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AGRUPACIO                                : Cultura 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals 
 
Pla de Govern:  5.Agilitat i transparència de l'Administració (de la Generalitat) 
Pla Departamental: 6.Establir per al Departament de Cultura un marc organitzatiu i de gestió més operatiu i eficient 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
El programa 121 va directament vinculat a la pròpia realitat i existència del Departament, i a la necessitat de comptar amb una visió de les necessitats 
en l'àmbit competencial global i articular al seu entorn, una bona estructura de gestió i prestació de serveis. 
Aquest programa fa referència a les despeses corresponents als serveis interns de tipus administratiu i organitzatiu prestats de manera centralitzada 
en relació amb d'altres unitats del Departament de Cultura. En aquest programa es consignen, les despeses relacionades amb el personal, 
instal·lacions, subministraments, etc. necessaris per a dur a terme els objectius del Departament. El Gabinet i la Secretaria General també 
s'encarreguen de coordinar les diverses unitats que formen part del Departament de Cultura en aquelles actuacions que tenen un caràcter transversal 
dins del conjunt del Departament. 
 

Població objectiu: 
El públic objectiu al qual s'adreça el programa podem dir que és el conjunt de la societat catalana en sentit ampli. Ciutadania i empreses; institucions i 
entitats; equipaments i esdeveniments culturals: el conjunt del sector cultural. 
La població objectiu del programa són els serveis, unitats directives i entitats dependents del Departament. Tot i això, els objectius i accions del 
programa s'orienten a la millora dels serveis a la ciutadania que d'aquesta forma es beneficien d'una estructura més operativa i d'uns procediments 
més eficients. 
 
Descripció detallada de la necessitat: 
En l'estructura i àmbits competencials de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, al Departament de Cultura  li correspon l'exercici de les 
atribucions pròpies en els àmbits de: promoció, cooperació i difusió cultural; patrimoni cultural, arxius, biblioteques  i museus; empreses culturals i 
creatives; cultura popular i associacionisme; equipaments culturals; promoció i foment de la llengua catalana. 
Específicament, dins el programa 121 de direcció i administració generals, el Departament s'ha plantejat com a repte estructurar un model organitzatiu 
més operatiu i eficient, atenent l'actual context social, cultural i econòmic, que incorpori elements de creativitat i valor afegit de cara a una millor gestió i 
prestació de serveis, a la vegada que situï a la cultura com un dels pilars bàsics de la nostra societat,  eina de cohesió social i motor de creativitat i 
desenvolupament econòmic. 
L'àmbit d'actuació del Departament, dins el programa, es situa en: direcció i organització dels serveis generals del Departament; vetllar per 
l'organització, simplificació i racionalització administratives i assegurança del suport tècnic i jurídic general del Departament; comunicació amb altres 
Departaments, organismes i entitats que en depenen; coordinació de l'actuació del Departament en relació amb les transferències de funcions i 
serveis; gestió dels recursos humans; coordinació dels programes i actuacions de les direccions generals i dels organismes adscrits al Departament; 
pla TIC; elaboració de l'avantprojecte de pressupost; tramitació del pressupost dels organismes i de les entitats adscrites al Departament i direcció i 
control de la gestió del pressupost; tramitació de les disposicions generals; supervisió de l'adquisició de subministraments, béns i serveis, i també dels 
expedients de contractació de qualsevol tipus; autorització de les despeses dins els límits que s'estableixen per reglament i realització de l'informe de 
les propostes de les despeses que excedeixin aquests límits; elaboració dels programes de necessitats del Departament; proposició de les reformes 
encaminades a millorar i perfeccionar els serveis dels diferents centres del Departament i preparació dels mètodes de treball, tenint en consideració els 
costos i el rendiment; inspecció dels centres, dependències i organismes. 
 

Marc regulador del programa: 
Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya; Decret 45/2011, de 4 de gener, d'estructuració del Departament de Cultura; Decret 304/2011, de 29 de març, de 
reestructuració del Departament de Cultura; Decret 59/2012, de 29 de maig, de modificació del Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del 
Departament de Cultura. 
Decret 89/2013, de 29 de gener, de reestructuració del Departament de Cultura. 

