 
80/1993).

Com declara la Sentència del Tribunal Constitucional 
165/1994, de 26 de maig, no es pot identificar la ma-
tèria relacions internacionals amb tot tipus d’activitat 
amb un abast o una projecció exterior. Així es desprèn 
de la mateixa literalitat de la Constitució, com també de 
la interpretació ja efectuada per la jurisprudència del 
Tribunal Constitucional, en declarar que la dimensió 
exterior d’un assumpte no pot servir per a realitzar una 
interpretació expansiva de l’article 149.1.3 CE que sub-
sumeixi en la competència estatal tota mesura dotada 
d’una certa incidència exterior.

El procés de globalització política i econòmica ha pro-
piciat una forta evolució amb relació als actors en joc 
en l’àmbit de les relacions internacionals. No només 
s’ha incrementat la presència d’actors i entitats no es-
tatals del món econòmic amb cert poder en fòrums 
internacionals, sinó que també ha crescut el rol dels 
ens no estatals i de les representacions de la societat 
civil en contextos de forta projecció internacional tot 
difuminant, en certa mesura, el concepte de sobirania 
i modificant, implícitament, les regles de les relacions 
internacionals. En la mateixa línia, els constants can-
vis en el context de les relacions internacionals han fet 
de la diplomàcia pública un instrument cada vegada 
més reconegut en l’acció exterior dels països per la se-
va dimensió cultural i econòmica, i que cal també po-
sar de relleu per la important tradició que té a Cata-
lunya.

El Govern reconeix la societat civil amb dimensió in-
ternacional com a un aliat clau en el desenvolupament 
de l’acció exterior de Catalunya.

D’acord amb els preceptes del capítol II del títol V de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya, la Generalitat par-
ticipa en els afers relacionats amb la Unió Europea que 
afecten les competències i els interessos de Catalunya 
tot participant en les institucions i els organismes eu-
ropeus i en la formació de les posicions de l’Estat es-
panyol.

D’altra banda, el dret de la Unió Europea està plena-
ment integrat en l’ordenament jurídic català. Des de 
l’aprovació de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 
s’ha produït una important evolució normativa en 
l’àmbit europeu, en concret amb les darreres modifi-
cacions del Tractat de la Unió Europea i del Tractat de 
funcionament de la Unió Europea. Cal, per tant, que la 
Generalitat continuï garantint la correcta transposició 
i aplicació de la normativa europea.

El desenvolupament normatiu de les disposicions es-
tatutàries facilitarà també l’establiment de directrius i 
mecanismes que permetin una millor coordinació in-
terna dels diferents departaments i organismes en ma-
tèria d’acció exterior, com també amb l’acció exterior 
d’altres Administracions i ens públics de Catalunya. 
L’objectiu final és, doncs, maximitzar la potencialitat 
dels instruments d’acció exterior i el posicionament de 
Catalunya a nivell internacional.

Títol preliminar

Article 1. Objecte de la llei

Aquesta llei té per objecte definir l’àmbit d’aplicació, 
les línies generals d’actuació, les estructures organit-
zatives i els mecanismes de planificació, participació, 
gestió i seguiment de l’acció exterior de Catalunya i 
de relacions de la Generalitat amb la Unió Europea de 
Catalunya, per tal d’assolir, sota la direcció, la coordi-
nació i l’orientació del Govern, la màxima promoció i 
projecció exterior de Catalunya i dels seus interessos, 
el posicionament de Catalunya a l’exterior com a actor 
internacional actiu amb relació a matèries de la seva 
competència i del seu interès, com també el posiciona-
ment de Catalunya davant la Unió Europea i la parti-
cipació en les seves institucions de conformitat amb la 
normativa vigent.

Amb la mateixa finalitat, es defineix la tipologia d’una 
xarxa d’unitats suficient i eficaç, que actua a l’exterior 
i que integra l’estructura de la Generalitat a l’exterior i 
es reconeix la necessitat de promoure i impulsar aque-
lles iniciatives de la societat civil catalana, que contri-
bueixen a generar opinió pública positiva a l’exterior i 
a potenciar el prestigi i la influència internacionals de 
Catalunya.

L’acció exterior ha de tenir també en compte externa-
litats de les polítiques domèstiques que tinguin impac-
tes a l’exterior.
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Article 2. Definicions

Als efectes d’aquesta llei s’entén per: 

a) Acció exterior de Catalunya: el conjunt de políti-
ques, actuacions, activitats i iniciatives que, de mane-
ra coherent amb els principis i objectius d’aquesta llei, 
desenvolupen per a la projecció exterior de Catalunya, 
i fora de l’àmbit de la Unió Europea, el Govern i l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya, el Parla-
ment i els altres òrgans estatutaris, la resta d’admi-
nistracions públiques i ens locals de Catalunya, com 
també els organismes, entitats o institucions que de-
senvolupen accions de projecció exterior vinculades o 
dependents de qualsevol d’aquestes administracions.

b) Acció exterior de la Generalitat: abasta totes les po-
lítiques, actuacions, activitats i iniciatives de la Gene-
ralitat derivades de les atribucions competencials i de 
l’exercici de les funcions relacionades amb els àmbits 
de les relacions exteriors, de la promoció i projecció 
exterior de Catalunya i de les polítiques de solidaritat 
amb tercers, que inclouen la cooperació al desenvolu-
pament, el foment de la pau, la defensa dels drets hu-
mans i la responsabilitat mediambiental a nivell pla-
netari.

c) Relacions de la Generalitat amb la Unió Europea: 
El conjunt de polítiques, actuacions i iniciatives de la 
Generalitat en relació amb la Unió Europea i la parti-
cipació en les seves institucions de conformitat amb 
els seus tractats constitutius i l’ordenament jurídic es-
panyol.

d) Organització internacional: Entitat funcional cre-
ada per subjectes de dret internacional mitjançant un 
tractat internacional per tal d’assolir objectius deter-
minats i dotat de competències d’atribució, d’una es-
tructura institucional permanent i de personalitat jurí-
dica internacional.

e) Acords de col·laboració: Acords subjectes al dret 
públic que no tenen naturalesa ni efectes jurídics de 
dret internacional i només deriven obligacions jurídi-
ques per les parts que els contrauen.

f) Delegacions del Govern a l’exterior i davant de la 
UE: Aquelles unitats de representació institucional del 
Govern que tenen com a objectiu la defensa dels inte-
ressos de Catalunya en el seu conjunt, a més de la pro-
jecció internacional del país.

g) Oficines sectorials del Govern: Aquelles unitats que 
tenen un àmbit d’actuació sectorial, corresponent a un 
departament de la Generalitat, i estan adscrites orgà-
nicament i funcionalment al departament competent 
en la matèria o als organismes que en depenen.

h) Xarxes de cooperació territorial: Aquelles agrupa-
cions de governs de diferents territoris que tenen per 
finalitat defensar interessos comuns davant les institu-
cions estatals, europees i internacionals.

i) Diplomàcia pública de Catalunya: Qualsevol actua-
ció d’un agent públic o privat que tingui una incidèn-
cia efectiva i positiva en l’opinió pública exterior amb 
l’objectiu de potenciar la imatge, la influència i el pres-
tigi de Catalunya a l’exterior.

j) Diplomàcia cultural de Catalunya: Aquella part 
de la diplomàcia pública de Catalunya que consisteix 
en la projecció internacional de la creació, indústria i 
llengua catalanes, el suport a la formació exterior dels 
creadors i creadores i la participació en les organitza-
cions culturals internacionals d’acord amb la normati-
va vigent.

k) Diplomàcia econòmica de Catalunya: Aquella part 
de la diplomàcia pública de Catalunya adreçada a im-
pulsar el reconeixement internacional de Catalunya 
com a destí d’inversions i origen d’exportacions de pri-
mer nivell, país turístic de referència i centre de presti-
gi en l’àmbit de la recerca i de la innovació.

l) Diplomàcia esportiva de Catalunya: Aquella part de 
la diplomàcia pública de Catalunya adreçada a impul-
sar el reconeixement internacional de l’esport català.

Article 3. Principis rectors de l’acció exterior 
de Catalunya i de relacions de la Generalitat 
amb la Unió Europea

L’acció exterior i les relacions amb la Unió Europea de 
Catalunya es regeixen pels principis rectors següents: 

a) El compromís i la vocació plenament europeista i 
mediterrània en l’aplicació dels objectius de l’acció ex-
terior de Catalunya.

b) La recerca del consens polític i social en les grans 
orientacions i estratègies de l’acció exterior i de les re-
lacions amb la Unió Europea, per tal de donar la con-
tinuïtat i l’estabilitat necessàries per a unes polítiques 
de mitjà i llarg termini.

c) La garantia de la màxima coherència i eficàcia de 
l’acció exterior i de les relacions amb la Unió Europea 
i de la coordinació de les seves actuacions, a més del 
principi de transparència en l’actuació dels poders pú-
blics en aquesta matèria.

d) El reconeixement dels drets de les persones i dels 
pobles a la defensa i promoció de la cultura, llengua 
i identitat pròpies i l’impuls de la convivència inter-
cultural, així com el reconeixement del dret a decidir 
dels pobles i dels drets socials, educatiu, sanitari i de 
recolzament als sectors més vulnerables de la societat.

e) La promoció de la pau, no-violència, seguretat hu-
mana, solidaritat i cooperació al desenvolupament, el 
desenvolupament sostenible, la sobirania alimentària i 
la lluita en contra del canvi climàtic, el respecte mutu 
entre els pobles, l’eradicació de la pobresa i la protec-
ció dels drets humans i, en conjunt, el respecte dels 
propòsits i principis de la Carta de les Nacions Uni-
des, la Declaració Universal de Drets Humans, el Pac-
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te Internacional de Drets Civils i Polítics, el Pacte In-
ternacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, 
el Conveni de Protecció de Drets Humans i Llibertats 
Fonamentals i la Carta dels Drets Fonamentals de la 
Unió Europea.

f) La no-discriminació per raó de gènere, origen, na-
cionalitat, raça, edat, orientació sexual i identitat de 
gènere, discapacitat, religió o conviccions polítiques.

g) El compliment del principi de lleialtat institucio-
nal mútua amb l’Estat espanyol i altres administraci-
ons públiques, i la recerca de sinergies, d’acord amb 
els principis establerts a l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya.

h) El respecte a la diversitat, varietat i riquesa del ter-
ritori i el reconeixement del potencial de la capitalitat 
de Barcelona i la importància de l’equilibri territorial.

i) El respecte al dret internacional i el compliment dels 
drets i les obligacions dels tractats, dels costums, dels 
principis generals del dret internacional i de les resolu-
cions d’organitzacions internacionals, que afectin Ca-
talunya.

j) La coherència, coordinació, transversalitat i trans-
parència en el desenvolupament de l’acció exterior de 
Catalunya.

k) La incorporació de la perspectiva de gènere en el 
desenvolupament de les seves funcions i polítiques, ai-
xí com en el dels seus projectes i programes.

Article 4. Finalitats de l’acció exterior de 
Catalunya i de les relacions de la Generalitat 
amb la Unió Europea

L’acció exterior de Catalunya i les relacions de la Ge-
neralitat amb la Unió Europea es regeix per les finali-
tats següents: 

a) La projecció de Catalunya com un actor internaci-
onal de prestigi i de referència, compromès, solidari i 
responsable.

b) La promoció dels interessos del conjunt de Catalu-
nya, fent de la internacionalització un eix principal per 
al desenvolupament equilibrat dels diferents territoris.

c) La promoció internacional de la llengua i la cultura 
catalanes.

d) La promoció de Catalunya com a seu d’organitzaci-
ons internacionals.

e) El suport a les comunitats catalanes de l’exterior i 
l’establiment de relacions de suport amb els ciutadans 
catalans a l’exterior.

f) La defensa de la pau, els drets humans i el desenvo-
lupament humà sostenible.

g) El suport i la promoció de la internacionalització 
econòmica de Catalunya i recolzament a les empreses 
catalanes amb seu a l’exterior.

h) La potenciació de la col·laboració amb entitats i col-
lectius que actuïn en l’àmbit de l’acció exterior de Ca-
talunya.

Títol I. Actors, àmbits i instruments de l’acció 
exterior de Catalunya i de relacions de la 
Generalitat amb la Unió Europea

Capítol I. Actors

Article 5. Parlament

Correspon al Parlament, de conformitat amb les funci-
ons reconegudes a l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
i d’acord amb el principi d’autonomia reglamentària, 
les següents funcions: 

a) Exercir la funció d’impuls i control de l’acció exte-
rior de la Generalitat. Amb aquesta finalitat, el Parla-
ment coneix la política i l’activitat del Govern en l’àm-
bit de l’acció exterior, delibera sobre aquesta i en fa el 
control.

b) Promoure la participació de la ciutadania en el de-
bat públic i el control de l’acció política i de govern en 
l’àmbit de l’acció exterior.

c) Debatre el Pla estratègic d’acció exterior de Catalu-
nya i de relacions de la Generalitat amb la Unió Euro-
pea del Govern d’acord amb allò previst per l’article 15.

d) Participar, si s’escau, en organismes i conferències 
internacionals de cooperació interparlamentària.

e) Mantenir, si s’escau, relacions bilaterals amb altres 
parlaments.

f) Mantenir relacions amb les entitats de la societat ci-
vil que incideixen en l’àmbit de l’acció exterior i de la 
cooperació al desenvolupament.

g) Impulsar les relacions de col·laboració i mecanis-
mes d’informació mútua amb el Govern, altres institu-
cions de la Generalitat i entitats adscrites al Parlament 
en l’àmbit de l’acció exterior.

h) Exercir la funció de control del principi de subsidia-
rietat dels actes legislatius de la Unió Europea.

i) Fer un seguiment legislatiu previ de les  iniciatives 
legislatives de la Unió Europea que afectin a les 
competències o interessos de la Generalitat, en es-
pecial el programa anual de treball de la Comissió Eu-
ropea.

Article 6. El president o presidenta 
de la Generalitat

Correspon al president o presidenta de la Generalitat, 
en exercici de la més alta representació de la Generali-
tat, impulsar i mantenir les relacions amb les autoritats 
de l’àmbit internacional.
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Article 7. El Govern 

1. El Govern, mitjançant el departament competent en 
matèria d’acció exterior, dirigeix, executa i coordina 
l’acció exterior de la Generalitat per a la projecció ex-
terior de Catalunya i la promoció dels seus interessos, 
en el marc de les directrius generals de l’acció de go-
vern establertes pel president o presidenta de la Gene-
ralitat de Catalunya.

2. En concret, d’acord amb l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, entre d’altres, correspon al Govern: 

a) Adoptar les mesures necessàries per a l’execució 
dels tractats internacionals conclosos per l’Estat espa-
nyol, en allò que afectin les matèries que siguin com-
petència de la Generalitat.

b) Formular a l’Estat espanyol les observacions i pro-
postes que estimi pertinents sobre les iniciatives i trac-
tats de revisió dels tractats constitutius de la Unió Eu-
ropea, amb relació a les iniciatives i propostes d’aquest 
davant la Unió Europea i amb relació als actes de con-
clusió dels tractats que afectin les competències i els 
interessos de la Generalitat, i participar, a proposta del 
departament competent, en el nomenament de les per-
sones que han de representar la Generalitat en les de-
legacions negociadores de l’Estat espanyol davant la 
Unió Europea i a la Representació permanent de l’Es-
tat espanyol davant la Unió Europea.

c) Instar l’Estat espanyol a iniciar accions davant el 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea i adoptar els 
acords pertinents, d’acord amb la normativa europea, 
per tal de permetre les accions de la Generalitat davant 
d’aquest Tribunal.

d) Aprovar la subscripció pel Govern o per l’Admi-
nistració de la Generalitat dels acords de col·laboració 
subscrits amb ens públics d’altres estats o organismes 
internacionals i autoritzar, amb caràcter previ, la subs-
cripció d’aquests acords quan en formin part organis-
mes o entitats públiques dependents o vinculats a l’Ad-
ministració de la Generalitat.

