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POLÍTICA
REGIONAL
EUROPEA
La Unió Europea i les seves regions

La política regional és el principal instrument de desenvolupament 
de la Unió Europea

#EDTgn 
2009-2019

«La situació de crisi, que és global i local, econòmica i social, ha fet que ciutadans 
individuals i algunes associacions i corrents polítics posin en qüestió moltes 
estructures socials. Entre aquestes hi ha la mateixa construcció de la Unió Europea 
(UE), que malgrat això continua sent una història d’èxit pel seu recorregut i per 
l’esperança d’una evolució positiva per part de tots els pobles que la integren, cap dels 
quals podria desenvolupar-se amb garanties en una dinàmica de competició global 
per a la qual no gaudiria de dimensió suficient fora de l’empara de la UE.
 
D’altra banda, la UE, amb el seu model de societat basat en la justícia social, 
constitueix també una imatge d’esperança per a un món que majoritàriament 
evoluciona cap a un creixement de les diferències i cap a la insostenibilitat social i 
ambiental i la lluita aferrissada pels recursos.
 
Avui domina la idea política d’UE com a club d’estats. Però la idea d’UE ha estat 
sempre impregnada també del concepte de ciutadania europea, que ha trobat en la 
política regional el principal instrument de desenvolupament: la identificació de les 
grans diferències en les condicions de desenvolupament de les regions europees i de la 
necessitat de superar-les per possibilitar un millor desenvolupament global, per sobre 
de les polítiques estatals.»

Extret de Francesc Xavier Grau 
“Catalunya sud: Regió del Coneixement” (2016)



CRONOLOGIA 
EUROPA SOCIAL

Declaració de Roma «Europa és el nostre futur comú»2017

Estratègia de Lisboa Creixement, ocupació i innovació 2000

Objectius de 
Desenvolupament del Mil·lenni 
de les Nacions Unides 

2000

Ampliació de la UE (UE-25) 10 nous països incrementen la 
població en un 20%, però només un 
5% el PIB

2004 

Carta dels Drets Fonamentals Dignitat, Llibertat, Igualtat, 
Solidaritat, Ciutadania i Justícia

2000 

Tractat de Maastricht 1993

Consell d’Europa: Carta Social 1961

Tractat de Roma i Fons Social 
Europeu

1957

Garantia Juvenil 2013

Programa Erasmus 1987 

Direcció General de Política Regional 1968 

Fons Europeus de Desenvolupament 
Regional (FEDER)

1975

Tractat d’Amsterdam i Estratègia 1997

Fons Europeu d’Adaptació 
a la Globalització (FEAG)

2006

Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) de les Nacions 
Unides

2015

Pilar Europeu de Drets Socials 
i Cos Europeu de Solidaritat

2017

Conveni sobre seguretat social 
de la Organització Internacional 
del Treball (OIT)

1952

Conveni Europeu de Drets Humans1950

Declaració Universal dels Drets 
Humans de les Nacions Unides1948

Treball, habitatge, salut, educació, 
protecció social i benestar

Lliure circulació de treballadors, no 
discriminació, igualtat de gènere, 

Fons de Cohesió, Comitè de les 
Regions i principi de subsidiarietat 



POLÍTICA 
REGIONAL 
EUROPEA

Objectius 
per al 2020 

351.800 M€ 
gairebé un terç del pressupost de la UE

Estratègia Europa 2014-2020

CREIXEMENT 
INTEL·LIGENT 
educació, recerca 
i innovació i societat 
digital

CREIXEMENT 
SOSTENIBLE 
Europa més verda 
i competitiva

CREIXEMENT 
INTEGRADOR 
cohesió econòmica, 
social i territorial

OCUPACIÓ: 75% persones de 20 a 64 anys

R+D: inversió del 3% del PIB de la UE en R+D

CANVI CLIMÀTIC I SOSTENIBILITAT ENERGÈTICA: reducció d’un 20% 
d’emissions de gasos d’efecte hivernacle; 20% del consum en energies 
renovables; augment del 20% de l’eficiència energètica

EDUCACIÓ: taxes d’abandonament escolar prematur per sota del 10%; 
almenys un 40% de les persones de 30 a 34 anys d’edat hauran de 
completar estudis de nivell terciari

LLUITA CONTRA LA POBRESA I L’EXCLUSIÓ SOCIAL: reduir almenys 
en 20 milions el nombre de persones en situació o risc de pobresa i 
exclusió social



AGENDA
2030 
Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS)
Compromís de la UE amb els reptes impulsats per Nacions Unides 



FONS 
I INSTRUMENTS 
Per finançar polítiques i activitats que 
fomentin un creixement inclusiu 

Fons de la política de cohesió, i principal 
instrument de la Unió Europea per a:

- Promoure uns nivells elevats 
d’ocupació i de qualitat de l’ocupació.

- Facilitar l’accés al mercat laboral, 
el foment de la mobilitat geogràfica i 
professional dels treballadors, i l’adaptació 
al canvi industrial i dels sistemes de 
producció.