Missió 
Exercir de manera eficient les funcions de direcció, planificació, coordinació i suport del conjunt del Departament i entitats vinculades, mitjançant la 
gestió del pressupost, la direcció dels recursos humans, els instruments de planificació, el suport jurídic, informàtic, organitzatiu i de règim interior. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Introduir criteris d'austeritat i millores d'eficiència pressupostària per reduir la despesa estructural del Departament (OE6.1) 
 1. Concentrar unitats administratives per tal d'optimitzar els espais de treball disponibles. 
 2. Estudiar funcions i processos administratius per tal de simplificar-los i guanyar eficiència. 
 3. Implementar mesures de foment  de la Garantia Juvenil en l’àmbit cultural. 
 4. Establir millores de racionalització i innovació en el circuit de publicacions del Departament. 
· Elaborar el marc estratègic i normatiu necessari per a les polítiques culturals (OE6.2) 
 1. Integrar l'acció de l'OSIC i l'ICEC en el marc de la Finestreta Única de Subvencions. 
 2. Impulsar la incorporació de polítiques culturals als plans interdepartamentals participats pel Departament. 
· Cercar noves fonts d'ingressos i eines de finançament per als sectors culturals (OE6.3) 
 1. Establir acords de col·laboració per a accions de patrocini cultural. 
 2. Desenvolupar acords amb el sector econòmic i financer per a projectes culturals. 
· Dissenyar un sistema d'informació únic d'indicadors i dades culturals que faciliti l'avaluació i estratègia de les polítiques del Departament (OE6.5) 
 1. Posar a disposició del Departament les dades necessàries per la presa de decisions en relació a la política de subvencions (OSIC) 
 2. Desenvolupar els sistema de fitxes d’anàlisi pressupostària. 
 3. Ampliar i actualitzar la sèrie d’informes tècnics per avaluar el finançament públic i privat de la cultura. 
· Facilitar l'accés a la ciutadania a la informació i dades d'interès cultural (OE6.6) 
 1. Disposar de dades 2013 d’impacte de l’activitat de foment del Departament. 
 2. Publicar dins del primer semestre de l’any la memòria del Departament de l’any anterior. 
 3. Incorporar els principis de transparència per tal de millorar i ampliar la informació pública sobre l’activitat del Departament. 
 4. Millorar els continguts i els productes de l’agenda cultural. 
 5. Millorar i ampliar la informació del web del Departament a partir del nou gestor de continguts. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015 2016 
CompromísReal Real Previst Previst 

1. Percentatge d'execució del pressupost del Departament de 
Cultura % OE6.1 74,41 95,12 100,00 100,00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 
1 Remuneracions del personal 30.970.271,75
2 Despeses corrents de béns i serveis 13.721.724,78
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 874.044,81
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 24.000,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 45.590.041,34

 

Llocs de treball pressupostats del programa 779
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AGRUPACIÓ                                : Cultura 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals 
GESTOR DE PROGRAMA          : 7495. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural Subsector: EDP 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Introduir criteris d'austeritat i millores d'eficiència pressupostària per reduir la despesa estructural del Departament (OE6.1) 
 2. Estudiar funcions i processos administratius per tal de simplificar-los i guanyar eficiència. 
· Elaborar el marc estratègic i normatiu necessari per a les polítiques culturals (OE6.2) 
 1. Integrar l'acció de l'OSIC i l'ICEC en el marc de la Finestreta Única de Subvencions. 
· Dissenyar un sistema d'informació únic d'indicadors i dades culturals que faciliti l'avaluació i estratègia de les polítiques del Departament (OE6.5) 
 1. Posar a disposició del Departament les dades necessàries per la presa de decisions en relació a la política de subvencions (OSIC) 
· Facilitar l'accés a la ciutadania a la informació i dades d'interès cultural (OE6.6) 
 1. Disposar de dades 2013 d’impacte de l’activitat de foment del Departament. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015  
Real Real Previst Previst 

1. Temps transcorregut en la tramitació de les línies de 
subvenció (OSIC) Dies OE6.4 75,00 120,00 105,00

2. Percentatge de registres telemàtics (OSIC) % OE6.4 80,00 95,00 99,00

3. Temps màxim de resposta del servei d'atenció al sol·licitant 
(OSIC) Hores OE6.4  48,00 48,00

4. Sol·licituds de subvencions rebudes a l'oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural Nombre OE6.4  1.900,00 2.200,00

5. Subvencions atorgades per l'Oficina de Suport a les 
Iniciatives Culturals Nombre OE6.2  1.100,00 1.450,00

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Gestionar els ajuts en matèria de cultura del Departament i de les seves entitats adscrites. 
2. Gestionar les remuneracions de personal i tramitar les despeses corrents de béns i serveis de l'OSIC. 
3. Procés d'integració OSIC/ICEC (Finestreta Única de Subvencions) 
4. Disseny de la metodologia que permeti el buidatge de memòries, l’explotació estadística i l’avaluació d’impacte de les subvencions. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 
1 Remuneracions del personal 1.423.271,75
2 Despeses corrents de béns i serveis 41.048,91
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 2.000,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 1.466.320,66

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 35
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AGRUPACIO                                : Cultura 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 441. Creadors i empreses culturals 
 