Article 8. Administració de la Generalitat

1. Correspon al departament o departaments de l’Ad-
ministració de la Generalitat amb competències en 
matèria d’acció exterior i de relacions amb la Unió Eu-
ropea: 

a) Dirigir i impulsar les polítiques i actuacions amb 
relació a la Unió Europea i en els àmbits de les relaci-
ons exteriors.

b) La promoció i projecció exterior de Catalunya, de la 
seva representació i presència a l’exterior i de la coo-
peració al desenvolupament.

c) Dirigir i coordinar l’acció en aquests àmbits dels de-
partaments i organismes de la Generalitat.

2. El departament o departaments amb competències 
en matèria d’acció exterior i de relacions amb la Unió 
Europea han de coordinar la projecció exterior de les 
polítiques sectorials dels diferents departaments i or-
ganismes de la Generalitat per tal de garantir la seva 
adequació i coherència amb els objectius i les priori-
tats previstes en el Pla estratègic d’acció exterior del 
Govern regulat al capítol II del present títol. A aquests 
efectes, els departaments i organismes de la Generali-
tat han d’informar el departament competent en matè-
ria d’acció exterior i Unió Europea dels seus projectes 
i de les seves actuacions amb dimensió exterior.

Article 9. Altres institucions 
de la Generalitat

Als efectes del què estableix aquest article s’entén per 
altres institucions de la Generalitat el Síndic de Greu-
ges, la Sindicatura de Comptes, el Consell de Garanti-
es Estatutàries, així com l’Oficina Antifrau.

El Govern estableix relacions de col·laboració i meca-
nismes d’informació mútua amb aquestes institucions 
de la Generalitat en l’àmbit de l’acció exterior i de rela-
cions amb la Unió Europea.

Aquestes institucions de la Generalitat poden establir 
relacions de col·laboració i d’intercanvi de bones pràc-
tiques amb els seus homòlegs europeus i internacionals.

Article 10. Ens locals de Catalunya

El Govern, dins el marc competencial propi, coordina 
i recolza l’acció exterior i les relacions amb la Unió 
Europea de Catalunya realitzada pels ens locals de Ca-
talunya, tot respectant el principi d’autonomia local.

El Govern i l’Administració de la Generalitat han 
d’aprofitar l’experiència derivada de les accions exte-
riors de la resta d’administracions públiques de Ca-
talunya i, conseqüentment, impulsar la col·laboració 
amb els governs locals per tal de generar sinergies po-
sitives, concertar espais d’intercanvi i informació que 
permetin definir estratègies compartides, evitar l’esta-
bliment de duplicitats o actuacions contradictòries, i 
disposar, amb la màxima eficiència, dels recursos dis-
ponibles, amb la finalitat de millorar l’acció exterior i 
les relacions amb la Unió Europea de Catalunya i la 
seva efectivitat.

Article 11. Consorcis, fundacions, i altres ens 
públics i corporatius

Amb la finalitat d’assolir una acció exterior i les rela-
cions amb la Unió Europea de Catalunya cohesionada 
i eficient, el Govern i l’Administració de la Generali-
tat han de mantenir el grau de participació, relació o 
interlocució que considerin més adequat amb els con-
sorcis, fundacions i altres ens públics que actuïn en 
aquest àmbit.
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Amb la mateixa finalitat, el Govern coordina, d’acord 
amb la legislació pròpia de cambres, les diferents cam-
bres oficials de comerç, indústria i navegació de Cata-
lunya en les seves actuacions d’impuls de la internaci-
onalització i de foment de l’exportació de les empreses 
catalanes. Així mateix, el Govern i l’Administració de 
la Generalitat, d’acord amb la respectiva legislació es-
pecífica, mantenen relacions de col·laboració amb les uni-
versitats i altres institucions acadèmiques, amb els 
col·legis professionals i amb la resta d’ens corporatius 
de Catalunya.

Capítol II. Àmbits sectorials de l’acció exterior 
de Catalunya i de relacions de la Generalitat 
amb la Unió Europea

Article 12. Àmbits de l’acció exterior de 
Catalunya i les relacions de la Generalitat 
amb la Unió Europea

1. Correspon als diferents departaments de l’Adminis-
tració de la Generalitat desplegar la dimensió exterior 
i les relacions amb la Unió Europea dels àmbits secto-
rials de la seva competència per mitjà de mecanismes 
adequats a les prioritats que defineixi el Govern.

2. El Govern ha de promoure la internacionalització 
econòmica de Catalunya com a motor de desenvolu-
pament econòmic, ambiental i socialment responsa-
ble com a pol d’excel·lència i innovació en el coneixe-
ment, com a destinació turística i com a eix logístic 
de la Mediterrània i del sud d’Europa. Amb aquesta 
finalitat el Govern ha d’impulsar el potencial interna-
cional i la capacitat innovadora de l’economia catalana 
i fomentar activament la captació de noves inversions i 
de projectes d’inversió empresarial de caràcter estra-
tègic. Aquesta promoció econòmica ha de garantir la 
coherència amb els Principis Rectors sobre Empresa i 
Drets Humans de Nacions Unides, vetllant sempre pel 
respecte als drets humans en qualsevol acció que es 
dugui a terme.

3. El Govern ha de fomentar la llengua i la cultura prò-
pies dins i fora de la Unió Europea i situar el model 
cultural i lingüístic del país com a referent internacional.

4. La Generalitat ha de potenciar l’Institut Ramon 
Llull en l’àmbit de la promoció internacional de la llen-
gua catalana i de la cultura expressada en català, coor-
dinant les seves accions amb les de les delegacions del 
govern i amb les oficines sectorials, a l’exterior.

5. La Generalitat vetllarà que l’aranès, com a llengua 
oficial a Catalunya i pròpia de l’Aran, tingui la seva 
difusió a l’exterior i en especial pel que fa als seus àm-
bits de veïnatge transfronterers.

Article 13. Cooperació i ajut al 
desenvolupament, foment de la pau i defensa 
dels drets humans

Correspon al Govern formular, dirigir i avaluar la po-
lítica de la Generalitat en matèria de cooperació i ajut 
al desenvolupament, el foment de la pau i dels drets 
humans.

El departament competent en matèria d’acció exterior 
coordina les actuacions de cooperació i ajut al desen-
volupament, el foment de la pau i dels drets humans 
realitzades per l’entitat o l’òrgan corresponent i pels 
diferents departaments de la Generalitat, i vetlla per la 
coherència de polítiques per al desenvolupament.

El Govern estableix els principis, els eixos transver-
sals, els objectius estratègics i les prioritats geogrà-
fiques i sectorials en matèria de cooperació i ajut al 
desenvolupament, d’acord amb la Llei catalana de co-
operació al desenvolupament, l’agenda internacional 
en matèria de cooperació i ajut al desenvolupament i 
els fixa en els plans directors pluriennals i en els plans 
anuals de cooperació al desenvolupament.

Article 14. Instruments dels àmbits sectorials

1. L’acció exterior i de relacions amb la Unió Euro-
pea en els diferents àmbits sectorials de la Generalitat 
s’instrumentalitza a través dels mecanismes següents: 

a) Participació en programes de finançament.

b) Assistència tècnica, assessorament i intercanvi d’in-
formació i de bones pràctiques.

c) Formalització d’acords de col·laboració.

d) Participació en organitzacions internacionals i xar-
xes de cooperació europea i internacional.

e) Participació en conferències, fòrums i seminaris.

f) Participació en consultes tècniques, estudis, enques-
tes i publicacions.

g) Organització i participació en programes formatius 
i de capacitació professional.

h) Qualsevol altra actuació relacionada amb el desple-
gament de les competències estatutàries de la Gene-
ralitat de Catalunya en l’àmbit de l’acció exterior de 
Catalunya i de relacions de la Generalitat amb la Unió 
Europea.
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Capítol II. Instruments de planificació, 
coordinació i seguiment de l’acció exterior de 
Catalunya i de relacions de la Generalitat 
amb la Unió Europea

Article 15. Pla estratègic d’acció exterior de 
Catalunya i de relacions de la Generalitat 
amb la Unió Europea

1. El Govern ha d’aprovar, amb una periodicitat qua-
driennal, un Pla estratègic d’acció exterior, que ordeni 
sectorialment, geogràficament i institucionalment les 
prioritats i els objectius a mitjà termini de l’acció ex-
terior de Catalunya. El pla estratègic ha de ser debatut 
pel Parlament, que també en farà el seu seguiment.

2. El departament competent en matèria d’acció exte-
rior elabora el Pla estratègic d’acció exterior, amb la 
participació de la resta de departaments de la Genera-
litat, tot integrant les seves propostes, efectuades dins 
el marc de la Comissió Interdepartamental d’Acció 
Exterior. També es garantirà la informació, consulta, 
participació i concertació de la resta d’actors de l’acció 
exterior de Catalunya, especialment dels ens locals 
de Catalunya, i la societat civil competent en la matè-
ria, de manera que el pla sigui resultat d’un procés am-
pli d’estudi, informació, consulta, participació i ava-
luació de l’experiència precedent.

3. La persona titular del departament competent en 
matèria d’acció exterior presenta al Govern el projecte 
de Pla estratègic d’acció exterior per a la seva aprova-
ció. Un cop aprovat pel Govern, es presenta davant el 
Parlament perquè en tingui coneixement, el pugui de-
batre i fer-ne el seguiment. El Govern adoptarà les me-
sures necessàries per tal de difondre i donar a conèixer 
el seu contingut.

4. Els departaments poden elaborar, conjuntament 
amb el departament competent en matèria d’acció ex-
terior, plans de treball anuals en l’àmbit internacional 
que desenvolupin sectorialment el Pla estratègic de 
l’acció exterior del Govern i facilitin el seguiment de 
la seva activitat. Els plans sectorials sobre acció exte-
rior han de ser coherents amb el Pla estratègic d’acció 
exterior.

5. En l’establiment de les prioritats quadriennals, el pla 
estratègic d’acció exterior ha de tenir en compte: 

a) Els principis i els objectius establerts per aquesta 
llei.

b) Els recursos materials, humans i econòmics o de ges-
tió necessaris, i les capacitats existents a Catalunya.

Article 16. Comissió interdepartamental d’acció 
exterior i Unió Europea

La Comissió Interdepartamental d’Acció Exterior es 
configura com un òrgan col·legiat de coordinació de 
l’acció exterior dels diferents departaments de l’Ad-
ministració de la Generalitat, adscrita al departament 

competent en matèria d’acció exterior, amb la finalitat 
d’impulsar, fer el seguiment, coordinar i avaluar les 
polítiques i actuacions dels diferents departaments, 
dins i fora de la Unió Europea, especialment pel que fa 
a les funcions de proposta, seguiment i avaluació del 
Pla estratègic d’acció exterior del Govern.

Per tal d’impulsar la participació, la informació, la co-
municació, la col·laboració, la cooperació i l’assistèn-
cia recíproca en l’àmbit d’acció exterior de Catalunya 
entre el Govern i els ens locals, i entre el Govern i al-
tres ens d’interès públic amb una important activitat 
internacional i, especialment, per a garantir la parti-
cipació d’aquests en el procés d’informació, consulta i 
propostes previ a l’elaboració i aprovació del Pla estra-
tègic d’acció exterior, el Govern establirà reglamentà-
riament, de conformitat amb aquesta comissió, amb la 
periodicitat mínima que s’hi estableixi, la convocatò-
ria i la participació directa en les seves reunions de les 
representacions d’aquests ens.

Reglamentàriament es desplegaran la composició, les 
funcions i el funcionament d’aquest òrgan col·legiat.

Article 17. Consell d’Acció Exterior i de 
Relacions amb la Unió Europea

El Consell d’Acció Exterior i de Relacions amb la 
Unió Europea és un òrgan assessor, consultiu i de par-
ticipació externa en matèria d’acció exterior i de rela-
cions de la Generalitat amb la Unió Europea. És ads-
crit al departament o departaments amb competència 
en matèria d’actuacions exteriors.

El Consell d’Acció Exterior i de relacions amb la Unió 
Europea està format per representats de l’Administra-
ció de la Generalitat i de les organitzacions, entitats i 
personalitats rellevants reconegudes com a membres 
destacats de la comunitat catalana que treballen en 
l’acció exterior.

El Consell d’Acció Exterior i de Relacions amb la 
Unió Europea té les funcions següents: 

a) Dissenyar i proposar polítiques en matèria d’acció 
exterior i de relacions amb la Unió europea per a Ca-
talunya 

b) Fer arribar al Govern les iniciatives i les propostes 
que consideri convenients per a la millora de les actu-
acions en aquest àmbit.

c) Participar en els treballs d’elaboració dels avantpro-
jectes i altres disposicions generals de l’Administració 
de la Generalitat en aquest àmbit, inclòs el Pla estratè-
gic d’Acció exterior i Unió Europea i els plans anuals.

d) Impulsar la col·laboració, la cooperació i l’assistèn-
cia recíproca en l’àmbit d’acció exterior i de relacions 
amb la Unió Europea entre el Govern i altres ens d’in-
terès públic amb una important activitat internacional, 
especialment, per a garantir la participació d’aquests 
en el procés d’informació, consulta i propostes previ 
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a l’elaboració i aprovació del Pla estratègic d’acció ex-
terior.

e) Conèixer i fer el seguiment de l’acció de Govern i 
contribuir amb la seva expertesa al compliment dels 
compromisos i acords que prengui la Generalitat en 
matèria d’acció exterior i davant la Unió Europea.

f) Les altres funcions que li assigni el conseller o con-
sellera competent en matèria d’acció exterior o li si-
guin atorgades expressament per normativa específica.

Reglamentàriament, es desplegaran la composició, 
l’organització i el funcionament d’aquest òrgan col-
legiat.

Article 18. Participació en la negociació 
de tractats internacionals

1. De conformitat amb l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya, el Govern de la Generalitat sol·licita a l’Estat 
tota la informació sobre la negociació d’aquells trac-
tats internacionals que tinguin per àmbit matèries que 
siguin de la seva competència o del seu interès i, en 
resposta a aquesta informació, la Generalitat pot re-
metre al Govern de l’Estat espanyol les observacions 
que consideri pertinents sobre la negociació.

2. La Generalitat pot sol·licitar al Govern de l’Estat es-
panyol l’obertura de negociacions per a la conclusió de 
tractats internacionals en matèries de la seva compe-
tència i pot dirigir les observacions que consideri per-
tinents.

3. La Generalitat també pot sol·licitar al Govern de 
l’Estat espanyol que s’integrin representants de la Ge-
neralitat en les delegacions negociadores de tractats 
internacionals que tinguin per àmbit matèries pròpies 
de la seva competència o del seu interès.

Títol II. Relacions institucionals de la 
Generalitat a l’exterior i davant la Unió 
Europea

Capítol I. Relacions amb la Unió Europea

Article 19. Disposició general

En els termes que estableix l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya i aquesta llei, la Generalitat participa en els 
afers relacionats amb la Unió Europea que afectin les 
competències o els interessos de Catalunya.

Article 20. Participació en les institucions 
i òrgans de la Unió Europea

1. La Generalitat participa en les delegacions de l’Es-
tat espanyol davant la Unió europea que tractin afers 
de la competència legislativa de la mateixa Generali-
tat, i especialment davant el Consell de Ministres i els 
òrgans consultius i preparatoris del Consell i de la Co-
missió.