- Propiciar un nivell elevat d’educació 
i formació, i la transició de l’educació 
al treball entre els joves.

- Lluitar contra la pobresa.

- Fomentar la inclusió social i la igualtat de 
gènere, la no discriminació .

Fons per promoure el creixement, 
l’ocupació i la cooperació territorial 
europea amb la finalitat de reforçar la 
cohesió econòmica, social i territorial 
de la Unió, corregint els principals 
desequilibris regionals de la UE. 

Estan gestionats directament per les 
administracions públiques (central, 

Fons 
Social Europeu 
(FSE)

Fons Europeu 
deDesenvolupament 
Rural (FEDER)

transports | TICs | energia | recerca | 
innovació | rehabilitació urbana | reconversió 
industrial | infraestructures socials |
medi ambient |desenvolupament rural | 
pesca | turisme | cultura | formació

ensenyament | joventut | formació | 
ocupació | treball | mobilitat | intercanvis |  
lluita contra la pobresa, la discriminació 
i l’exclusió social



Fons per implementar la Política 
Agrícola Comuna (PAC) i l’estratègia 
Europea 2020, desplegat a Catalunya 
com a Programa de Desenvolupament 
Rural (PDR) 2014-2020. El seu objectiu és 
millorar la gestió i la política de control 
de desenvolupament rural. 

El seu objectiu és fomentar la 
competitivitat de l’agricultura, garantir 
una gestió sostenible dels recursos 
naturals i d’acció pel clima, i impulsar el 
desenvolupament territorial equilibrat 
de les economies i comunitats rurals 
mitjançant la creació d’ocupació.

Fons per fomentar una pesca i 
una aqüicultura competitives, 
mediambientalment sostenibles, 
econòmicament viables i socialment 
responsables.

Estan destinats a impulsar l’aplicació de 
la Política Pesquera Comuna (PPC) i la 
Política Marítima Integrada (PMI), a donar 
suport a un desenvolupament equilibrat 
i integrador de les zones pesqueres i 
aqüícoles, i a incentivar l’ocupació, la 
innovació i la competitivitat en els sectors 
marítims i les regions costaneres. 

Programa per promoure un elevat nivell 
d’ocupació de qualitat i sostenible, la 
garantia d’una protecció social adequada 
i digna, la lluita contra l’exclusió social i 
la pobresa, i la millora de les condicions 
de treball.

Programa d’ajuda que facilita als estats 
membres assistència material per a les 
persones més necessitades.

Finança el 85% de la distribució d’aliments 
i/o material bàsic, i activitats per a la 
inserció sociolaboral i d’aprenentatge 
mutu per establir xarxes i difusió de 
bones pràctiques en l’àmbit de l’ajuda no 
financera.

Fons per promoure la gestió eficient 
dels fluxos migratoris i per implementar, 
enfortir i desenvolupar un enfocament 
comú de la Unió respecte a l’asil i a la 
immigració.

Fons Europeu 
Agrícola de 
Desenvolupament 
Rural (FEADER)

Fons Europeu 
Marítim 
i de Pesca (FEMP)

Ocupació i Innovació 
Social (EaSi)

Fons Europeu d’Ajuda 
a Desafavorides (FEAD)

Asil, Migració i 
Integració (AMIF)

desenvolupament rural | agricultura | 
innovació i transferència de coneixements
en el sector agroalimentari | mitigació 
i adaptació al canvi climàtic | protecció dels 
recursos naturals | economia | ocupació | 
joves

Pesca i aqüicultura | transició cap a la pesca 
sostenible | diversificació de les economies 
de les comunitats costeres | comercialització 
i transformació de productes de la pesca i 
l’aqüicultura

lluita contra la pobresa | exclusió social, 
integració social | ajuda als més desafavorits 
| ONG

ocupació | protecció social | lluita contra 
l’exclusió social i la pobresa | millora de les 
condicions de treball | mobilitat laboral

Asil i immigració | integració | acollida | 
reallotjament i reassentament de refugiats | 
retorn d’extracomunitaris en situació irregular



PILAR 
EUROPEU 
DELS DRETS SOCIALS

Igualtat d’oportunitats
 i d’accés al mercat 

de treball

Condicions 
de treball 

justes

Protecció
i inclusió

 social

1.   Educació, formació i           
      aprenentatge permanent
2.   Igualtat de sexes
3.   Igualtat d’oportunitats
4.   Suport actiu per a l’ocupació

5.   Ocupació segur i adaptable
6.   Salaris
7.   Informació sobre les condicions       
      de treball i la protecció en cas           
      d’acomiadament
8.   Diàleg social i participació dels   
      treballadors
9.   Equilibri entre vida professional i  
      vida privada
10. Entorn de treball saludable, segur  
      i adaptat i protecció de dades

11. Assistència i suport als nens
12. Protecció social
13. Prestacions per desocupació
14. Renda mínima
15. Pensions i prestacions de vellesa
16. Sanitat
17. Inclusió de les persones amb   
      discapacitat
18. Cures de llarga durada
19. Habitatge i assistència per a les        
      persones sense llar
20. Accés als serveis essencials

A favor de l’ocupació justa i el creixement

Aprovat pel Parlament Europeu, el Consell i la Comissió el 17 de novembre de 2017, durant 
la Cimera Social a favor de l’ocupació justa i el creixement, celebrada a Göteborg, Suècia.