Pla de Govern:  7.Projecció exterior de Catalunya i reconeixement internacional 
Pla Departamental: 1.Consolidar la creació i l'emprenedoria cultural com a motors de la recuperació econòmica i creació d'ocupació 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
Els canvis que s'estan produint en l'interior i exterior de les indústries de la cultura ens porten a observar el paper del futur de les indústries culturals 
des de la perspectiva del canvi, de la mutabilitat del sistema cultural. El sector cultural representa un paper clau en les societats avançades en la 
mesura en que la seva activitat repercuteix positivament sobre el conjunt de la societat tant des d'un punt de vista d'enriquiment personal com de la 
millora social o econòmica. La inversió, pública o privada, en cultura té la virtualitat de generar àmplies externalitats positives sobre la població, molt 
més elevades que la inversió en d'altres sectors, ja que la seva naturalesa transcendeix el simple intercanvi comercial. 
En la situació de crisi econòmica actual, la cultura és especialment vulnerable i una de les accions del Departament ha d'anar encaminada a ajudar a 
aquest sector mantenint i impulsant els hàbits culturals de la població, garantint l'existència de programacions estables de qualitat i garantint 
l'existència d'infraestructures on es puguin desenvolupar aquestes activitats per arribar a tots els ciutadans i a tot el territori i es podran incrementar els 
hàbits i el consum cultural de la població. 
Però especialment en un context en què el Govern i les administracions disposen de menys recursos públics per destinar als creadors i les empreses 
culturals, és necessària la formació en el sector, el foment de mercats i trobades així com la implantació de nous models de negoci i especialment la 
recerca de nous finançaments (patrocinis, mecenatges, etc.). 

Població objectiu: 
Les empreses del sector audiovisual, de les arts escèniques, de les arts visuals, de la música i del llibre dedicades a la producció, distribució i 
comercialització de productes culturals i també a tots aquells agents, ja siguin empreses o entitats, que treballen per difondre l'activitat cultural i 
fomentar-ne el consum arreu del territori són la població objectiu principal d'aquest programa pressupostari. 
 

Descripció detallada de la necessitat: 
En un context de constricció econòmica generalitzada en els pressupostos públics, amb l'impacte conseqüent sobre la iniciativa privada també en 
l'àmbit cultural, el Departament de Cultura veu la necessitat de millorar les línies de finançament i d'inversió sobre la base de fer quantificables els 
sectors en criteris empresarials i la col·laboració público-privada. Per aquesta raó és necessari millorar l'eficiència de l'ICEC per a ser una eina eficaç 
per a les indústries culturals, tant en els calendaris dels ajuts, com en la informació, en la qualitat de les polítiques de promoció i difusió, i en el tracte 
amb els diferents actors del sector. 
 

Marc regulador del programa: 
Decret 89/2013, de 29 de gener, de reestructuració del Departament de Cultura. (DOGC núm. 6305); Llei 11/2011, del 29 de desembre, de 
reestructuració del sector públic per a agilitar l'activitat administrativa. (DOGC núm. 6035); Decret 89/2013, de 29 de gener, de reestructuració del 
Departament de Cultura. (DOGC núm. 6305) ; Decret 266/2006, de 20 de juny, pel qual es modifiquen els Estatuts de l'Institut Català de les Indústries 
Culturals, aprovats pel Decret 100/2001, de 3 d'abril. (DOGC núm. 4665). Decret 100/2001, de 3 d'abril, d'aprovació dels Estatuts de l'Institut Català de 
les Indústries Culturals. (DOGC núm.3369). Llei 20/2000, de 29 de desembre, de creació de l'Institut Català de les Indústries Culturals. (DOGC núm. 
3304). 
Missió 
Impulsar el desenvolupament i la competitivitat de les empreses i els creadors culturals a Catalunya, tant per la via de l'ajut financer a les empreses o 
associacions professionals com per la del suport indirecte a accions empresarials, de sector o de difusió de llur activitat, per contribuir a la 
modernització del teixit empresarial cultural català i la promoció de nous models i sectors de negoci. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Impulsar la producció cultural catalana i afavorir els creadors i el desenvolupament de les empreses culturals (OE1.1) 

 1. Donar suport a programacions culturals de caràcter estable dels projectes artístics professionals de formació, creació, producció, exhibició i 
difusió en diverses disciplines artístiques. 

 2. Donar suport als ens locals per a impulsar inversions en equipaments i programacions culturals a les poblacions de Catalunya. 
 3. Fomentar el projecte Catalunya Creativa com a país de creadors en l’àmbit cultural. 

 4. Impulsar rutes literàries, gires, trobades i clubs de lectura als municipis catalans que promoguin la literatura o el coneixement dels escriptors 
(Lletres a les aules, Lletres en veu alta i Lletres en viu). 

 5. Mantenir la presència dels escriptors catalans en el sistema educatiu i lector aconseguint les 150 visites d’autors i desplegar un catàleg de 
bones pràctiques als centres vinculats al programa “Lletres a les aules” 

 6. Mantenir el programa “El meu clàssic” en què escriptors llegeixen clàssics de la nostra literatura, per a prestigiar-la socialment 

 7. Augmentar la cooperació i la relació entre els diversos agents i organismes en activitats que tenen en comú el fet literari (Calaix de lletres: 
Lletres i Salut, Lletres als FGC, Lletres i dones, Lletres al TNC). 