2. La Generalitat pot participar en el Comitè de les 
Regions.

Article 21. Participació en la formació de la 
posició de l’Estat espanyol davant de la Unió 
Europea.

La Generalitat participa en la formació de les posici-
ons de l’Estat davant de la Unió Europea, especial-
ment davant el Consell de Ministres, en els afers rela-
tius a les competències o als interessos de Catalunya, 
en els termes que estableixen aquest Estatut i la legis-
lació sobre aquesta matèria.

Article 22. Desenvolupament i aplicació del 
dret de la Unió Europea

La Generalitat aplica i executa el dret de la Unió Euro-
pea en l’àmbit de les seves competències. L’existència 
d’una regulació europea no modifica la distribució in-
terna de competències que estableixen la Constitució i 
aquest Estatut.

Article 23. Fons europeus

1. Correspon a la Generalitat la gestió dels fons euro-
peus en matèries de la seva competència, en els termes 
que estableixen els articles 114 i 210 de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya.

2. Correspon a la Generalitat la gestió dels fons euro-
peus en matèries de la seva competència.

3. En l’àmbit de les seves competències, l’Administra-
ció de la Generalitat ha de participar de manera activa 
en les convocatòries i els programes de finançament 
promoguts per la Unió Europea que siguin del seu in-
terès.

4. La Generalitat ha d’impulsar mecanismes d’infor-
mació, assessorament i suport per a facilitar l’accés i 
la màxima participació de les persones físiques i jurí-
diques de Catalunya, públiques i privades, en les con-
vocatòries i els programes de finançament promoguts 
per la Unió Europea.

Article 24. Estatus jurídic del català a la Unió 
Europea

La Generalitat ha d’emprendre les accions i mesures 
necessàries per a garantir l’ús del català a les institu-
cions europees i per a assolir el reconeixement de l’ofi-
cialitat de la llengua catalana a la Unió Europea.

Article 24 bis. Seu d’agències i organismes de la 
Unió Europea

La Generalitat promourà que la UE estableixi seus 
d’agències i organismes a Catalunya.
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Capítol II. Relacions amb altres governs, 
organitzacions internacionals i xarxes de 
cooperació territorial

Article 25. Relacions del Govern amb altres 
governs

1. El Govern, en l’exercici de les seves relacions amb 
altres governs d’altres territoris, promou els objectius 
següents: 

a) Impulsar el potencial internacional de l’economia 
catalana, estimular el creixement de les exportacions 
de les empreses catalanes, especialment en aquells 
mercats de més difícil accés, com també l’atracció 
d’inversions i de nous projectes empresarials de caràc-
ter estratègic i innovador d’interès per a Catalunya.

b) Fomentar la cooperació institucional entre territoris 
i l’intercanvi de bones pràctiques, especialment amb 
aquells territoris que mantenen vincles històrics, po-
lítics, lingüístics, culturals, econòmics i socials amb 
Catalunya.

c) Promoure el desenvolupament humà sostenible, el 
foment de la pau i dels drets humans i la cohesió so-
cial en països prioritaris per al Govern, especialment 
aquells on el pes de l’emigració vers Catalunya sigui 
significatiu.

d) Treballar per a reforçar contactes i possibilitar la 
presència i projecció econòmica, cultural i social de 
les entitats, empreses i representants de la societat ci-
vil catalana a l’exterior.

e) Establir unes relacions institucionals fluides i cons-
tants amb el cos consular present a Catalunya, en es-
pecial amb aquelles legacions que mantinguin forts 
interessos i lligams socioeconòmics i culturals amb 
Catalunya, així com promocionar l’establiment de 
nous consolats d’altres països com una forma de po-
tenciar les nostres relacions bilaterals amb territoris 
que puguin tenir interès amb Catalunya.

Article 26. Relació i col·laboració amb les 
organitzacions internacionals

El Govern ha de potenciar les relacions de col·laboració 
amb les organitzacions internacionals, tot prioritzant 
les relacions amb aquells organismes que pertanyen 
a l’Organització de les Nacions Unides, en aquelles 
matèries que són d’interès per a Catalunya i, en espe-
cial, en el desenvolupament econòmic, la innovació i 
recerca, els serveis socials, la salut, la cooperació al 
desenvolupament i el foment de la pau i dels drets hu-
mans, la immigració, la infància, la joventut, l’esport, 
l’educació, la cultura, el desenvolupament sostenible, 
l’alimentació, l’agricultura, la pesca, i la seguretat i la 
policia.

Amb aquests objectius, i de conformitat amb els trac-
tats constitutius de l’organització internacional i amb 
l’ordenament jurídic espanyol, el Govern desenvolu-

pa els instruments necessaris per a facilitar la relació 
i col·laboració amb les organitzacions internacionals, 
d’acord amb els procediments i les característiques 
propis d’aquests i d’acord amb els mecanismes de l’Es-
tat espanyol.

El Govern potenciarà aquestes relacions i la seva col-
laboració, en les organitzacions internacionals, d’acord 
amb allò establert en els principis rectors d’aquesta llei.

El Govern impulsa la col·laboració amb els actors pú-
blics i privats de Catalunya que incideixin en l’àmbit 
multilateral.

El Govern ha de promoure que el personal de l’Ad-
ministració de la Generalitat pugui ser destacat en or-
ganitzacions internacionals amb l’objectiu de millorar 
el coneixement del seu funcionament i fer repercutir 
posteriorment aquesta experiència en el seu treball a 
l’Administració.

La Generalitat ha de desenvolupar tal com preveu 
l’Estatut, la presència i la utilització de la llengua cata-
lana en les organitzacions internacionals i en els trac-
tats internacionals de contingut cultural o lingüístic.

El Govern i l’Administració de la Generalitat han de 
promoure Catalunya com un espai de referència en 
l’establiment de seus oficials d’organitzacions interna-
cionals i per a les seves reunions i conferències inter-
nacionals.

Article 27. Participació en xarxes de cooperació 
territorial

El Govern, a través del departament competent en ma-
tèria d’acció exterior, impulsa la participació de Cata-
lunya en les xarxes de cooperació territorial amb l’ob-
jectiu de projectar i incidir en els interessos propis i 
compartits.

La participació en aquestes xarxes ha de permetre di-
fondre iniciatives de projecció exterior del Govern de 
la Generalitat.

El Govern participa en xarxes de cooperació territori-
al transfronterera amb l’objectiu de potenciar la cohe-
sió d’aquells territoris amb els quals es comparteixen 
vincles de proximitat geogràfica, històrica, política, 
cultural o socioeconòmica.

El Govern ha de potenciar les agrupacions europees 
de cooperación territorial, en especial l’Euroregió.

D’acord amb el principi de subsidiarietat i d’autono-
mia local, el Govern facilita i impulsa la participació 
dels governs locals en aquelles xarxes de cooperació ter-
ritorial que treballin àmbits del seu interès, com també 
les relacions de cooperació entre ens locals transfron-
terers.
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Títol III. Representació de la Generalitat 
a l’exterior

Article 28. Naturalesa de la representació 
a l’exterior de la Generalitat

Als efectes d’aquesta Llei i de la seva normativa de 
desplegament, la representació a l’exterior de la Ge-
neralitat està integrada per una xarxa d’unitats de re-
presentació institucional del Govern i d’unitats de ca-
ràcter sectorial dependents de l’Administració de la 
Generalitat, que actuen a l’exterior amb la finalitat 
de promoure i defensar, de manera cohesionada i efi-
caç, els interessos de Catalunya a l’exterior, de mane-
ra coherent amb el Pla estratègic d’acció exterior del 
Govern. La representació a l’exterior de la Generali-
tat també està integrada per aquells representants que 
el Govern pugui nomenar a l’exterior i que siguin res-
ponsables de projectes o programes de cooperació es-
pecífics.

Les unitats de representació institucional del Govern 
a l’exterior són la Delegació del Govern de la Genera-
litat davant la Unió Europea i les delegacions del Go-
vern de la Generalitat a l’exterior.

Les unitats d’àmbit competencial sectorial, depen-
dents dels respectius departaments de l’Administració 
de la Generalitat, a l’exterior, es denominen oficines 
sectorials.

La Generalitat crea les delegacions i oficines sectori-
als en els països i les àrees geogràfiques que consideri 
prioritaris per a la promoció dels interessos de Catalu-
nya, de manera coherent amb les necessitats reals del 
país i amb el Pla estratègic d’acció exterior del Go-
vern.

L’estructura de la representació a l’exterior de la Gene-
ralitat es fonamenta en els principis d’eficiència i eficà-
cia i de rendiment de comptes.

L’estructura de representació establirà els mecanismes 
de coordinació i comunicació amb la societat civil ca-
talana amb activitat en altres països.

Article 29. Delegació del Govern de la 
Generalitat davant la Unió Europea 

1. La Delegació del Govern davant la Unió Europea 
assumeix la representació institucional de la Genera-
litat de Catalunya davant de les institucions i dels òr-
gans de la Unió Europea, i també la defensa dels seus 
interessos.

2. La Delegació del Govern davant la Unió Europea 
es crea per decret i s’adscriu orgànicament al depar-
tament competent en matèria de relacions amb la UE.

Article 30. Delegacions del Govern a l’exterior

1. Les delegacions del Govern a l’exterior són aque-
lles unitats de representació institucional del Govern 

que tenen com a objectiu la defensa dels interessos de 
Catalunya en el seu conjunt, a més de la projecció in-
ternacional del país.

2. Les delegacions del Govern a l’exterior es creen i se 
suprimeixen per decret del Govern i s’adscriuen orgà-
nicament al departament competent en matèria d’ac-
ció exterior. Les àrees geogràfiques d’influència de les 
delegacions són les que determinin els respectius de-
crets de creació.

Article 31. Oficines sectorials

1. Les oficines sectorials del Govern són aquelles uni-
tats que tenen un àmbit d’actuació sectorial, correspo-
nent a un departament de la Generalitat, i estan ads-
crites orgànicament i funcionalment al departament 
competent en la matèria o als organismes que en de-
penen.

2. El Govern ha de garantir una xarxa d’oficines sec-
torials adequada per a la promoció dels interessos de 
Catalunya, especialment en els àmbits de la promoció 
econòmica, la recerca i la innovació, la captació d’in-
versions, la promoció turística, la internacionalització 
de les empreses culturals, la projecció internacional de 
la llengua i la cultura catalanes, i la cooperació al des-
envolupament.

3. La creació i supressió d’una oficina sectorial per 
part d’un departament requereix l’autorització prèvia 
del Govern. Prèviament a aquesta autorització, el de-
partament de l’Administració de la Generalitat al qual 
està adscrita aquesta oficina avaluarà, conjuntament 
amb el departament competent en matèria d’acció ex-
terior, la seva oportunitat.

Article 32. Coordinació de la representació 
a l’exterior de la Generalitat

El Govern, mitjançant el departament competent en 
matèria d’acció exterior, garanteix l’actuació coordi-
nada, eficaç i eficient del conjunt d’unitats i represen-
tants de la Generalitat a l’exterior.

El delegat o delegada del Govern davant la Unió Eu-
ropea i el delegat o delegada del Govern a l’exterior en 
aquells altres països on hi hagi una delegació del Go-
vern a l’exterior assumeixen, respectivament, la coor-
dinació de les oficines sectorials que també hi tinguin 
presència.

El departament competent en matèria d’acció exterior 
també vetlla i potencia la coordinació amb altres ad-
ministracions públiques i ens públics catalans i socie-
tat civil organitzada de Catalunya a l’exterior.

Sempre que sigui possible les oficines sectorials s’in-
tegraran en els espais de les delegacions en els àmbits 
territorials en què coincideixin. També es procurarà 
que s’hi ubiquin les representacions a l’exterior d’altres 
administracions públiques de Catalunya.
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Les oficines sectorials defensen prioritàriament els in-
teressos sectorials que han motivat la seva creació. No 
obstant, en aquells països on no hi ha delegació del 
Govern de la Generalitat a l’exterior les oficines sec-
torials poden prestar el suport que es consideri neces-
sari per a la correcta representació de la Generalitat 
a l’exterior, prèvia consulta al departament competent 
en matèria d’acció exterior.

Títol IV. Relacions de la Generalitat amb la 
ciutadania i la societat civil catalana dedicada 
a l’acció exterior

Capítol I. Diplomàcia Pública de Catalunya

Article 33. Suport a la internacionalització 
de la societat civil

La Generalitat promou la projecció internacional 
d’aquelles entitats i organitzacions de la societat civil 
de l’àmbit empresarial, sindical i social, de la comu-
nicació, cooperació al desenvolupament, cultura, pau 
i drets humans o de l’esport que puguin participar ac-
tivament en entitats afins d’àmbit internacional, amb 
l’objectiu de maximitzar la presència i influència cata-
lana a l’exterior.

El Govern també ha de mantenir una interlocució con-
tinuada amb els centres d’estudi, formació, investiga-
ció i recerca presents a Catalunya en l’àmbit de les re-
lacions internacionals, i amb els centres universitaris 
i les escoles de negoci que compten amb una àmplia 
expertesa geogràfica i sectorial reconeguda internaci-
onalment. El Govern ha de fer partícips aquestes ins-
titucions de la seva acció exterior i associar-les com a 
canals de transmissió cap a la societat civil de Catalu-
nya i de l’exterior.

Article 34. Promoció de la projecció 
internacional de la ciutadania catalana

El Govern dóna suport a aquelles actuacions indivi-
duals, col·lectives, associatives i organitzades que im-
pulsin catalanes i catalans a l’exterior, així com altres 
ciutadans propers i afins a Catalunya, i que siguin co-
herents amb els objectius estratègics de l’acció exteri-
or, així com amb els interessos públics del país.

Així mateix, el Govern vetlla per identificar i col-
laborar amb catalanes i catalans de l’exterior de reco-
negut prestigi, amb l’objectiu de projectar internacio-
nalment la seva realitat, la seva excel·lència i la seva 
potencialitat.

El Govern dóna suport a la incorporació de catalanes i 
catalans en organitzacions internacionals, institucions 
i òrgans de la Unió Europea, i empreses multinacio-
nals que contribueixin a la capacitació i formació de la 
ciutadania catalana en l’àmbit internacional.

Article 35. Associacions de la societat civil 
actives en l’àmbit de l’acció exterior

El Govern i l’Administració de la Generalitat mante-
nen de forma estable relacions de col·laboració amb 
les organitzacions socials que realitzen tasques de di-
plomàcia ciutadana en els àmbits de cooperació i ajut 
al desenvolupament, promoció de la pau, foment dels 
drets humans, la cultura, els moviments migratoris, la 
sostenibilitat ambiental i altres.

Article 36. Comunicació exterior del Govern

El Govern manté un contacte permanent i fluid amb 
els mitjans de comunicació d’arreu del món i garanteix 
un diàleg proper i continu amb els generadors d’opinió 
internacional.

L’estratègia de comunicació del Govern ha de garantir 
la difusió de materials informatius i d’anàlisi que per-
metin oferir informació rellevant, clara i contrastada i 
estar vinculada al Pla estratègic de l’acció exterior del 
Govern.

Per a la projecció i posicionament internacionals de 
Catalunya i la seva marca, el Govern ha d’aprofitar la 
forta implantació i presència de la marca de la seva ca-
pital, Barcelona, especialment atenent a l’espai central 
i capdavanter que ocupa a la regió euromediterrània, 
en tant que seu de la Unió per la Mediterrània.

Article 37. Coordinació

El Govern, mitjançant el departament competent en 
matèria d’acció exterior, dirigeix i coordina els depar-
taments i els organismes de la Generalitat que exercei-
xen activitats de diplomàcia pública, per tal de garan-
tir la seva adequació i coherència amb el Pla estratègic 
d’acció exterior del Govern.

