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OBJECTIUS ESTRATÈGICS: 

 

 Donar suport a la internacionalització de l’empresa catalana 

(sobretot PIME) en la seva sortida a l’exterior  

 Promoure les inversions estrangeres en àmbits estratègics 

per a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Departament 

de Territori i Sostenibilitat. (DTES)  

 Impulsar esdeveniments de caire internacional (fires i 

congressos) per tal de col·laborar en promoure els sectors 

estratègics de l’habitatge 

 Recerca de fons de finançament europeus per assolir 

objectius clau de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 

 Altres a través de la cooperació al desenvolupament i/o 

projectes europeus 
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OBJECTIUS 

ESTRATÈGICS 



 Investigació i innovació 

 Tecnologies de la comunicació i de la informació (TIC) 

 Competitivitat de las petites i mitjanes empreses (PIME)  

 Canvi cap a una economia baixa en carboni 

 Adaptació al canvi climàtic i gestió i prevenció de riscos 

 Protecció mediambiental i eficiència en els recursos 

 Transport sostenible i eliminació de la congestió en 

infraestructures de xarxes principals  

 Ocupació i recolzament a la mobilitat laboral 

 Integració social i lluita contra la pobresa 

 Educació, competències i aprenentatge permanent 

 Augment de la capacitat institucional i efectivitat de l’ 

administració pública 
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Objectiu pressupostari: 1.000.000 € anuals  

11 OBJECTIUS 

TEMÀTICS DEL MARC 

ESTRATÈGIC COMÚ 

DE LA UE 
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EIXOS ESTRATÈGICS 

L’Acció exterior de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya es 

concentra en eixos estratègics, seguint l’estructura del 

Departament de Territori i Sostenibilitat: 

Eix 1 

Eix 2 

Eix 3 

Eix 4 

Eix 5 

Cooperació al Desenvolupament  
Coordinació, qualitat i eficiència 

Diplomàcia econòmica 
Suport a la internacionalització de les empreses catalanes 

del nostre àmbit competencial 

Perfil propi a Europa 
Amb un paper actiu per no perdre oportunitats i guanyar 

presència i prestigi 

Coordinació de l’Acció Exterior 

Agenda Política 
En temes com la sostenibilitat o el corredor del mediterrani 

i amb presència als fòrums multilaterals clau 
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Diplomàcia econòmica 
Suport a la internacionalització de les empreses 

catalanes del nostre àmbit competencial 

 

 Plantejar noves oportunitats per la internacionalització 

seguin les missions previstes per els programes anuals 

de departament de Territori i Sostenibilitat. 

 Participar en reunions i jornades per la 

internacionalització amb diferents agents del sector  

 Continuar amb els plans anuals de treball de la missió 

amb Tunísia (SEACNVS i Medcites) recollits en l’Acord 

de col·laboració 2013. 

 Redactar un nou conveni amb la Secretaria d’Habitatge 

del Ministère de l’Equipement, de l’Aménagement du 

Territoire et du Dévelopement Durable de Tunísia.  
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 Recerca de finançament europeu per la Secretaria d’Habitatge i 

Millora Urbana (SHiMU) i l’AHC, mitjançant projectes a noves 

propostes de Projectes Europeus (HORIZON 2020, SUDOE, 

POCTEFA) o a través de mecanismes financers . 

 Coordinació de projectes europeus en curs: RELS. 

 Gestió de projectes europeus en curs: MARIE, URBAN 

EMPATHY. 

 Capitalizació de projectes: DIDSOLIT, PHNZEB, ELIH MED, 

PROFORBIOMED. 

 Participar en la xarxa REHABITAT amb altres ajuntaments de la 

zona POCTEFA. 

 

 

Perfil propi a Europa 
Amb un paper actiu per no perdre oportunitats i guanyar 

presència. 
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 Analitzar la viabilitat de propostes en el marc dels 

programes anuals del Departament de Territori i 

Sostenibilitat.  

Agenda política 

Fer l’acompanyament al departament de Territori i 

Sostenibilitat en l’exercici de les seves competències i 

segons els seus requeriments. 

 

 Cooperar en xarxes regionals i xarxes globals 

d’àmbits internacionals: Confederació de regions 

perifèriques i marítimes (CRPM) grups de treball 

d’eficiència energètica i renovables. A escala 

europea i a escala mediterrània  
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 Coordinació de fons FEDER, FSE i altres programes 

i mecanismes financers europeus amb altres entitats 

del DTES  

 Coordinació de l’Acció Exterior entre la SHiMU i 

l’AHC. 

 Preparació i participació en jornades i fires conjuntes 

dels eixos 1 al 4  

 