 8. Eixamplar públics, crear-ne de nous, captar no-públics i fidelitzar els existents 
 9. Crear un sistema que permeti als usuaris l’accés a la cultura i conèixer el consum cultural 
 10. Redactar i difondre l’informe anual de la cultura com a mitjà d’identificació de punts forts i dèbils del sector. 
 11. Fer un seguiment i analitzar el sistema cultural català i proposar mesures d’intervenció. 
 12. Impulsar propostes per millorar la situació professionals dels treballadors de la cultura. 
 13. Convocar i difondre l’excel·lència mitjançant els Premis Nacionals de Cultura. 
· Millorar l'accés al finançament i la competitivitat de les empreses culturals (OE1.2) 
 1. Incrementar l’autonomia financera de les empreses en relació a l’administració. 

 2. Fomentar la cultura de la col·laboració de la transferència de recursos, reforçar el "Business to Business", enfortir els marcs de relació de les 
empreses culturals i la construcció de mercats més amplis. 

 3. Donar suport a les activitats literàries, les quals impulsen les disciplines de creació, traducció, concepció de pàgines webs, promoció de la 
literatura i investigació, dins l’àmbit de la llengua i literatura catalana. 

 4. Millorar la competitivitat de les empreses optimitzant els recursos cap a projectes sòlids i viables 
 5. Dissenyar estratègies d’oferta i demanda 
 6. Promoure l’eficiència i la qualitat amb la realització d’auditories culturals i l’aplicació de mesures de millora. 
 7. Col·laborar en la definició dels contractes programa dels ens participats pel Departament de Cultura. 
 8. Promoure mesures normatives relatives al marc legal sobre patrocini i mecenatge. 
· Promoure una cultura empresarial orientada a nous models de negoci, a mercats emergents i a donar suport a nous àmbits de negoci de base cultural 
(gastronomia, arquitectura, etc.) (OE1.3) 
 1. Impulsar els models de negoci dels sectors emergents fruit de la transformació digital i difondre’ls a la resta de sectors 

  
  
  

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015 2016 
CompromísReal Real Previst Previst 

1. Funcions subvencionades d'arts escèniques Nombre OE1.1 1.961,00 2.195,00 2.100,00
2. Equipaments que integren el Sistema Públic d'Equipaments 
Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM) Nombre OE1.1 173,00 180,00 180,00

3. Activitats totals d'arts escèniques i música que reben suport 
del Departament de Cultura Nombre OE1.1 1.246,00 1.522,00 1.500,00

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 
1 Remuneracions del personal 5.052.830,33
2 Despeses corrents de béns i serveis 5.339.402,96
3 Despeses financeres 1.782,28
4 Transferències corrents 41.925.381,55
6 Inversions reals 1.188.449,98
7 Transferències de capital 1.640.686,52
8 Variació d'actius financers 14.028.700,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 69.177.233,62

 

Llocs de treball pressupostats del programa 115
 



 
PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2015 (PROJECTE)  
MEMÒRIES DE PROGRAMES  

 

527 

 

AGRUPACIÓ                                : Cultura 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 441. Creadors i empreses culturals 
GESTOR DE PROGRAMA          : 7495. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural Subsector: EDP 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Impulsar la producció cultural catalana i afavorir els creadors i el desenvolupament de les empreses culturals (OE1.1) 

 1. Donar suport a programacions culturals de caràcter estable dels projectes artístics professionals de formació, creació, producció, exhibició i 
difusió en diverses disciplines artístiques. 

 2. Donar suport als ens locals per a impulsar inversions en equipaments i programacions culturals a les poblacions de Catalunya. 

 4. Impulsar rutes literàries, gires, trobades i clubs de lectura als municipis catalans que promoguin la literatura o el coneixement dels escriptors 
(Lletres a les aules, Lletres en veu alta i Lletres en viu). 

· Millorar l'accés al finançament i la competitivitat de les empreses culturals (OE1.2) 

 3. Donar suport a les activitats literàries, les quals impulsen les disciplines de creació, traducció, concepció de pàgines webs, promoció de la 
literatura i investigació, dins l’àmbit de la llengua i literatura catalana. 

· Promoure una cultura empresarial orientada a nous models de negoci, a mercats emergents i a donar suport a nous àmbits de negoci de base cultural 
(gastronomia, arquitectura, etc.) (OE1.3) 
 1. Impulsar els models de negoci dels sectors emergents fruit de la transformació digital i difondre’ls a la resta de sectors 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015  
Real Real Previst Previst 

1. Sol·licituds rebudes a l'OSIC per a subvencions en matèria 
de creadors i empreses culturals Nombre OE1.1  650,00 780,00

2. Subvencions atorgades per l'OSIC en matèria de creadors i 
empreses culturals Nombre OE1.1  370,00 500,00

     

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Subvencions per a projectes artístics que articulin el sector professional en àmbit d'arts escèniques, visuals, música i pensament. 
2. Beques per a la formació i el perfeccionament en els àmbits de les arts visuals, les arts escèniques i la música. 
3. Beques per a la recerca i la creació en els àmbits artístics i del pensament. 
4. Subvencions per a projectes artístics de caràcter professional de formació, exhibició i difusió en l’àmbit de les arts visuals. 
5. Subvencions per a la traducció a l’occità d’obres literàries en català. 
6. Subvencions per a activitats literàries. 
7. Subvencions per a l’edició d’obres literàries d’especial interès cultural en català i occità. 
8. Subvencions per a programacions estables d’activitats culturals de caràcter professional, incloses en el programa.cat. 
9. Subvencions excloses de concurrència pública i convenis de col·laboració 
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 9.995.441,83
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 10,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 9.995.451,83