El Govern compta amb una estructura que fomenta la 
creació dels espais adequats de diàleg i de participació 
de la societat civil.

Capítol II. Relacions de la Generalitat 
amb la ciutadania i les comunitats catalanes 
a l’exterior

Article 38. Relacions amb els catalans 
a l’exterior

El Govern vetlla perquè les catalanes i catalans a l’ex-
terior puguin fer efectius els seus drets. En aquest sen-
tit, promou les accions necessàries perquè la normativa 
desenvolupada en el marc competencial de Catalunya 
tingui en compte les seves especials circumstàncies.

Article 39. Comunitats catalanes a l’exterior

1. Correspon al Govern, mitjançant el departament 
competent en matèria d’acció exterior, regular el su-
port, la coordinació i les relacions amb les comunitats 
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catalanes de l’exterior i amb els casals o centres cata-
lans establerts fora del territori de Catalunya.

2. Els casals o centres catalans són reconeguts per 
acord del Govern de la Generalitat, prèvia sol·licitud 
de l’entitat interessada, d’acord amb els requisits i el 
procediment que s’estableixi per decret del Govern.

3. El Govern dóna suport, d’acord amb les disponibili-
tats pressupostàries, a les comunitats catalanes de l’ex-
terior, als seus casals o centres catalans i a llurs fede-
racions, en tant que promotors i difusors de la realitat 
nacional catalana fora del territori de Catalunya.

4. Amb l’objectiu de difondre el coneixement i el reco-
neixement de la presència catalana al món, com també 
de promoure l’estudi i les relacions entre les entitats i 
persones que conformen la Catalunya exterior i entre 
aquestes i Catalunya, la Generalitat de Catalunya pot 
promoure trobades de comunitats catalanes a l’exterior 
quan es consideri convenient i organitzar, amb subjec-
ció a les disponibilitats pressupostàries i amb la peri-
odicitat que es determini, el Congrés de la Catalunya 
Exterior.

5. Aquest objectiu ha de garantir, de manera especial, 
totes aquelles accions vinculades a un enfortiment de 
les relacions d’intercanvi amb altres pobles i països del 
món, promovent un rol actiu de les comunitats catala-
nes a l’exterior en el desenvolupament cultural, social i 
econòmic de Catalunya.

Disposició addicional

1. El Govern efectuarà el desplegament reglamentari 
necessari i adoptarà les mesures adequades per a dotar 
l’Administració de la Generalitat d’un personal amb 
una preparació i coneixements específics per a exercir 
les funcions derivades de l’acció exterior de Catalunya 
i de relacions de la Generalitat amb la Unió Europea.

2. El règim jurídic, l’organització i els mecanismes de 
planificació, gestió, execució, avaluació i coordinació 
de l’activitat de l’Administració de la Generalitat en 
matèria de cooperació al desenvolupament i de solida-
ritat internacional es regulen per la Llei 26/2001, de 31 
de desembre, de cooperació al desenvolupament.

Disposició derogatòria

Es deroguen totes les disposicions de rang igual o in-
ferior en allò que s’oposi o contradigui el que estableix 
aquesta llei i, en concret, els articles 6, 19, 20 i 21 de la 
Llei 18/1996, de 27 de desembre, de relacions amb les 
comunitats catalanes de l’exterior.

Disposicions finals

Primera

Es faculta el Govern i, en allò que li correspongui, el 
conseller o la consellera competent per raó de la ma-
tèria, per a fer el desplegament reglamentari d’aquesta 
llei.

Segona. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà de la seva publi-
cació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Celestino Corbacho i Chaves Sergi Sabrià i Benito

Esmenes reservades per a ser defensades en 
el Ple

1 Esmena núm. 1
De modificació i addició
Grup Mixt (20)

Modificar «diplomàcia pública» per «diplomàcia ciu-
tadana» a tot el text de la llei.

2 Esmena núm. 2
De modificació i supressió
Grup Mixt (21)

Modificar «projecció, projectar-se» per «relació, rela-
cionar-se» a tot el text de la llei.

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP Socialista (71)

Es substitueix l’expressió «catalans i catalanes» per 
«ciutadania catalana» al llarg de tot el projecte de 
llei.

Article 1

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (1)

«Article 1. Objecte de la llei

L’objecte d’aquesta llei és el conjunt ordenat de les ac-
tuacions dutes a terme a l’exterior pel Govern de la 
Generalitat de Catalunya, i els organismes, entitats i 
institucions públiques de Catalunya, en l’exercici de 
les seves competències.»
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11 Esmena núm. 11

De modificació
GP Socialista (4)

Es modifica l’apartat primer de l’article 1, amb la re-
dacció següent: 

«Article 1. Objecte de la llei

Aquesta llei té per objecte definir l’àmbit d’aplicació, 
les línies generals d’actuació, les estructures organit-
zatives i els mecanismes de planificació, participació, 
gestió i seguiment avaluació de l’acció exterior de Ca-
talunya, per tal d’assolir, sota la direcció, la coordina-
ció i l’orientació del Govern de la Generalitat, la mà-
xima promoció i projecció exterior de Catalunya i dels 
seus interessos, com també el posicionament de Cata-
lunya a l’exterior com a subjecte actiu amb relació a 
matèries de la seva competència i del seu interès.

[...]»

12 Esmena núm. 12
D’addició
GP Socialista (5)

S’addiciona un incís a l’apartat tercer de l’article 1, 
amb la redacció següent: 

«Article 1. Objecte de la llei

[...]

Als efectes d’aquesta llei i de la seva normativa de des-
plegament, s’entén per acció exterior de Catalunya, el 
conjunt de polítiques, actuacions, activitats i iniciati-
ves que, de manera coherent amb els principis i ob-
jectius d’aquesta llei, desenvolupen per a la projecció 
exterior de Catalunya, dins i fora de l’àmbit de la Unió 
Europea, el Govern i l’Administració de la Generali-
tat de Catalunya, els altres òrgans estatutaris, la resta 
d’administracions públiques de Catalunya, com també 
els organismes, entitats o institucions vinculades o de-
pendents de qualsevol d’aquestes administracions, tot 
respectant l’àmbit competencial de la comunitat autò-
noma i el principi d’autonomia local.

[...]» 

14 Esmena núm. 14
De supressió
GP Socialista (8)

Es suprimeix el tercer paràgraf de l’article 1.

16 Esmena núm. 16
D’addició
GP Socialista (7)

S’addiciona un incís al paràgraf quart de l’article 1, 
amb la redacció següent: 

«Article 1. Objecte de la llei

[...]

En consonància amb la definició prevista a l’apartat 
anterior, l’acció exterior de la Generalitat abasta to-
tes les polítiques, actuacions, activitats i iniciatives 
del Govern i l’Administració de la Generalitat deriva-
des de les atribucions competencials i de l’exercici de 
les funcions relacionades amb els àmbits de les relaci-
ons exteriors, de l’actuació de la Generalitat en rela-
ció amb la Unió Europea, de la promoció i projecció 
exterior de Catalunya i de la cooperació al desenvolu-
pament.

Addició de nous articles

17 Esmena núm. 17
D’addició
GP Socialista (1)

S’addiciona un article 1 que precedirà a l’article 1 del 
projecte de llei amb la redacció següent: 

«Article 1. Disposicions generals

1. La Generalitat ha d’impulsar la projecció de Catalu-
nya a l’exterior i promoure els seus interessos en aquest 
àmbit, respectant la competència de l’Estat en matèria 
de relacions exteriors.

2. La Generalitat té capacitat per a portar a terme ac-
cions amb projecció exterior que derivin directament 
de les seves competències, sia de manera directa, sia 
per mitjà dels òrgans de l’Administració general de 
l’Estat.

3. Les accions amb projecció exterior, que la Genera-
litat porti a terme per mitjà dels seus òrgans, resten 
subjectes a les disposicions establertes al Capítol II i 
Capítol III del Títol V de l’Estatut d’Autonomia.»

Article 2

19 Esmena núm. 19
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (2)

«Article 2. Principis rectors de l’acció exterior de Ca-
talunya

L’acció exterior de Catalunya es regeix pels principis 
rectors següents: 

a) La projecció de la imatge de Catalunya a l’exterior.

b) La internacionalització econòmica de Catalunya.

c) El consens polític en la definició de l’acció exterior 
de Catalunya.

d) La coherència, la coordinació i la transparència de 
l’acció exterior.

e) La defensa de la cultura, de les llengües cooficials i 
de la identitat pròpies de Catalunya.
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f) El respecte als principis de la Constitució Espanyo-
la, a l’Estatut d’Autonomia, a la Carta de les Nacions 
Unides i als tractats de la Unió Europea.

g) La lleialtat institucional amb l’Estat i altres admi-
nistracions públiques.

h) L’equilibri territorial en la promoció dels interessos 
del conjunt de Catalunya.

i) El respecte al dret internacional i als tractats conclo-
sos per Espanya que afectin Catalunya.

j) La rendició de comptes, amb periodicitat anual, al 
Parlament de Catalunya.»

23 Esmena núm. 23
De supressió
GP Socialista (10)

Supressió de la lletra c de l’article 2.

32 Esmena núm. 32
D’addició
GP Socialista (17)

S’addiciona una lletra i ter a l’article 2, amb la redac-
ció següent: 

«Article 2. Principis rectors de l’acció exterior de Ca-
talunya

[...]

i ter) coordinació i transversalitat de les funcions, ac-
tivitats i relacions que mantenen en l’àmbit de l’acció 
exterior amb la resta d’administracions públiques.»

35 Esmena núm. 35
De modificació
GP Socialista (20)

Es modifica el títol del Capítol I del Títol I, amb la re-
dacció següent: 

«Capítol I. Subjectes Actors de l’acció exterior de Ca-
talunya»

Article 3

40 Esmena núm. 40
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (3)

«Article 3. El Govern 

1. El Govern, mitjançant el departament competent en 
matèria d’acció exterior, dirigeix, executa i coordina 
l’acció exterior de la Generalitat per a la projecció ex-
terior de Catalunya i la promoció dels seus interessos.

2. En concret, correspon al Govern: 

Adoptar les mesures necessàries per a l’aplicació dels 
tractats i convenis internacionals conclosos per l’Es-

tat, en allò que afectin les matèries que siguin compe-
tència de la Generalitat.

Participar, a proposta del departament competent, en 
el nomenament de les persones que han de represen-
tar la Generalitat en les delegacions i la Representació 
permanent d’Espanya davant la Unió Europea.

Aprovar els acords de col·laboració amb ens públics 
d’altres estats o organismes internacionals i autorit-
zar la subscripció d’aquests acords quan en formin 
part organismes o entitats públiques dependents o 
vinculats a l’Administració de la Generalitat, sempre 
que no vinculin jurídicament a les parts que els subs-
criguin.

3. Correspon al president o presidenta de la Generali-
tat, en exercici de la més alta representació de la Ge-
neralitat, mantenir les relacions amb les autoritats de 
l’àmbit internacional.»

Article 5

46 Esmena núm. 46
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (4)

«Article 5. Parlament i altres òrgans estatutaris 

El Parlament ha de conèixer, en un Ple Extraordinari, 
el Pla estratègic d’acció exterior del Govern.

El Govern ret comptes anualment al Parlament de 
l’acció exterior duta a terme.

El Parlament manté relacions de col·laboració amb al-
tres cambres legislatives.

Els òrgans estatutaris i altres entitats públiques adscri-
tes al Parlament estableixen relacions de col·laboració 
amb els seus homòlegs europeus i internacionals.

El Parlament impulsa les relacions de col·laboració i 
mecanismes d’informació mútua amb el Govern, altres 
òrgans estatutaris i entitats adscrites al Parlament en 
l’àmbit de l’acció exterior.»

Article 6

50 Esmena núm. 50
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (10)

De la numeració dels articles 6 i 7 que passarien a ser 
els articles 9 i 10 respectivament 
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51 Esmena núm. 51

De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (5)

«Article 6. Altres administracions públiques de Cata-
lunya

El Govern i l’Administració de la Generalitat han d’a-
profitar l’experiència derivada de les accions exteriors 
de la resta d’administracions públiques de Catalunya i, 
consegüentment, impulsar la col·laboració amb els go-
verns locals per tal de generar sinergies positives, con-
certar espais d’intercanvi i informació que permetin 
definir estratègies compartides, evitar l’establiment de 
duplicitats o actuacions contradictòries, i disposar, amb 
la màxima eficiència, dels recursos disponibles, amb la 
finalitat de millorar l’acció exterior de Catalunya i la se-
va efectivitat.»

Article 7

53 Esmena núm. 53
D’addició
Grup Mixt (9)

D’un nou paràgraf a l’article 7

«Igualment, el Govern i l’Administració de la Gene-
ralitat mantenen de forma estable relacions de col-
laboració i concertació amb les organitzacions socials 
que realitzen tasques de diplomàcia ciutadana en els 
àmbits de cooperació al desenvolupament, promoció 
de la pau, foment dels drets humans, la cultura, els mo-
viments migratoris, la sostenibilitat ambiental i altres.»

55 Esmena núm. 55
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (6)

A l’article 7, s’addiciona un incís al títol de l’article i 
dos nous paràgrafs tercer i quart, que resta redactat de 
la manera següent: 

«Article 7. Consorcis, fundacions, ongs i altres ens pú-
blics i corporatius

El Govern també participarà juntament amb les admi-
nistracions públiques i la ciutadania en els projectes de 
la Unió per la Mediterrània (UpM) i d’altres que fomen-
tin els valors de la cooperació euromediterrània. La 
Unió per al Mediterrani, amb seu a Barcelona, ha de 
continuar sent una prioritat del Govern de Catalunya. 
La capitalitat euromediterrània de Barcelona i la cre-
ació d’un espai de cooperació i integració a la Mediter-
rània basat en l’Estat de dret, els drets humans, la jus-
tícia i el desenvolupament sostenible han de ser per a la 
Generalitat i la societat catalana un projecte estratègic.

Igualment, el Govern i l’Administració de la Generalitat 
mantenen de forma estable relacions de col·laboració i 

concertació amb les organitzacions socials que realit-
zen tasques de diplomàcia ciutadana en els àmbits de 
cooperació al desenvolupament, promoció de la pau, fo-
ment dels drets humans, la cultura, els moviments mi-
gratoris, la sostenibilitat ambiental i altres.»

Article 8

57 Esmena núm. 57
De modificació
GP Socialista (25)

Es modifica l’apartat primer de l’article 8, amb la re-
dacció següent: 

«Article 8. Pla estratègic d’acció exterior del govern

1. El Govern ha d’aprovar, amb una periodicitat qua-
driennal, un Pla estratègic d’acció exterior, que ordeni 
sectorialment, geogràficament i institucionalment les 
prioritats i els objectius a mitjà termini de l’acció exte-
rior de Catalunya. Aquest pla estratègic es completarà 
amb un Pla anual en el marc de la Unió Europea.

[...]»

58 Esmena núm. 58
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (7)

A l’article 8, apartat 1, d’un incís al final del paràgraf

«8.1 El Govern ha d’aprovar, amb una periodicitat qua-
driennal, un Pla estratègic d’acció exterior, que ordeni 
sectorialment, geogràficament i institucionalment les 
prioritats i els objectius a mitjà termini de l’acció exte-
rior de Catalunya. El Pla estratègic ha de ser presentat 
i ratificat pel Parlament. El Pla Estratègic vetllarà pel 
compliment de les normativa internacional de defensa 
i promoció dels drets humans, tals com PICP, PIDESC 
i les Directrius de Drets Humans de la Unió Europea.»