QUE FA LA UE 
A TARRAGONA
Exemples d’iniciatives i projectes 
amb el suport de les polítiques regionals 
de la UE al nostre territori

per conservar i impulsar un canvi de model 
turístic en la zona d’alt valor mediambiental 
del Delta de l’Ebre.

per millorar els serveis telemàtics de les 
operatives del port i els serveis de comunicació 
de l’Autoritat Portuària de Tarragona.

Turis-TIC en família 
Projecte de recerca i innovació per convertir 
la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre en un 
observatori i laboratori europeu de referència 
en tecnologies i tendències en turisme familiar.

EbreBiosfera 
Projecte per impulsar la competitivitat, la 
innovació i l’ocupació a les Terres de l’Ebre, i 
que ha permès desenvolupar la Reserva 
de la Biosfera com a eix vertebrador del 
desenvolupament econòmic territorial.

Nutrisalt
Iniciativa per transformar i dinamitzar el 
sector agroalimentari per convertir el Camp 
de Tarragona en un pol d’activitat nutricional 
i de salut de referència internacional, que 
lideri la innovació i el desenvolupament al 
sud d’Europa en aquest àmbit i sigui la base 
del progrés, l’ocupació i la innovació al territori. 

Projecte interregional 
DestiMED

Projecte MED-PCS 

PROJECTES 
d’especialització 
i competitivitat 
territorial (PECT) 

Gràcies al Fons Europeu 
de Desenvolupament Regional (FEDER)
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La Ruta del Modernisme de Reus 
i la Ruta de Tàrraco Romana 
estan incloses en el projecte 
Visits4u per promoure 
el turisme inclusiu per 
a persones amb discapacitat.

La URV també participa en el 
projecte PoCOsteo de diagnosi 
ràpida de l’osteoporosi.

La Universitat Rovira i 
Virgili coordina el projecte 
interregional INDECIS que 
prestar serveis sobre el canvi 
climàtic en diferents sectors, 
com ara l’agricultura, l’energia, 
la salut, l’aigua i el turisme. 

El Centre Tecnològic del Vi 
coordina el projecte europeu 
LIFE Priorat+Montsant per 
desenvolupar un model de 
producció sostenible en el sector 
de la vinya a la comarca del 
Priorat que serveixi d’exemple 
per a altres regions de la UE.

Inversions a través 
d’altres programes: 



EUROPE
DIRECT 
TARRAGONA

T’oferim? 
ACCÉS A PROGRAMES I POLÍTIQUES UE

SUPORT TÈCNIC I LOGÍSTIC A PROJECTES

SUPORT A CENTRES ESCOLARS 

PUBLICACIONS I NORMATIVA ACTUALITZADA

ACTUALITAT EUROPEA

RESOLUCIÓ DE DUBTES I INQUIETUDS 

Centre d’Informació de la UE al territori
Europe Direct Tarragona és el punt d’informació i assessorament que des de 
l’any 2009 l’Ajuntament de Tarragona posa a l’abast de la ciutadania per tot allò 
que està relacionat amb la Unió Europea. Forma part de la Xarxa de Centres 
d’Informació Europe Direct de la Comissió Europea, un dels principals 
instruments per informar els ciutadans sobre la Unió, els drets dels ciutadans i 
la legislació comunitària.

Des d’Europe Direct Tarragona promovem el debat sobre temes europeus i 
l’existència d’una ciutadania informada i activa, oferint informació sobre la Unió, 
responent a les demandes dels ciutadans i canalitzant-les cap a les institucions 
comunitàries. Donem a conèixer les fonts d’informació especialitzades.

#EDTgn 
2009-2019

blocs.tarragona.cat/europedirect | europedirect@tarragona.cat



«En aquests temps canviants, conscients de les preocupacions dels nostres 
ciutadans, ens comprometem amb el Programa de Roma i prometem 
treballar per a aconseguir [...] una Europa social: una Unió que, basada en 
el creixement sostenible, promogui el progrés econòmic i social, així com la 
cohesió i la convergència, al mateix temps que defensa la integritat del mercat 
interior; una Unió que tingui en compte la diversitat dels sistemes nacionals 
i el paper fonamental dels interlocutors socials; una Unió que promogui la 
igualtat entre dones i homes, així com els drets i la igualtat d’oportunitats per 
a tots; una Unió que lluiti contra la desocupació, la discriminació, l’exclusió 
social i la pobresa; una Unió en la qual els joves rebin la millor educació i 
formació i puguin estudiar i trobar treball en tot el continent; una Unió que 
conservi el nostre patrimoni cultural i promogui la diversitat cultural».

Declaració de Roma dels dirigents de vint-i-set Estats Membres 
i del Consell Europeu, el Parlament Europeu i la Comissió Europea
25 de març de 2017
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