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIO                                : Cultura 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 442. Internacionalització de la cultura 
 
Pla de Govern:  7.Projecció exterior de Catalunya i reconeixement internacional 
Pla Departamental: 2.Projectar a l'exterior la cultura catalana i treballar per al seu reconeixement internacional 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
El Departament de Cultura té, entre els seus objectius, fomentar la projecció exterior de la cultura i la creació catalanes, tant per donar a conèixer la 
cultura del nostre país com per obrir nous horitzons al talent creatiu que sorgeix a Catalunya. 
Aquesta activitat de foment es fa principalment en tres grans apartats: l'acció de les empreses culturals, la projecció exterior de la llengua i la cultura 
catalanes, i el camp de les relacions internacionals. 
Catalunya disposa d'un important sector cultural amb creadors i empreses culturals de rellevància internacional perfectament homologables a altres 
cultures europees. L'actual situació econòmica del país i la limitació dels recursos públics fa necessària l'exportació de part de la producció cultural 
catalana als mercats internacionals. 
L'informe sobre l'estat de la cultura i les arts a Catalunya durant el 2013 elaborat pel CoNCA recull la necessitat que el Govern de la Generalitat doni 
suport als diferents sectors creatius per tal que els sigui possible entrar i incrementar la seva presència en els mercats culturals internacionals. La 
internacionalització és també un mecanisme que, amb independència l'oportunitat que representa en termes econòmics, permet posar en valor el 
conjunt de la cultura catalana a l'exterior i és la millor carta de presentació del nostre país a l'exterior. En certa mesura, com una forma més de 
diplomàcia cultural ja que, com és ben sabut, la primera carta de presentació d'un país al món comença per presentar i fer conèixer la seva cultura. 

Població objectiu: 
D'una banda, el sector de les empreses i creadors del sector audiovisual, les arts escèniques, de les arts visuals, de la música i del llibre, que el 2009 
estava format per un total de 40.930 empreses. Pel que fa al foment de la llengua i cultura catalanes, ho és potencialment tota la població, a la qual 
s'intentarà arribar amb la promoció dels estudis de llengua i cultura catalanes en l'àmbit acadèmic, la traducció de literatura i pensament escrits en 
català, i la producció cultural catalana en d'altres àmbits com el teatre, el cinema, el circ, la dansa, la música, les arts visuals, el disseny o l'arquitectura.
 

Descripció detallada de la necessitat: 
Les activitats relacionades amb la cultura tenen un pes econòmic molt important al nostre país. El 2009, el valor afegit de les empreses culturals i 
creatives a Catalunya era de 5.758 milions d'euros. La balança comercial és, en aquest sentit positiva ja que Catalunya és exportadora neta en el 
camp de la cultura i la creació. D'aquesta forma, el 2011 es va generar un superàvit comercial de 169,83 milions d'euros i es van exportar productes 
culturals per valor de 640 milions d'euros. 
El sector cultural català ja fa temps que treballa per tenir un lloc destacat en l'escena internacional. Així per exemple, del 2001 al 2012, les 
representacions a l'estranger de les companyies de teatre, dansa i circ de Catalunya han augmentat un 53%, passant de les 974 representacions de 
l'any 2002 a gairebé 1.500 durant el 2010. Són condicions necessàries per poder competir en els mercats internacionals el disposar d'un producte 
cultural de qualitat i tenir accés a mitjans econòmics i logístics necessaris per tal de ser presents als diferents certàmens culturals que se celebren 
arreu. 
En aquest sentit és especialment important oferir a creadors i empreses culturals la participació en estands o espais contractats pel Departament de 
Cultura i els seus organismes adscrits, ajuts per a l'assistència a fires del ram o subvencions i crèdits a l'exportació. 
Els reptes de futur passen també per presenta la cultura catalana al món, tant des del punt de vista de la llengua, com de la producció dels seus 
creadors. 

Marc regulador del programa: 
Decret 89/2013, de 29 de gener, de reestructuració del Departament de Cultura; Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament 
de Cultura. 
 