59 Esmena núm. 59
De modificació
GP Socialista (26)

Es modifica l’apartat tercer de l’article 8, amb la redac-
ció següent: 

«Article 8. Pla estratègic d’acció exterior del govern

[...]

3. El conseller o consellera competent en matèria d’ac-
ció exterior presenta al Govern el projecte de Pla es-
tratègic d’acció exterior per a la seva aprovació. Un 
cop aprovat haurà de ser publicat al Diari Oficial de la 
Generalitat i en el termini de 15 dies des de la seva pu-
blicació, el Govern haurà de donar-ne trasllat al Par-
lament perquè el pugui debatre.
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El debat i votació del Pla estratègic en seu parlamentà-
ria es fa d’acord amb el procediment establert en l’arti-
cle 148 del Reglament del Parlament.

[...]»

60 Esmena núm. 60
De modificació
GP Socialista (28)

Es modifica l’apartat quart de l’article 8, amb la redac-
ció següent: 

«Article 8. Pla estratègic d’acció exterior del govern

[...]

4. Els departaments poden han d’elaborar, conjunta-
ment amb el departament competent en matèria d’ac-
ció exterior, plans de treball anuals en l’àmbit interna-
cional que desenvolupin sectorialment el Pla estratègic 
de l’acció exterior del Govern i facilitin el seguiment de 
la seva activitat. Els plans sectorials sobre acció exte-
rior han de ser coherents amb el Pla estratègic d’acció 
exterior.»

61 Esmena núm. 61

D’addició
Grup Mixt (10)

D’un nou punt a l’article 8 després del punt 4

«El Govern haurà d’establir els instruments ade-
quats per a valorar l’abast de les interferències nega-
tives produïdes directa o indirectament per les polítiques 
o qualsevol mesura u omissió de les administracions 
catalanes que li siguin de la seva competència. Per la 
qual cosa s’haurà d’establir un pla quadriennal per al 
desplegament de mesures estratègiques en el conjunt 
de l’acció de govern que minimitzin aquesta anticoo-
peració catalana. És a dir, incloure criteris de respon-
sabilitat exterior o global en les mesures domèstiques 
(lleis, plans i programes, etc). Per exemple, incloure la 
noció de límits planetaris (“Planetary Boundaries”) en 
lleis diverses i marcs de coherència de polítiques per al 
desenvolupament cosmopolita i intergeneracional (de 
tot el món i de les futures generacions).»11

62 Esmena núm. 62
D’addició
GP Socialista (27)

S’addiciona un apartat 3 bis a l’article 8, amb la redac-
ció següent: 

«Article 8. Pla estratègic d’acció exterior del govern

[...]

3 bis. El Govern, a través dels representants que desig-
ni, haurà d’informar anualment al Parlament del com-
pliment del Pla Estratègic i del Pla anual d’Activitats.

[...]»

63 Esmena núm. 63
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (8)

A l’article 8, d’un nou apartat 2, que resta redactat de 
la manera següent: 

«8.2 El Govern, a través dels representants que desig-
ni, haurà d’informar anualment al Parlament del com-
pliment del Pla Estratègic i del Pla anual d’Activitats.»

65 Esmena núm. 65
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (10)

A l’article 8, apartat 3, d’un incís 

«8.3 La persona titular del departament competent en 
matèria d’acció exterior presenta al Govern el projecte 
de Pla estratègic d’acció exterior per a la seva aprova-
ció. Un cop aprovat pel Govern, es presenta davant el 
Parlament perquè en tingui coneixement, el pugui de-
batre, i el ratifiqui si s’escau. El Govern adoptarà les 
mesures necessàries per tal de difondre i donar a co-
nèixer el seu contingut.»

Article 9

67 Esmena núm. 67
De modificació
GP Socialista (29)

Es modifica l’article 9, amb la redacció següent: 

«Article 9. Comissió interdepartamental d’acció exte-
rior

1. La Comissió Interdepartamental d’Acció Exterior es 
configura com un òrgan col·legiat de coordinació de 
l’acció exterior dels diferents departaments de l’Admi-
nistració de la Generalitat, adscrita al departament 
competent en matèria d’acció exterior.

2. La Comissió Interdepartamental d’Acció Exterior 
està formada per: 

a) Una presentació de cadascuna de les Conselleries, 
que composen el Govern de la Generalitat.

b) Un president o presidenta que serà el titular del de-
partament de la Presidència del Govern.

3. Ser membre de la Comissió Interdepartamental és 
incompatible amb la condició de diputat o diputada 
del Parlament, llevat el President o Presidenta, amb la 
condició de diputat o diputada del Congrés dels Dipu-
tats o del Parlament Europeu; de diputat o diputada 
provincial i de senador o senadora.

4. Les funcions de la Comissió Interdepartamental són 
les següents: 
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a) Impulsar les polítiques que la Generalitat porti a 
terme en matèria d’acció exterior.

b) Fer seguiment dels compromisos i acords que pren-
gui la Generalitat en matèria d’acció exterior.

c) Coordinar i avaluar les polítiques i actuacions dels 
diferents departaments, dins i fora de la Unió Europea.

e) Fer el seguiment i avaluació de les propostes que in-
corpora el Pla estratègic d’acció exterior del Govern.

f) Impulsar la col·laboració, la cooperació i l’assistèn-
cia recíproca en l’àmbit d’acció exterior de Catalunya 
entre el Govern i els ens locals.

5. Reglamentàriament, es desplegaran la composició, 
les funcions i el funcionament d’aquest òrgan col·legiat 
i es preveurà la convocatòria i participació directa en 
les reunions d’aquest òrgan col·legiat dels represen-
tants de la resta d’administracions públiques de Cata-
lunya, com també dels organismes, entitats o instituci-
ons vinculades o dependents d’aquestes.»

68 Esmena núm. 68
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (11)

A l’article 9, del títol, que resta redactat de la manera 
següent: 

«Article 9. La Comissió Interdepartamental i el Con-
sell Assessor d’Acció Exterior»

69 Esmena núm. 69
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (12)

A l’article 9, d’un nou paràgraf segon) que resta redac-
tat de la manera següent: 

«El Govern crearà el Consell Assessor per a l’Acció Ex-
terior. Aquest Consell serà transversal i estarà confor-
mat pels diferents agents socials i civils que desenvolu-
pen les seves activitats a l’exterior.»

71 Esmena núm. 71

D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (14)

A l’article 9, d’un nou paràgraf quart, que resta redacta 
de la manera següent: 

«La Comissió Interdepartamental i el Consell Assessor 
elaboraran dictàmens dels Plans anuals d’Activitats, 
amb la participació del ens locals, i ens d’interès públic 
i de la societat civil.»

72 Esmena núm. 72
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (15)

A l’article 9, d’un incís al final paràgraf tercer

«Reglamentàriament, es desplegaran la composició, les 
funcions i el funcionament d’aquests òrgans col·legiats.»

Article 10

75 Esmena núm. 75
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (6)

«Article 10. Participació en la negociació de tractats i 
convenis internacionals

1. El Govern de l’Estat espanyol ha de remetre a la Ge-
neralitat informació sobre la negociació d’aquells trac-
tats internacionals que tinguin per àmbit matèries que 
siguin de la seva competència o del seu interès. La Ge-
neralitat pot remetre al Govern de l’Estat espanyol les 
observacions que consideri pertinents sobre la negoci-
ació. La decisió adoptada sobre aquestes observacions 
ha de ser comunicada a la Generalitat.

2. La Generalitat pot sol·licitar al Govern de l’Estat es-
panyol l’obertura de negociacions per a la subscripció 
de tractats internacionals en matèries de la seva compe-
tència i aquest resoldrà de forma motivada.

3. La Generalitat també pot sol·licitar al Govern de 
l’Estat espanyol que s’integrin representacions de la 
Generalitat en les delegacions negociadores de tractats 
internacionals que tinguin per àmbit matèries pròpies 
de la seva competència o del seu interès. El Govern de 
l’Estat espanyol comunicarà la decisió adoptada sobre 
aquesta sol·licitud a la Generalitat.»

Addició de nous apartats

80 Esmena núm. 80
D’addició
GP Socialista (32)

S’addiciona un apartat 1 bis a l’article 10, amb la re-
dacció següent: 

«Article 10. Participació en la negociació de tractats i 
convenis internacionals

[...]

1 bis. En el cas que es consideri que amb la negocia-
ció d’un tractat internacional es produeix un conflic-
te competencial, dos grups parlamentaris, una desena 
part dels diputats i el Govern han de sol·licitar dicta-
men preceptiu al Consell de Garanties Estatutàries en 
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el cas que es pretengui plantejar un conflicte de com-
petència.

[...]»

81 Esmena núm. 81

D’addició
GP Socialista (33)

S’addiciona un apartat tercer bis a l’article 10, amb la 
redacció següent: 

«Article 10. Participació en la negociació de tractats i 
convenis internacionals

[...]

3 bis. La participació en la negociació de tractats i 
convenis internacions que estableix aquest article es 
portarà a terme segons les disposicions que estableix 
l’Estatut d’Autonomia.»

82 Esmena núm. 82
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (17)

A l’article 10, apartat 3, d’un incís

«10.3 La Generalitat també pot sol·licitar al Govern 
de l’Estat espanyol que s’integrin representacions de 
la Generalitat i persones expertes de la societat civil 
en les delegacions negociadores de tractats internacio-
nals que tinguin per àmbit matèries pròpies de la seva 
competència o del seu interès. El Govern de l’Estat es-
panyol comunicarà la decisió adoptada sobre aquesta 
sol·licitud a la Generalitat.»

Article 11

85 Esmena núm. 85
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (7)

«Article 11. Relacions del Govern amb altres governs i 
organismes internacionals

El Govern manté relacions amb governs d’altres territo-
ris i organismes internacionals.

Als efectes del que estableix l’apartat 1, els departa-
ments i organismes de la Generalitat han d’informar el 
departament competent en matèria d’acció exterior dels 
seus projectes i de les seves actuacions en aquest àm-
bit.»

86 Esmena núm. 86
De modificació
GP Socialista (35)

Es modifica un incís de l’apartat primer de l’article 11, 
amb la redacció següent: 

«Article 11. Relacions del govern amb altres governs i 
organismes internacionals

El Govern manté pot mantenir relacions amb governs 
d’altres territoris i organismes internacionals.

[...]»

Article 12

87 Esmena núm. 87
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (8)

«Article 12. Relacions bilaterals amb altres governs

Als efectes d’aquesta llei i la seva normativa de des-
plegament, es consideren relacions bilaterals amb altres 
governs tots aquells contactes, accions i acords amb 
ens de naturalesa governamental d’altres territoris que 
es desenvolupen dins el marc competencial propi de la 
Generalitat de Catalunya.

El Govern, en l’exercici de les seves relacions bilaterals 
amb altres governs d’altres territoris, promou els objec-
tius següents: 

Impulsar el potencial internacional de l’economia cata-
lana, estimular el creixement de les exportacions de les 
empreses catalanes, especialment en aquells mercats 
de més difícil accés, com també l’atracció d’inversions 
i de nous projectes empresarials de caràcter estratègic i 
innovador d’interès per a Catalunya.

Fomentar la cooperació institucional entre territoris i 
l’intercanvi de bones pràctiques, especialment amb 
aquells territoris que mantenen vincles històrics, polí-
tics, lingüístics, culturals, econòmics i socials amb Ca-
talunya.

Promoure el desenvolupament humà sostenible, el fo-
ment de la pau i dels drets humans i la cohesió social en 
països prioritaris per al Govern, especialment aquells 
on el pes de l’emigració vers Catalunya sigui signifi-
catiu.

Treballar per a reforçar contactes i possibilitar la pre-
sència i projecció econòmica, cultural i social de les en-
titats, empreses i representants de la societat civil cata-
lana a l’exterior.»

Article 13

90 Esmena núm. 90
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (9)

«Article 13. Participació en organismes internacionals

El Govern ha de potenciar les relacions de col·laboració 
amb els organismes internacionals, tot prioritzant les 
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relacions amb aquells organismes que pertanyen a l’Or-
ganització de les Nacions Unides, en aquelles matèries 
que són d’interès per a Catalunya i, en especial, en el 
desenvolupament econòmic, la innovació i recerca, els 
serveis socials, la salut, la cooperació al desenvolupa-
ment i el foment de la pau i dels drets humans, la im-
migració, la infància, la joventut, l’esport, l’educació, la 
cultura, el desenvolupament sostenible, l’alimentació, 
l’agricultura, la pesca, i la seguretat i la policia.

El Govern ha de promoure que el personal de l’Ad-
ministració de la Generalitat pugui ser destacat en or-
ganismes internacionals amb l’objectiu de millorar el 
coneixement del seu funcionament i fer repercutir pos-
teriorment aquesta experiència en el seu treball a l’Ad-
ministració.

Amb aquests objectius, el Govern desenvolupa els instru-
ments necessaris per a facilitar la relació i col·laboració 
amb els organismes internacionals, d’acord amb els pro-
cediments i les característiques propis d’aquests i d’acord 
amb els mecanismes de l’Estat espanyol.

La Generalitat ha d’adoptar mesures per a promoure la 
presència i utilització de la llengua catalana en els orga-
nismes internacionals.

El Govern impulsa la col·laboració amb els actors pú-
blics i privats de Catalunya que incideixin en l’àmbit 
multilateral.

El Govern i l’Administració de la Generalitat han de 
promoure Catalunya com un espai de referència en l’es-
tabliment de seus oficials d’organismes internacionals i 
per a les seves reunions i conferències internacionals.»

92 Esmena núm. 92
D’addició
Grup Mixt (11)

D’un nou paràgraf a l’article 13

«La Generalitat crearà una Escola de Diplomàcia 
pròpia amb l’objectiu de formar professionals de la di-
plomàcia per tal de augmentar la qualitat de la partici-
pació en els organismes internacionals.»

93 Esmena núm. 93
D’addició
GP Socialista (37)

S’addiciona un paràgraf setè a l’article 13, amb la re-
dacció següent: 

«Article 13. Participació en organismes internacionals

[...]

7. La Generalitat ha de participar en els organismes 
internacionals competents, especialment la UNESCO 
i altres organismes de caràcter cultural, en la forma 
que estableixi la normativa corresponent i, en concret, 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.»

Article 14

98 Esmena núm. 98
De modificació i supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (19)

De l’article 14

«Article 22. Participació en xarxes de cooperació ter-
ritorial 

A efectes d’aquesta llei i de la seva normativa de des-
plegament, s’entén per xarxes de cooperació territorial 
aquelles agrupacions de governs de diferents territoris 
que tenen per finalitat defensar interessos comuns da-
vant les institucions estatals, europees i internacionals.

El Govern, a través del departament competent en ma-
tèria d’acció exterior, impulsa la participació de Cata-
lunya en les xarxes de cooperació territorial amb l’ob-
jectiu de projectar i incidir en els interessos propis i 
compartits.

La participació en aquestes xarxes ha de permetre di-
fondre iniciatives de projecció exterior del Govern de 
la Generalitat.

El Govern participa en xarxes de cooperació territori-
al transfronterera amb l’objectiu de potenciar la cohe-
sió d’aquells territoris amb els quals es comparteixen 
vincles de proximitat geogràfica, històrica, política, 
cultural o socioeconòmica.

5. D’acord amb el principi de subsidiarietat i d’auto-
nomia local, el Govern facilita i impulsa la participa-
ció dels governs locals en aquelles xarxes de coope-
ració territorial que treballin àmbits del seu interès, 
com també les relacions de cooperació entre ens locals 
transfronterers.»