Missió 
Reforçar i incrementar la presència de la cultura catalana al món mitjançant el suport als seus creadors i empreses culturals del sector, la difusió de 
l'obra i el pensament, i l'establiment de relacions amb institucions del món de la cultura i la llengua. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Exportar la creació i producció cultural pròpies arreu del món (OE2.1) 
 1. Promoció de la creació artística catalana arreu del món 
 2. Aconseguir ser més competitius en els mercats internacionals. 
 3. Fidelitzar els compradors estrangers vers el producte cultural català. 
 4. Construir mercats més amplis i engrandir la demanda internacional 
 5. Participació a fires, festivals, mostres i trobades professionals 
 6. Consultoria, assessorament i acompanyament 
 7. Promoció de rodatges internacionals a Catalunya 
 8. Informació i assessorament sobre ajuts europeus a projectes culturals: Programes Catalunya Creativa: (Europa Creativa i Media) 
 9. Mantenir la presència d’entitats de cultura popular i tradicional catalana a l'estranger 
 10. Mantenir el suport a activitats de difusió internacional de la cultura popular i tradicional catalana. 
 11. Potenciar la difusió i la circulació de intercanvis d’autors i obres de la literatura catalana. 
· Difondre la llengua catalana -així com l'obra acadèmica, intel·lectual i científica que es produeix en aquesta llengua- a l'exterior (OE2.2) 
 1. Foment de la traducció de la literatura i el pensament català amb prioritat als clàssics i la literatura infantil i juvenil 
 2. Millorar la presència i l’estatus dels estudis catalans a les universitats dels països d’interès estratègic. 
 3. Impulsar la creació d’una xarxa virtual d’estudis catalans. 

 4. Incrementar la capacitat d’atracció dels estudis catalans a universitats de l’exterior, donar-ne una major visibilitat i reconeixement, i garantir-
ne el nivell de competitivitat. 

 5. Potenciar el paper de l’IRL com a organisme oficial avaluador. 
 6. Potenciar la difusió internacional de la recerca de les universitats catalanes i dels continguts de pensament. 
 7.  
· Promoure les relacions i incrementar els projectes conjunts amb institucions i organismes internacionals culturals (OE2.3) 

 1. Participar activament com a membre fundador del consorci europeu ECIA (European Creative Industries Alliance) amb l’objectiu de contribuir 
en la redacció d’un document de recomanacions sobre polítiques a la DG Empresa & Indústria de la CE 

 2. Incrementar els socis internacionals 
 3. Línies de subvenció per assistència a esdeveniments professionals internacionals 
 4. Garantir la presència de les creacions catalanes en programes estatals i internacionals més rellevants de la creació contemporània. 
 5. Participar en el Programa Europa Creativa, així com promoure projectes amb finançament europeu. 
 6. Incrementar la coordinació amb els agents públics i privats encarregats del foment de la competitivitat de les empreses. 

  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015 2016 
CompromísReal Real Previst Previst 

1. Nombre de beneficiaris dels ajuts per a desplaçaments 
d'artistes Nombre OE2.1 481,00  350,00

2. Programadors i comissaris a festivals, exposicions i 
programacions d'artistes catalans amb la col·laboració de l'IRLL Nombre OE2.1 186,00  83,00

3. Ajuts atorgats per a la promoció i desplaçament d'autors i 
obres (IRLL) Nombre OE2.2   70,00

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 
1 Remuneracions del personal 3.738.610,72
2 Despeses corrents de béns i serveis 2.108.868,43
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 4.208.478,86
6 Inversions reals 108.957,12
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 10.164.915,13

 

Llocs de treball pressupostats del programa 80
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AGRUPACIÓ                                : Cultura 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 442. Internacionalització de la cultura 
GESTOR DE PROGRAMA          : 7495. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural Subsector: EDP 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Exportar la creació i producció cultural pròpies arreu del món (OE2.1) 
 9. Mantenir la presència d’entitats de cultura popular i tradicional catalana a l'estranger 
 10. Mantenir el suport a activitats de difusió internacional de la cultura popular i tradicional catalana. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015  
Real Real Previst Previst 

1. Sol·licituds rebudes a l'OSIC per a subvencions en matèria 
d'internacionalització de la cultura i llengua catalanes Nombre OE2.1  10,00 10,00

2. Subvencions atorgades per l'OSIC en matèria 
d'internacionalització de la llengua i cultura catalanes Nombre OE2.1  3,00 3,00

     

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Subvencions per a desplaçaments fora de Catalunya per a projectes relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 100.000,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 100.000,00

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIO                                : Cultura 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 443. Patrimoni cultural 
 
Pla de Govern:  7.Projecció exterior de Catalunya i reconeixement internacional 
Pla Departamental: 3.Accentuar el valor d'identitat nacional i de dinamització econòmica del patrimoni cultural i del món associatiu 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
La legislació catalana en patrimoni cultural estableix que el Govern de la Generalitat ha de vetllar per la protecció, defensa, documentació i difusió del 
patrimoni cultural de Catalunya. En aquest marc normatiu la Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni és la unitat encarregada de 
liderar i promoure projectes i actuacions en aquest àmbit. Catalunya compta amb un patrimoni ric i divers distribuït arreu del territori que constitueix un 
actiu cultural i econòmic de present i font de coneixement i creativitat per a la societat actual i també de les generacions futures. 
El programa ha d'actuar sobre diversos camps: patrimoni arquitectònic, museus, arxius, jaciments arqueològics Tot això es vol dur a terme amb un 
aprofundiment en la posada en marxa i consolidació del funcionament de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural, després d'un primer any de 
l'organisme; concertant l'acció en matèria de patrimoni cultural amb connexió amb el territori i en trobar les accions d'interdependència amb els 
diversos agents culturals; fent del patrimoni cultural un element competitiu i estratègic de creació de riquesa i d'identitat; preservant i difonent el 
patrimoni cultural, garantint-ne l'accessibilitat a la ciutadania. 
 

Població objectiu: 
Si bé la protecció i conservació del patrimoni cultural té un caràcter universal, el programa s'adreça a totes aquelles persones físiques o jurídiques i 
institucions públiques i privades titulars de béns culturals que cal conservar, i a la difusió d'aquests béns com a elements rellevants en la projecció de 
Catalunya i en la creació de riquesa. 
 

Descripció detallada de la necessitat: 
L'Agència Catalana de Patrimoni Cultural ha de consolidar-se, ha d'estendre el seu àmbit de funcionament i de serveis, permetre una millor gestió en 
transparència (els ciutadans poden visualitzar quins són els organismes responsables del servei públic), treball per objectius, autonomia i 
responsabilització. Cal disposar d'un ens de gestió que asseguri el desplegament de serveis destinats al patrimoni cultural, que millori la seva capacitat 
d'interessar al públic i contribueixi al desenvolupament territorial, fomentant la consolidació del teixit empresarial en matèria de patrimoni cultural. La 
Direcció General identifica, des del seu propi organigrama de treball de  les línies bàsiques d'actuació, essent l'Agència l'instrument  d'execució de la 
mateixa. 
Cal una estratègia de sostenibilitat i reordenació del mapa de museus, i trobar mecanismes eficients d'eficiència en els recursos El sistema de 
biblioteques públiques disposa d'un desplegament important a tot el territori de Catalunya. El nivell de satisfacció per part de la ciutadania és elevat. 
Cal, però potenciar la coordinació interadministrativa, trobar mecanismes de connexió amb el territori i amb les xarxes locals  i treballar per vincular els 
usuaris de les biblioteques amb altres àmbits culturals. 
Se segueix la implementació del pla d'infraestructures d'arxius., perseguint l'assoliment de l'objectiu. D'altra banda encara hi ha una baixa implantació 
dels sistemes de gestió documental i  s'està treballant per vèncer les dificultats en l'accés dels ciutadans a la documentació pública: continuen existint 
barreres normatives, culturals i manca de proactivitat de les administracions públiques pel que fa a l'exercici del dret d'accés dels ciutadans als 
documents públics. 
El sistema de gestió del patrimoni arquitectònic ha experimentat una rendibilització dels processos i millores les eines de gestió, seleccionant els 
criteris en la intervenció i generant unes accions coordinades de coneixement i connexió amb el territori. 
El PIACAT ha impulsat noves fites i objectius en l'arqueologia catalana: la recerca, una millor gestió de la conservació dels materials excavats, la 
potenciació de l'arqueologia preventiva... L'Arxiu Nacional de Catalunya té una acreditada experiència. Ha d'estendre la seva experiència a la resta que 
conserven patrimoni documental. Cal redefinir el concepte i les funcions de l'inventari del patrimoni cultural adaptant-lo a les necessitats actuals. 
 

Marc regulador del programa: 
Article 127 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya; Llei 9/93, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural català; Llei 17/90, de 2 de novembre de Museus; 
Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'Arxius i Documents; Decret 89/2013, de 29 de gener, de reestructuració del Departament de Cultura; Llei 7/2011, de 27 
de juliol, de mesures fiscals i financeres; Decret 198/2013, de 23 de juliol, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural. 
 

Missió 
Protegir, defensar, documentar i difondre el patrimoni cultural de Catalunya, a través del coneixement i l'accessibilitat al ciutadà, de la recerca, la 
documentació i la seva consideració com a element de generació de riquesa, en col·laboració amb altres institucions i els sectors turístics, 
mediambientals i educatiu, per tal de mantenir i donar a conèixer uns béns que són història i identitat d'una col·lectivitat nacional. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Concertar l'acció en matèria de patrimoni cultural amb el territori i els diversos agents implicats (OE3.1) 
 1. Aprovar i desplegar el Pla de Museus. 
 2. Desplegar les xarxes territorials i les xarxes temàtiques de museus. 
 3. Situar l'ACdPC i les seves activitats en el mapa de valor del patrimoni cultural 
· Rendibilitzar el patrimoni, convertint-lo en un element competitiu i estratègic de creació de riquesa (OE3.2) 
 1. Protegir, recuperar i mantenir el patrimoni arquitectònic pel seu valor cultural i per a usos socials i de turisme cultural. 
 2. Posar en marxa i gestionar el nou Espai Patrimoni al Palau Moja per a divulgar l’oferta patrimonial. 
 3. Posar en valor a la comunitat la importància de la conservació i restauració del patrimoni. 
 4. Aprofundir en el PIACAT i racionalitzar el model de recerca arqueològica. 
 5. Proporcionar l’accessibilitat a la informació del patrimoni cultural i contribuir i afavorir la identitat nacional. 