99 Esmena núm. 99
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (10)

«Article 14. Participació en Xarxes d’entitats subesta-
tals de cooperació

A efectes d’aquesta llei i de la seva normativa de des-
plegament, s’entén per Xarxes d’entitats subestatals de 
cooperació aquelles agrupacions de governs de dife-
rents territoris que tenen per finalitat defensar interes-
sos comuns davant les institucions estatals, europees i 
internacionals.

El Govern, a través del departament competent en 
matèria d’acció exterior, impulsa la participació de 
Catalunya en les Xarxes d’entitats subestatals de co-
operació amb l’objectiu de projectar i incidir en els in-
teressos propis i compartits.

La participació en aquestes xarxes ha de permetre di-
fondre iniciatives de projecció exterior del Govern de 
la Generalitat.
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El Govern participa en Xarxes d’entitats subestatals de 
cooperació transfronterera amb l’objectiu de potenciar 
la cohesió d’aquells territoris amb els quals es com-
parteixen vincles de proximitat geogràfica, històrica, 
política, cultural o socioeconòmica.

5. D’acord amb el principi de subsidiarietat i d’autono-
mia local, el Govern facilita i impulsa la participació 
dels governs locals en aquelles Xarxes d’entitats sub-
estatals de cooperació que treballin àmbits del seu in-
terès, com també les relacions de cooperació entre ens 
locals transfronterers.»

Article 15

102 Esmena núm. 102
D’addició
Grup Mixt (13)

«Article 15. Cooperació al desenvolupament

Correspon al Govern formular, dirigir i avaluar la po-
lítica de la Generalitat en matèria de cooperació al 
desenvolupament, el foment de la pau i dels drets hu-
mans. Aquesta política ve regida per la Llei 26/2001, 
de 31 de desembre, de Cooperació al desenvolupament 
i la Llei 21/2003, de 4 de juliol, de foment de la pau.»

104 Esmena núm. 104
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (20)

A l’article 15, al final del primer paràgraf, que resta re-
dactat de la manera següent: 

«Correspon al Govern formular, dirigir i avaluar la 
política de la Generalitat en matèria de cooperació al 
desenvolupament, el foment de la pau i dels drets hu-
mans. Aquesta política ve regida per la Llei 26/2001, 
de 31 de desembre, de Cooperació al desenvolupa-
ment i la Llei 21/2003, de 4 de juliol, de foment de 
la pau.»

106 Esmena núm. 106
De modificació
GP Socialista (40)

Es modifica el paràgraf tercer de l’article 15, amb la 
redacció següent: 

«Article 15. Cooperació al desenvolupament

[...]

El Govern estableix els principis, les línies estratègi-
ques i les prioritats geogràfiques i sectorials en matèria 
de cooperació al desenvolupament, d’acord amb l’agen-
da internacional en matèria de cooperació al des-
envolupament i el Pla estratègic d’acció exterior del 
Govern.

Aquestes prioritats es centraran bàsicament en matè-
ria d’educació, contribució en la reforma del sistema 
de Nacions Unides, recolzar a l’estat espanyol en la se-
va participació en el sector de la cooperació financera, 
implicar-se en les polítiques espanyoles sobre segure-
tat alimentària i nutricional, polítiques de desenvolu-
pament sostenible i ajuda humanitària.»

107 Esmena núm. 107
D’addició
Grup Mixt (15)

D’un nou paràgraf a l’article 15

El govern entendrà la cooperació al desenvolupament 
com una política transversal i per tant com una coope-
ració de banda ampla que sigui capaç d’integrar l’an-
ticooperació, evitant que les accions positives de la co-
operació entrin en contradicció amb accions negatives 
en altres sectors de l’acció exterior.»

Article 16

111 Esmena núm. 111

De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (11)

«Article 16. Àmbits sectorials de l’acció exterior de la 
Generalitat de Catalunya

1. Correspon als diferents departaments de l’Adminis-
tració de la Generalitat desplegar la dimensió exterior 
dels àmbits sectorials de la seva competència per mitjà 
de mecanismes adequats a les prioritats que defineixi 
el Govern.

2. El Govern ha de promoure la internacionalització 
econòmica de Catalunya com a motor de creixement 
econòmic, com a pol d’excel·lència i innovació en el 
coneixement, com a destinació turística i com a eix 
logístic de la Mediterrània i del sud d’Europa. Amb 
aquesta finalitat el Govern ha d’impulsar el potencial 
internacional i la capacitat innovadora de l’economia 
catalana i fomentar activament la captació de noves 
inversions i de projectes d’inversió empresarial de ca-
ràcter estratègic.

3. El Govern ha de fomentar les llengües cooficials i la 
cultura pròpia dins i fora de la Unió Europea.

4. L’acció exterior en els diferents àmbits sectorials de 
la Generalitat s’instrumentalitza a través dels meca-
nismes següents: 

a) Participació en programes europeus i internacio-
nals de finançament.

b) Assistència tècnica, assessorament i intercanvi d’in-
formació i de bones pràctiques.

c) Formalització d’acords de col·laboració.
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d) Participació en organitzacions internacionals i xar-
xes de cooperació europea i internacional.

e) Participació en conferències, fòrums i seminaris.

f) Participació en consultes tècniques, estudis, enques-
tes i publicacions.

g) Organització i participació en programes formatius 
i de capacitació professional.

h) Qualsevol altra actuació relacionada amb el desple-
gament de les competències estatutàries de la Genera-
litat de Catalunya en l’àmbit de l’acció exterior.»

114 Esmena núm. 114
D’addició
GP Socialista (42)

S’addiciona un incís a la lletra d) de l’apartat quart de 
l’article 16, amb la redacció següent: 

«Article 16. Àmbits sectorials de l’acció exterior de la 
generalitat de Catalunya

[...]

d) Participació en organitzacions internacionals i xar-
xes de cooperació europea i internacional, de confor-
mitat amb els tractats constitutius d’aquestes Organit-
zacions i l’ordenament jurídic de l’Estat espanyol.

[...]»

115 Esmena núm. 115
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (24)

A l’article 16, apartat 5, de tot l’apartat, que resta re-
dactat de la manera següent: 

«5. L’acció exterior de la Generalitat vetllarà per la 
promoció d’un enfocament de drets en la les seves actu-
acions. Particularment, ha d’incorporar la perspectiva 
de gènere en el desenvolupament de les seves funcions 
i ha de fer el seguiment i la validació permanent de l’ús 
de la variant de gènere en els instruments i indicadors 
utilitzats en l’àmbit internacional, per desenvolupar les 
polítiques, els projectes i programes proposats. De la 
mateixa manera, tindrà en compte la perspectiva so-
cioambiental en tots els seus projectes i programes.»

116 Esmena núm. 116
De supressió i addició
Grup Mixt (18)

«Article 16. Àmbits sectorials de l’acció exterior de la 
Generalitat de Catalunya

5. L’acció exterior de la Generalitat ha d’incorporar la 
perspectiva de gènere en el desenvolupament de les se-
ves funcions i polítiques, així com en el dels seus pro-
jectes i programes. L’acció exterior de la Generalitat 
vetllarà per la promoció d’un enfocament de drets en 

la les seves actuacions. Particularment, ha d’incorpo-
rar la perspectiva de gènere en el desenvolupament de 
les seves funcions i ha de fer el seguiment i la validació 
permanent de l’ús de la variant de gènere en els instru-
ments i indicadors utilitzats en l’àmbit internacional, 
per desenvolupar les polítiques, els projectes i progra-
mes proposats. De la mateixa manera, tindrà en comp-
te la perspectiva sociambiental en tots els seus projec-
tes i programes.»

Addició de nous apartats

117 Esmena núm. 117
D’addició
Grup Mixt (19)

D’un nou punt de l’article 16 després del punt 5

«La possibilitat de contemplar la creació d’un nou es-
tat a l’Europa contemporània és una oportunitat úni-
ca per innovar, tot creant un nou tipus d’estat sense el 
llast d’estructures obsoletes, orientat a afrontar, amb 
intel·ligència i eficàcia, els riscos, els perills i les ame-
naces de la violència directa i els de la violència es-
tructural i cultural.

L’acció exterior de la Generalitat s’orientarà en la re-
cerca de la pau i en el rebuig a la violència i, per tant, 
mostrarà la seva oposició a les intervencions militars. 
La Generalitat no disposarà, ni ara ni en el futur, de 
cap cos armat de seguretat exterior tipus exèrcit, així 
com tampoc acollirà bases militars estrangeres ni for-
marà part de l’OTAN.

La Generalitat procurarà, quan el seu estatus jurídic 
ho permeti, crear una força d’intervenció no violen-
ta, efectiva i democràtica, com a contribució pròpia al 
manteniment de la pau i la seguretat internacionals.

La Generalitat basarà també la seva relació exterior 
amb la possibilitat d’establir boicots, sancions i desin-
versions amb aquells estats que hagin estat advertits o 
condemnats per l’Assemblea General de Nacions Uni-
des o per qualsevol dels organismes vinculats.»

Títol de l’article

119 Esmena núm. 119
D’addició
Grup Mixt (16)

«Article 16. Altres àmbits sectorials de l’acció exterior 
de la Generalitat de Catalunya

120 Esmena núm. 120
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (22)

A l’article 16, d’un incís al títol, que resta redactat de 
la manera següent: 
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«Article 16. Altres àmbits sectorials de l’acció exterior 
de la generalitat de Catalunya»

Addició de nous articles

121 Esmena núm. 121

D’addició
GP Socialista (44)

S’addiciona un article 16 bis, amb la redacció següent: 

«Article 16 bis. Acció exterior en matèria de mobilitat 
professional i qualificació professional

Correspon a la Generalitat en virtut de les seves com-
petències en matèria d’ocupació les actuacions se-
güents: 

a) Promoure les estades de pràctiques de perfeccio-
nament professional en empreses a l’estranger per tal 
què els joves se situïn en millors condicions davant del 
mercat laboral, alhora que perfeccionen una llengua 
estrangera.

b) Impulsar acords amb altres governs que facilitin la 
mobilitat internacional de treballadors qualificats.

c) Fomentar acords amb patronals, cambres de co-
merç i d’oficis, associacions gremials, etc per tal de po-
der organitzar programes de formació i treball a nivell 
transnacional, formació dual i aprenentatge en alter-
nança.

d) Incrementar la cooperació amb els serveis públics 
d’ocupació europeus i internacionals per tal de com-
partir ofertes de treball, itineraris d’orientació i forma-
ció professional, i altres bones pràctiques en matèria 
de polítiques actives d’ocupació.

e) Difondre a nivell internacional les bones pràctiques 
obtingudes participant en reunions, conferències i fò-
rums internacionals, així com formant part de les co-
missions o grups de treball sectorials de les diferents 
xarxes transnacionals europees.

f) Participar com a promotor o com a soci en les con-
vocatòries de projectes de la Comissió Europea i donar 
suport a les entitats del territori interessades en par-
ticipar en programes transnacionals de caire ocupa-
cional.

g) Fomentar la internacionalització dels centres de 
formació per al treball, mitjançant la seva participació 
en activitats d’intercanvi i de cooperació amb centres 
d’altres països: intercanvi de formadors, de metodo-
logies, de material pedagògic, d’aprenentatge de llen-
gües estrangeres i de tecnologies.»

Article 17

122 Esmena núm. 122
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (23)

Dels articles 17 a 22 que passen a ser numerats com a 
23 a 28.

123 Esmena núm. 123
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (12)

«Article 17. Relacions de la Generalitat amb la Unió 
Europea

La Generalitat de Catalunya participa en l’elaboració 
i execució de l’Acció Exterior en l’àmbit de la Unió Eu-
ropea a través de la Conferència sectorial per als afers 
relacionats amb la Unió Europea.»

125 Esmena núm. 125
De modificació
GP Socialista (46)

Es modifica l’apartat segon de l’article 17, amb la re-
dacció següent: 

«Article 17. Relacions de la generalitat amb la Unió 
Europea

[...]

2. La Generalitat participa en la presa de decisions i en 
les polítiques i accions de la Unió Europea en la for-
mació de la posició de l’Estat davant la Unió Euro-
pea, com també en la negociació per part de l’Estat 
espanyol en totes les iniciatives de modificació de les 
normes amb rang de dret originari de la Unió Europa 
i amb els acords internacionals conclosos per la Unió 
Europea amb tercers quan afectin a les competències 
de la Generalitat de tractats i altres acords internaci-
onals de la Unió Europea que afectin les seves compe-
tències, o als seus interessos i a la seva població.

Addició de nous apartats

126 Esmena núm. 126
D’addició
GP Socialista (47)

S’addiciona diversos apartats a l’article 17, amb la re-
dacció següent: 

«Article 17. Relacions de la generalitat amb la unió eu-
ropea

[...]

3. La Generalitat, d’acord amb l’Estatut d’Autono-
mia, ha de participar de manera bilateral en la for-
mació de les posicions de l’Estat en els afers europeus 
que l’afecten exclusivament. La posició expressada 
per la Generalitat és determinant per a la formació 
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de la posició estatal si afecta les seves competències 
exclusives i si de la proposta o la iniciativa europees 
poden derivar conseqüències financeres o adminis-
tratives especialment rellevants per a Catalunya. En 
els altres casos, aquesta posició ha d’ésser escoltada 
per l’Estat.

4. El Govern treballarà per impulsar la reforma del Se-
nat per tal que permeti la participació de Catalunya 
en les decisions normatives estatals que es projectin en 
l’àmbit dels afers europeus.

5. Enfortir la cooperació del Govern, a diversos ni-
vells, amb la resta de comunitats autònomes sobre la 
Unió Europea.

6. El Govern impulsarà els treballs i la posició de Ca-
talunya en el Comitè de les Regions, des de l’inici del 
procés consultiu i d’elaboració de dictàmens, garantint 
sempre que es respongui als interessos sectorials i ge-
nerals del Govern de Catalunya.

7. El Govern vetllarà per ampliar la participació del 
Govern de Catalunya en els comitès consultius de la 
Comissió Europea i en els grups de treball sectorials 
del Consell de Ministres de la UE, així com en els in-
tergrups informals existents.

8. El Govern treballarà per involucrar amb més for-
ça el Parlament de Catalunya en els afers comunitaris, 
especialment en el seguiment de les principals iniciati-
ves normatives europees i en l’acció del Govern en els 
assumptes de la Unió. En aquest sentit, es vetllarà per 
la compareixença parlamentària dels consellers del 
Govern de la Generalitat quan participin en els con-
sells de ministres de la UE.

9. El Parlament treballarà per institucionalitzar comis-
sions parlamentàries mixtes entre els diputats al Parla-
ment de Catalunya i els del Parlament Europeu, i també 
entre els diputats i els senadors catalans a la Comissió 
Mixta de la UE del Congrés i Senat amb els del Parla-
ment Europeu, per tractar temes sectorials que siguin 
d’interès per a Catalunya en el marc de la UE.»

Article 18

128 Esmena núm. 128
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (16)

De l’article 11 que passa a ser numerat com a arti-
cle 18.

Article 19

131 Esmena núm. 131

De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (13)

«Article 19. Estatus jurídic del català a la Unió Europea

La Generalitat ha d’emprendre les accions i mesures 
necessàries per a assolir el reconeixement de l’oficiali-
tat de la llengua catalana a la Unió Europea.»

Article 20

133 Esmena núm. 133
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (14)

«Article 20. Naturalesa de la representació a l’exterior 
de la Generalitat

Als efectes d’aquesta Llei i de la seva normativa de des-
plegament, la representació a l’exterior de la Generali-
tat està integrada per una xarxa d’unitats de represen-
tació institucional del Govern i d’unitats de caràcter 
sectorial dependents de l’Administració de la Genera-
litat, que actuen a l’exterior amb la finalitat de pro-
moure i defensar, de manera cohesionada i eficaç, els 
interessos de Catalunya a l’exterior, de manera cohe-
rent amb el Pla estratègic d’acció exterior del Govern. 
La representació a l’exterior de la Generalitat també 
està integrada per aquells/es representants que el Go-
vern pugui nomenar a l’exterior i que siguin responsa-
bles de projectes o programes de cooperació específics.

La representació exterior de la Generalitat s’exerceix, 
en tot cas, respectant les competències exclusives de 
l’Estat en matèria de relacions exteriors.

Les unitats de representació institucional del Govern 
a l’exterior són la Delegació del Govern de la Genera-
litat davant la Unió Europea i les delegacions del Go-
vern de la Generalitat a l’exterior.

Les unitats d’àmbit competencial sectorial, dependents 
dels respectius departaments de l’Administració de la 
Generalitat, a l’exterior, es denominen oficines secto-
rials.

La Generalitat crea les delegacions i oficines sectori-
als en els països i les àrees geogràfiques que consideri 
prioritaris per a la promoció dels interessos de Catalu-
nya, de manera coherent amb les necessitats reals del 
país i amb el Pla estratègic d’acció exterior del Go-
vern.

L’estructura de la representació a l’exterior de la Ge-
neralitat es fonamenta en els principis d’eficiència i 
eficàcia i de rendiment de comptes d’acord amb allò 
que estableix la Disposició addicional sisena de la Llei 
2/2014, de 25 de març, de l’Acció i del Servei Exterior 
de l’Estat.»
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134 Esmena núm. 134
De modificació
GP Socialista (50)

Es modifica el paràgraf primer de l’article 20, amb la 
redacció següent: 

«Article 20. Naturalesa de la representació a l’exterior 
de la Generalitat

Als efectes d’aquesta Llei i de la seva normativa de 
desplegament, la representació a l’exterior de la Ge-
neralitat s’exerceix respectant les competències exclu-
sives de l’Estat en matèria de relacions exteriors i està 
integrada per una xarxa d’unitats de representació ins-
titucional del Govern, i d’unitats de caràcter sectorial 
dependents de l’Administració de la Generalitat i per 
una xarxa d’unitats de representació del teixit associa-
tiu i municipalista, que actuen a l’exterior amb la fina-
litat de promoure i defensar, de manera cohesionada i 
eficaç, els interessos de Catalunya a l’exterior, de ma-
nera coherent amb el Pla estratègic d’acció exterior del 
Govern. La representació a l’exterior de la Generali-
tat també està integrada per aquells/es representants 
que el Govern pugui nomenar a l’exterior i que siguin 
responsables de projectes o programes de cooperació 
específics.

[...]»

Article 22

137 Esmena núm. 137
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (15)

«Article 22. Delegacions del Govern a l’exterior

Les delegacions del Govern a l’exterior són aquelles 
unitats de representació institucional del Govern que 
tenen com a objectiu la defensa dels interessos de Ca-
talunya en el seu conjunt, a més de la projecció interna-
cional del país.

Les delegacions del Govern a l’exterior es creen i se su-
primeixen per decret del Govern i s’adscriuen orgàni-
cament al departament competent en matèria d’acció 
exterior. Les àrees geogràfiques d’influència de les de-
legacions són les que determinin els respectius decrets 
de creació.»

138 Esmena núm. 138
De supressió
GP Socialista (52)

Es suprimeix el paràgraf primer de l’article 22.

Article 23

139 Esmena núm. 139
De supressió
GP Socialista (53)

Es suprimeix el paràgraf primer de l’article 23.

140 Esmena núm. 140
De modificació
GP Socialista (54)

Es modifica l’apartat segon de l’article 23, amb la re-
dacció següent: 

«Article 23. Oficines sectorials

[...]

El Govern ha de garantir una xarxa d’oficines secto-
rials adequada per a la promoció dels interessos de 
Catalunya en els àmbits de la promoció econòmica i 
de captació d’inversions, de la internacionalització i la 
projecció del sistema d’universitats i de recerca i inno-
vació, de la promoció turística, de la internacionalit-
zació de les empreses culturals i per a la projecció in-
ternacional de la llengua i de la cultura catalanes, i la 
cooperació al desenvolupament.

[...]»

141 Esmena núm. 141

De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (24)

De l’article 23

«Article 29. Oficines sectorials

Les oficines sectorials del Govern són aquelles unitats 
que tenen un àmbit d’actuació sectorial, corresponent 
a un departament de la Generalitat, i estan adscrites 
orgànicament i funcionalment al departament compe-
tent en la matèria o als organismes que en depenen.

El Govern ha de garantir una xarxa d’oficines secto-
rials adequada per a la promoció dels interessos de 
Catalunya, especialment en els àmbits de la promoció 
econòmica, la recerca i la innovació, la captació d’in-
versions, la promoció turística, la internacionalització 
de les empreses culturals, la projecció internacional 
de la llengua i la cultura catalanes, i la cooperació al 
desenvolupament, el foment de la pau i la defensa dels 
drets humans.

La creació i supressió d’una oficina sectorial per part 
d’un departament requereix l’autorització prèvia del 
Govern. Prèviament a aquesta autorització, el departa-
ment de l’Administració de la Generalitat al qual està 
adscrita aquesta oficina avaluarà, conjuntament amb 
el departament competent en matèria d’acció exterior, 
la seva oportunitat.»
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142 Esmena núm. 142
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (26)

A l’article 23, d’un incís al final del segon paràgraf, 
que resta redactat de la manera següent: 

«El Govern ha de garantir una xarxa d’oficines sec-
torials adequada per a la promoció dels interessos de 
Catalunya, especialment en els àmbits de la promoció 
econòmica, la recerca i la innovació, la captació d’in-
versions, la promoció turística, la internacionalització 
de les empreses culturals, la projecció internacional 
de la llengua i la cultura catalanes, i la cooperació al 
desenvolupament el foment de la pau i la defensa dels 
drets humans.»

Article 24

143 Esmena núm. 143
De modificació
GP Socialista (55)

Es modifica l’article 24, amb la redacció següent: 

«Article 24. Coordinació de la representació a l’exte-
rior de la Generalitat 

1. El Govern, mitjançant el departament competent en 
matèria d’acció exterior, garanteix l’actuació coordina-
da, eficaç i eficient del conjunt d’unitats i representants 
de la Generalitat a l’exterior.

2. L’estructura de la representació a l’exterior de la 
Generalitat es fonament en els principis de coordina-
ció, eficièn cia, eficàcia, transparència i rendiment de 
comptes.

3. El delegat o delegada del Govern davant la Unió Eu-
ropea i el delegat o delegada del Govern a l’exterior en 
aquells altres països on hi hagi una delegació del Go-
vern a l’exterior assumeixen, respectivament, la coor-
dinació de les oficines sectorials que també hi tinguin 
presència.

4. El departament competent en matèria d’acció exteri-
or també vetlla per la coordinació amb altres adminis-
tracions públiques, en especial, amb les ambaixades i 
consolats del Ministeri d’Afers Exteriors de l’Estat i el 
Servei Europeu d’Acció Exterior de la Unió Europea 
per fer possible iniciatives conjuntes i representar ade-
quadament els interessos de Catalunya i la de la se-
va ciutadania a l’exterior i ens públics de Catalunya a 
l’exterior. Sempre que sigui possible les oficines secto-
rials s’integraran en els espais de les delegacions en els 
àmbits territorials en què coincideixin. També es pro-
curarà que s’hi ubiquin les representacions a l’exterior 
d’altres administracions públiques de Catalunya.

5. Les oficines sectorials defensen prioritàriament els 
interessos sectorials que han motivat la seva creació. 
No obstant, en aquells països on no hi ha delegació del 
Govern de la Generalitat a l’exterior les oficines sec-
torials poden prestar el suport que es consideri neces-
sari per a la correcta representació de la Generalitat 
a l’exterior, prèvia consulta al departament competent 
en matèria d’acció exterior.»

145 Esmena núm. 145
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (16)

«Article 24. Coordinació de la representació a l’exteri-
or de la Generalitat 

El Govern, mitjançant el departament competent en 
matèria d’acció exterior, garanteix l’actuació coordi-
nada, eficaç i eficient del conjunt d’unitats i represen-
tants de la Generalitat a l’exterior.»

Article 25

148 Esmena núm. 148
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (26)

De l’article 25

«Article 25. Àmbit objectiu de la diplomàcia pública 
de Catalunya

Als efectes d’aquesta llei i de la seva normativa de des-
plegament, s’entén per diplomàcia pública de Catalunya 
qualsevol actuació d’un agent públic o privat que tingui 
una incidència efectiva i positiva en l’opinió pública ex-
terior amb l’objectiu de potenciar la imatge, la influèn-
cia i el prestigi de Catalunya a l’exterior.

Als efectes d’aquesta llei i de la seva normativa de des-
plegament, s’entén per diplomàcia cultural de Catalu-
nya aquella part de la diplomàcia pública de Catalunya 
que consisteix en la projecció internacional de la crea-
ció, indústria i llengua catalanes, com també el suport a 
la formació exterior dels creadors i creadores.

Als efectes d’aquesta llei i de la seva normativa de 
desplegament, s’entén per diplomàcia econòmica de Ca-
talunya aquella part de la diplomàcia pública de Cata-
lunya adreçada a impulsar el reconeixement interna-
cional de Catalunya com a destí d’inversions i origen 
d’exportacions de primer nivell, país turístic de referèn-
cia i centre de prestigi en l’àmbit de la recerca i de la 
innovació.»



9 d’octubre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 407

3.01.01. TRAMITACIONS EN CURS 28

150 Esmena núm. 150
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (29)

A l’article 25, es suprimeix un incís als paràgrafs 
primer, segon i tercer i s’addiciona un nou paràgraf 
quart), que resta redactat de la manera següent: 

«Als efectes d’aquesta llei i de la seva normativa de 
desplegament, s’entén per diplomàcia pública de Cata-
lunya qualsevol actuació d’un agent públic o privat que 
tingui una incidència efectiva i positiva en l’opinió pú-
blica exterior amb l’objectiu de potenciar la imatge, la 
influència i el prestigi de Catalunya a l’exterior.

Als efectes d’aquesta llei i de la seva normativa de des-
plegament, s’entén per diplomàcia cultural de Catalu-
nya aquella part de la diplomàcia pública de Catalunya 
que consisteix en la projecció internacional de la crea-
ció, indústria i llengua catalanes, com també el suport 
a la formació exterior dels creadors i creadores.

Als efectes d’aquesta llei i de la seva normativa de 
desplegament, s’entén per diplomàcia econòmica de Ca-
talunya aquella part de la diplomàcia pública de Cata-
lunya adreçada a impulsar el reconeixement interna-
cional de Catalunya com a destí d’inversions i origen 
d’exportacions de primer nivell, país turístic de refe-
rència i cen tre de prestigi en l’àmbit de la recerca i de 
la innovació.

Als efectes d’aquesta llei i de la seva normativa de des-
plegament, s’entén per diplomàcia ciutadana de Ca-
talunya aquella part de la diplomàcia desenvolupada 
per la ciutadania i la societat civil catalana organit-
zada que promou internacionalment el compromís de 
Catalunya envers la promoció dels valors de la soli-
daritat internacional, la justícia, la pau, la defensa de 
poblacions migrants, la sostenibilitat mediambiental o 
el desenvolupament.»

151 Esmena núm. 151

D’addició
GP Socialista (58)

S’addiciona un incís a l’apartat tercer de l’article 25, 
amb la redacció següent: 

«Article 25. Àmbit objectiu de la diplomàcia pública 
de Catalunya

[...]

Als efectes d’aquesta llei i de la seva normativa de 
desple gament, s’entén per diplomàcia econòmica de Ca -
talunya aquella part de la diplomàcia pública de Cata-
lunya adreçada a impulsar el reconeixement interna-
cional de Catalunya com a destí d’inversions i origen 
d’exportacions de primer nivell, país turístic de refe-
rència i centre de prestigi en l’àmbit de la recerca i de 
la innovació, dins l’àmbit competencial de la Generali-
tat i amb respecte al principi d’autonomia local».

152 Esmena núm. 152
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (28)

A l’article 25, d’un incís del títol

«Article 25. Àmbit objectiu de la diplomàcia pública 
de Catalunya»

Article 26

155 Esmena núm. 155
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (30)

A l’article 26, es modifiquen els paràgrafs segon i ter-
cer, que resta redactat de la manera següent: 

«En aquest sentit, la Generalitat ha de crear mecanis-
mes de participació directa per escoltar les necessitats 
d’aquelles entitats i organitzacions de la societat civil 
de l’àmbit empresarial, sindical i social, de la comu-
nicació, cooperació al desenvolupament, cultura, pau 
i drets humans o de l’esport que participen activament 
en entitats afins d’àmbit internacional, amb l’objectiu 
de tenir una presència i influència responsable de Ca-
talunya a l’exterior.

El Govern també ha de crear mecanismes de partici-
pació directa dels centres d’estudi, formació, investi-
gació i recerca presents a Catalunya en l’àmbit de les 
relacions internacionals, i amb els centres universitaris 
i les escoles de negoci que compten amb una àmplia 
expertesa geogràfica i sectorial reconeguda internaci-
onalment.»

Article 27

156 Esmena núm. 156
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (28)

De la numeració dels articles 27 a 31 que passen a ser 
els articles 32 a 36 respectivament.

Article 30

161 Esmena núm. 161

D’addició
GP Socialista (63)

S’addiciona un nou paràgraf a l’article 30 amb el re-
dactat següent:
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«Article 30. Relacions amb els catalans a l’exterior

El Govern vetlla perquè les catalanes i catalans a l’ex-
terior puguin fer efectius els seus drets. En aquest sen-
tit, promou les accions necessàries perquè la normativa 
desenvolupada en el marc competencial de Catalunya 
tingui en compte les seves especials circumstàncies.

El Govern vetlla per garantir una política de retorn ac-
tiu de la ciutadania catalana a l’exterior i/o de vincu-
lació continuada d’aquells i aquelles amb el desenvo-
lupament cultural, social i econòmic de Catalunya.»

Disposicions addicionals

163 Esmena núm. 163
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (31)

A la Disposició addicional, d’un incís al final de l’a-
partat 1.

Disposicions addicionals

«1. El Govern efectuarà el desplegament reglamentari 
necessari i adoptarà les mesures adequades per a dotar 
l’Administració de la Generalitat d’un personal amb 
una preparació i coneixements específics per a exercir 
les funcions derivades de l’acció exterior de la Genera-
litat durant la X Legislatura.»

164 Esmena núm. 164
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (32)

A la Disposició addicional, d’un nou apartat 3, que 
resta redactat de la manera següent: 

«3. La Llei d’Acció Exterior en cap cas es podrà consi-
derar substitutiva de la Llei 18/1996 de Relacions amb 
les Comunitats Catalans de l’Exterior. El Govern de la 
Generalitat durà a terme, a través d’un procés partici-
patiu, una reforma i actualització d’aquesta Llei en el 
marc de la X Legislatura.»

165 Esmena núm. 165
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (33)

A la Disposició addicional, d’un nou apartat 4, que 
resta redactat de la manera següent: 

«4. El Govern presentarà un projecte de fusió de la Llei 
26/2001 de cooperació al desenvolupament, de 31 de 
desembre, la llei 21/2003, de 4 de juliol de foment de la 
pau, el projecte actualitzat de la llei 18/1996 de Relaci-
ons amb les Comunitats Catalanes a l’Exterior, la nova 
Llei d’Acció Exterior, així com les referències en altres 

lleis catalanes que afectin les competències en matèria 
d’acció exterior en un sol text, sense que aquest nou 
text suposi la pèrdua de cap dret o deure ni la rebaixa 
del contingut de cada una d’aquestes lleis.»

166 Esmena núm. 166
D’addició
GP Socialista (65)

S’addiciona una nova disposició addicional tercera, 
amb la redacció següent: 

«Disposició addicional tercera. Modificació de la llei 
de relacions amb les comunitats catalanes de l’exterior

El Govern, en el termini de sis mesos des de l’aprovació 
d’aquesta llei, ha d’aprovar una nova llei de relacions 
amb les comunitats catalanes de l’exterior que regu-
li les relacions, actuacions i contribucions d’aquestes 
comunitats amb l’acció exterior catalana.»

Preàmbul

168 Esmena núm. 168
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (17)

Del preàmbul

«El Govern de la Generalitat, des de sempre, ha avan-
çat amb la voluntat de projectar Catalunya com a un 
país de prestigi, d’excel·lència i de qualitat. Un motor 
al sud d’Europa, amb capacitat per a interactuar amb 
els altres territoris d’Europa i de la resta del món.

A partir de les disposicions de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, el fet que la Generalitat de Catalunya de-
senvolupi una acció exterior ja no deriva tan sols d’una 
pràctica política, sinó que passa a tenir caràcter obliga-
tori i configura un àmbit d’actuació legalment establert.

Aquesta llei ha de permetre seguir avançant cap a una 
acció exterior eficaç, coherent i coordinada amb el con-
junt d’actors que actuen a l’escenari internacional, com 
també posicionar els interessos de Catalunya al món i a 
la Unió Europea.

Actualment, tota agenda de creixement futur passa ne-
cessàriament per la potenciació de l’activitat exterior 
de l’economia. El sector exterior de Catalunya, a tra-
vés de les exportacions, el turisme i la inversió exterior, 
permet fer de motor de l’activitat productiva en gene-
ral, i quan convé, compensar les possibles contracci-
ons que pateix l’economia catalana. En aquest sentit, 
aquesta llei ha de potenciar aquesta presència interna-
cional de l’economia catalana amb la qual el Govern 
està compromès i obligat.

El procés de globalització política i econòmica ha pro-
piciat una forta evolució en l’àmbit de les relacions 
internacionals. No només s’ha incrementat la presèn-
cia d’actors i entitats no estatals del món econòmic 
amb cert poder en fòrums internacionals, sinó que 
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també ha crescut el rol dels ens no estatals i de les re-
presentacions de la societat civil en contextos de forta 
projecció internacional. En la mateixa línia, els cons-
tants canvis en el context de les relacions internacio-
nals han fet de la diplomàcia pública, també denomi-
nada diplomàcia popular, un instrument cada vegada 
més reconegut en l’acció exterior dels països per la 
seva dimensió cultural i econòmica, i que cal tam-
bé posar de relleu per la important tradició que té a 
Catalunya.

D’acord amb els preceptes del capítol II del títol V de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya, la Generalitat 
participa en els afers relacionats amb la Unió Europea 
que afecten les competències i els interessos de Catalu-
nya tot participant en les institucions i els organismes 
europeus i en la formació de la voluntat de l’Estat.

D’altra banda, el dret de la Unió Europea està plena-
ment integrat en l’ordenament jurídic català. Des de 
l’aprovació de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 
s’ha produït una important evolució normativa en 
l’àmbit europeu, en concret amb les darreres modifi-
cacions del Tractat de la Unió Europea i del Tractat de 
funcionament de la Unió Europea. Cal, per tant, que 
la Generalitat continuï garantint la correcta transposi-
ció i aplicació de la normativa europea.

El desenvolupament normatiu de les disposicions es-
tatutàries facilitarà també l’establiment de directrius i 
mecanismes que permetin una millor coordinació in-
terna dels diferents departaments i organismes en ma-
tèria d’acció exterior, com també amb l’acció exterior 
d’altres Administracions i ens públics de Catalunya. 
L’objectiu final és, doncs, maximitzar la potencialitat 
dels instruments d’acció exterior i el posicionament de 
Catalunya a nivell internacional.»

169 Esmena núm. 169
De supressió i addició
Grup Mixt (1)

Del primer paràgraf del Preàmbul

«Preàmbul 

El Govern de la Generalitat, des de sempre, ha avançat 
amb la voluntat de projectar Catalunya com a un país 
de prestigi, d’excel·lència i de qualitat. Un motor al sud 
d’Europa, amb capacitat per a interactuar amb els altres 
territoris d’Europa i de la resta del món. El Govern de 
la Generalitat, des de sempre, ha procurat contribuir a 
la responsabilitat de Catalunya a la construcció d’una 
comunitat internacional més segura, justa, rica i so-
lidària. L’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat 
el 2006, assenyala en el seu article 4.3 que “els po-
ders públics de Catalunya han de promoure els valors 
de la llibertat, la democràcia, la igualtat, el pluralis-
me, la pau, la justícia, la solidaritat, la cohesió social, 
l’equitat de gènere i el desenvolupament sostenible”. 
Aquest esperit és reflectit en a Llei 26/2001, de 31 de 
desembre, de Cooperació al desenvolupament i la Llei 

21/2003, de 4 de juliol, de foment de la pau. Catalu-
nya s’ubica al món com a un país solidari, de prestigi, 
d’excel·lència i de qualitat. Un motor al sud d’Europa, 
amb capacitat per a interactuar amb els altres territo-
ris d’Europa, la mediterrània i de la resta del món per 
a projectar internacionalment els valors que sustenten 
els seus principis rectors.»

170 Esmena núm. 170
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (35)

Al Preàmbul, es modifica el primer paràgraf, que resta 
redactat de la manera següent: 

«El Govern de la Generalitat, des de sempre, ha pro-
curat contribuir a la responsabilitat de Catalunya a 
la construcció d’una comunitat internacional més se-
gura, justa, rica i solidària. L’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, aprovat el 2006, assenyala en el seu arti-
cle 4.3 que “els poders públics de Catalunya han de 
promoure els valors de la llibertat, la democràcia, la 
igualtat, el pluralisme, la pau, la justícia, la solidari-
tat, la cohesió social, l’equitat de gènere i el desenvolu-
pament sostenible”. Aquest esperit és reflectit en a Llei 
26/2001, de 31 de desembre, de Cooperació al desen-
volupament i la Llei 21/2003, de 4 de juliol, de foment 
de la pau. Catalunya s’ubica al món com a un país so-
lidari, de prestigi, d’excel·lència i de qualitat. Un mo-
tor al sud d’Europa, amb capacitat per a interactuar 
amb els altres territoris d’Europa, la mediterrània i de 
la resta del món per a projectar internacionalment els 
valors que sustenten els seus principis rectors.»

171 Esmena núm. 171

D’addició
Grup Mixt (2)

Al tercer paràgraf del Preàmbul

«Preàmbul 

Aquesta llei ha de permetre seguir avançant cap a 
una acció exterior eficaç, coherent i coordinada amb 
el conjunt d’actors que actuen a l’escenari internaci-
onal, com també posicionar els interessos de Cata-
lunya al món tot reforçant les relacions amb altres 
governs, organismes multilaterals, xarxes de coope-
ració i la participació a la Unió Europea. Per tal d’as-
segurar la coherència de polítiques cal promoure des 
del Govern de la Generalitat una aproximació multi-
sectorial de l’acció exterior, que tingui en compte els 
diferents àmbits d’actuació i la importància de tots 
ells (des d’educació, les migracions, la cooperació, 
l’economia o la cultura).»
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172 Esmena núm. 172
D’addició
GP Socialista 

S’addiciona un incís al paràgraf tercer de l’exposició 
de motius, amb la redacció següent: 

«Exposició de motius

[...]

Aquesta llei ha de permetre seguir avançant cap a una 
acció exterior eficaç, coherent i coordinada principal-
ment amb el Govern d’Espanya i amb el conjunt d’ac-
tors que actuen a l’escenari internacional, com també 
posicionar els interessos de Catalunya al món tot re-
forçant les relacions amb altres governs, organismes 
multilaterals, xarxes de cooperació i la participació a 
la Unió Europea.

[...]»

173 Esmena núm. 173
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (36)

Al Preàmbul, s’addiciona un incís al final del paràgraf 
tercer, que resta redactat de la manera següent: 

«Aquesta llei ha de permetre seguir avançant cap a una 
acció exterior eficaç, coherent i coordinada amb el con-
junt d’actors que actuen a l’escenari internacional, com 
també posicionar els interessos de Catalunya al món 
tot reforçant les relacions amb altres governs, organis-
mes multilaterals, xarxes de cooperació i la participació 
a la Unió Europea. Per tal d’assegurar la coherència de 
polítiques cal promoure des del Govern de la Genera-
litat una aproximació multisectorial de l’acció exterior, 
que tingui en compte els diferents àmbits d’actuació i 
la importància de tots ells (des d’educació, les migraci-
ons, la cooperació, l’economia o la cultura).»

174 Esmena núm. 174
D’addició
GP Socialista 

S’addiciona un paràgraf tercer bis a l’exposició de mo-
tius amb la redacció següent: 

«Exposició de motius

[...]

Aquesta llei ha de permetre seguir avançant cap a una 
acció exterior eficaç, coherent i coordinada amb el 
conjunt d’actors que actuen a l’escenari internacional, 
com també posicionar els interessos de Catalunya al 
món tot reforçant les relacions amb altres governs, or-
ganismes multilaterals, xarxes de cooperació i la par-
ticipació a la Unió Europea.

Així mateix, aquesta llei pretén reforçar la funció de 
les comunitats catalanes a l’exterior en el foment del 
coneixement de Catalunya i de la realitat catalana, 

servint d’instrument actiu per a la construcció de les 
polítiques de la seva projecció exterior.

[...]»

175 Esmena núm. 175
De supressió i addició
Grup Mixt (3)

Al quart paràgraf del Preàmbul

«Preàmbul 

Actualment, tota agenda de creixement futur passa ne-
cessàriament per la potenciació de l’activitat exterior de 
l’economia. Actualment, l’agenda de desenvolupament 
futur passa per la potenciació de l’activitat econòmica 
responsable, també en la seva dimensió exterior. [...]»

176 Esmena núm. 176
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (37)

Al Preàmbul, es modifica el paràgraf quart, que resta 
redactat de la manera següent: 

«Actualment, l’agenda de desenvolupament futur passa 
(necessàriament) per la potenciació de l’activitat econò-
mica responsable, també en la seva dimensió exterior. El 
sector exterior de Catalunya, a través de les exportacions, 
el turisme i la inversió exterior, permet fer de motor de 
l’activitat productiva en general, i quan convé, compensar 
les possibles contraccions que pateix l’economia catala-
na. En aquest sentit, aquesta llei ha de potenciar aquesta 
presència internacional de l’economia catalana amb la 
qual el Govern està compromès i obligat.»

177 Esmena núm. 177
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (38)

Al Preàmbul, s’addiciona un incís al paràgraf cinquè, 
que resta redactat de la manera següent: 

«L’Estatut d’autonomia de Catalunya aprovat el 2006 en el 
seu preàmbul, posa de relleu la el fet que la “tradició cívica 
i associativa de Catalunya ha subratllat sempre la impor-
tància de la llengua i la cultura catalanes, dels drets i els 
deures, del saber, de la formació, de la cohesió social, del 
desenvolupament sostenible i de la igualtat de drets, i avui, 
especialment, de la igualtat entre dones i homes”. L’Estatut 
també ha permès donar cobertura de llei orgànica a l’ac-
ció exterior desenvolupada per les administracions públi-
ques catalanes. I Catalunya, igual que altres ens territorials 
dels estats del nostre entorn, ha incrementat progressiva-
ment les seves actuacions exteriors i comunitàries, amb el 
recolzament clar de la jurisprudència del Tribunal Consti-
tucional, que ha permès actuacions autonòmiques de re-
llevància exterior, en entendre que el desplegament de de-
terminades competències autonòmiques requereix aquest 
tipus d’actuacions (STC 80/1993).»
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178 Esmena núm. 178
D’addició
Grup Mixt (4)

D’un nou paràgraf en el Preàmbul

«A causa de la creixent internacionalització de l’eco-
nomia catalana i de la constatació que les polítiques 
internes condicionen i afecten, cada vegada més, els 
territoris i els àmbits naturals més enllà de la fronte-
res de Catalunya, es planteja la necessitat d’incloure 
progressivament elements de responsabilitat ambiental 
i social en l’àmbit exterior en la construcció del nos-
tre Estat. Quelcom que atorga una nova dimensió al 
concepte de sostenibilitat socioambiental que no pot 
desplegar-se exclusivament fronteres endins. Convé 
adaptar l’acció exterior del país a la realitat contem-
porània, especialment amb relació a una governança 
ambiental global, evitant per tots els mitjans disponi-
bles en l’acció de Govern contribuir a l’actual viatge a 
escenaris de crisi socioambiental intensa.»

179 Esmena núm. 179
D’addició
Grup Mixt (5)

D’un nou paràgraf en el Preàmbul

«Per la història pròpia i per la manifestació àmplia-
ment majoritària de la seva població, Catalunya 
vincu larà la seva acció exterior a combatre els rè-
gims dictatorials, la vulneració dels drets humans, 
civils i polítics i a defensar el dret dels pobles i les 
persones a decidir lliurement el seu futur. En aquest 
sentit orientarà els polítiques de cooperació al desen-
volupament, el foment de la pau i dels drets humans, 
la seva participació en organismes territorials o in-
ternacionals i establirà els mecanismes de coherèn-
cia política i econòmica de tota l’acció exterior amb 
aquests principis.»

180 Esmena núm. 180
De supressió
GP Socialista (69)

Es suprimeix un incís del paràgraf setè de l’exposició 
de motius

«Exposició de motius

[...]

El procés de globalització política i econòmica ha pro-
piciat una forta evolució amb relació als actors en joc 
en l’àmbit de les relacions internacionals. No només 
s’ha incrementat la presència d’actors i entitats no es-
tatals del món econòmic amb cert poder en fòrums 
internacionals, sinó que també ha crescut el rol dels 
ens no estatals i de les representacions de la societat 
civil en contextos de forta projecció internacional tot 
difuminant, en certa mesura, el concepte de sobirania 
i trencant, implícitament, les regles de les relacions in-
ternacionals. En la mateixa línia, els constants canvis 
en el context de les relacions internacionals han fet de 
la diplomàcia pública un instrument cada vegada més 
reconegut en l’acció exterior dels països per la seva di-
mensió cultural i econòmica, i que cal també posar de 
relleu per la important tradició que té a Catalunya.

[...]»

181 Esmena núm. 181

D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (39)

Al Preàmbul, s’addiciona un incís al paràgraf setè, que 
resta redactat de la manera següent: 

«El procés de globalització política i econòmica ha 
propiciat una forta evolució amb relació als actors en 
joc en l’àmbit de les relacions internacionals. No no-
més s’ha incrementat la presència d’actors i entitats no 
estatals del món econòmic amb cert poder en fòrums 
internacionals, sinó que també ha crescut el rol dels 
ens no estatals i de les representacions de la societat 
civil en contextos de forta projecció internacional com 
la cooperació internacional o els fòrums de pau i drets 
humans, tot difuminant en certa mesura el concepte 
de sobirania i trencant, implícitament, les regles de les 
relacions internacionals. En la mateixa línia, els cons-
tants canvis en el context de les relacions internaci-
onals han fet de la diplomàcia pública un instrument 
cada vegada més reconegut en l’acció exterior dels 
països per la seva dimensió social, política, cultural i 
econòmica, i que cal també posar de relleu per la im-
portant tradició que té a Catalunya.»
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