 6. Fidelització del públic i captació de nous públics, ampliant, renovant i transformant l’oferta cinematogràfica que alterna els films clàssics amb 
l’exploració de noves tendències així com amb una nova política de preus i abonaments 

 7. Gestionar els recursos de manera eficient i sostenible, i obtenir més recursos per reinvertir en el patromoni cultural. 
· Difondre el patrimoni cultural, garantint-ne l'accessiblitat a la ciutadania (OE3.3) 
 1. Proporcionar l’accessibilitat a la informació del patrimoni cultural i contribuir i afavorir la identitat nacional. 
 2. Assegurar l’extensió de noves tecnologies a les visites de monuments, museus i jaciments. 
 3. Garantir una carta de serveis a les biblioteques que completi la impulsada fa ja 100 anys per la Mancomunitat de Catalunya. 
 4. Continuar garantint la protecció del  patrimoni documental mitjançant la construcció d’arxius i potenciar el rol de les comissions consultives. 
 5. Incrementar el coneixement de la Història del cinema i dels nous llenguatges audiovisuals. 
 6. Difondre el patrimoni fílmic català a través de projeccions, exposicions i publicacions. 
 7. Adequar la programació a la demanda de les noves generacions d’espectadors 
 8. Formació de nous públics cinematogràfics amb els programes anuals dels Serveis Educatius 
 9. Augmentar el coneixement general dels recursos patrimonials entre la població usuària i no usuària 
 10. Elaborar la proposta de programa d'Exposionans 2015-2016 
 11. Augmentar l’ús per part de la comunitat educativa de recursos, serveis i productes i posicionar l'oferta de recursos educatius de qualitat 

 12. Augmentar l'ús per part del públic familiar -d'una banda- i del públic turístic nacional, estatal i internacional -de l'altra- de productes i serveis 
de productes i serveis. 

· Promoure la recerca, la innovació i l'excel·lència en la gestió i preservació del patrimoni (OE3.4) 
 1. Redactar el Pla de Recerca d’Arqueologia. 
 2. Executar les previsions  del PIACAT i racionalitzar el model de recerca arqueològica. 
 3. Continuar el treball de la Tribuna d’Arqueologia. 
 4. Catalogació i restauració del patrimoni fílmic al nou Centre de Conservació situat al Parc Audiovisual de Catalunya a Terrassa 
 5. Incrementar, documentar, gestionar amb cura i eficàcia les col·leccions 
 6. Vetllar pel bon estat de conservació dels Béns Culturals d’Interès Nacional(BCIN) i dels béns catalogats. 

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015 2016 
CompromísReal Real Previst Previst 

1. Nombre de visitants als museus de Catalunya (en milers) En 
milers OE3.3 11.232,32 12.600,00 12.800,00

2. Nombre de noves declaracions de Béns Culturals d'Interès 
Nacional (BCIN) Nombre OE3.1 30,00 220,00 240,00

3. Visites a les biblioteques públiques catalanes (en milers) En 
milers OE3.3 25.233,00 25.356,48 25.000,00 25.500,00

4. Creació del nou Espai Patrimoni Sí(1)/No
(0) OE3.3 0,00 1,00 1,00

5. Usuaris dels arxius de titularitat de la Generalitat Nombre OE3.3   42.000,00

     

     

     

     

     

     

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 
1 Remuneracions del personal 6.395.382,19
2 Despeses corrents de béns i serveis 12.182.367,42
3 Despeses financeres 2.317,72
4 Transferències corrents 6.893.939,08
6 Inversions reals 5.929.452,72
7 Transferències de capital 11.753.407,09
8 Variació d'actius financers 1.600.000,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 44.756.866,22

 

Llocs de treball pressupostats del programa 200
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AGRUPACIÓ                                : Cultura 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 443. Patrimoni cultural 
GESTOR DE PROGRAMA          : 7495. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural Subsector: EDP 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Rendibilitzar el patrimoni, convertint-lo en un element competitiu i estratègic de creació de riquesa (OE3.2) 
 1. Protegir, recuperar i mantenir el patrimoni arquitectònic pel seu valor cultural i per a usos socials i de turisme cultural. 
 5. Proporcionar l’accessibilitat a la informació del patrimoni cultural i contribuir i afavorir la identitat nacional. 
· Difondre el patrimoni cultural, garantint-ne l'accessiblitat a la ciutadania (OE3.3) 
 4. Continuar garantint la protecció del  patrimoni documental mitjançant la construcció d’arxius i potenciar el rol de les comissions consultives. 
· Promoure la recerca, la innovació i l'excel·lència en la gestió i preservació del patrimoni (OE3.4) 
 2. Executar les previsions  del PIACAT i racionalitzar el model de recerca arqueològica. 
 3. Continuar el treball de la Tribuna d’Arqueologia. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015  
Real Real Previst Previst 

1. Sol·licituds rebudes a l'OSIC per a subvencions en matèria 
de patrimoni cultural Nombre OE3.4  230,00 800,00

2. Subvencions atorgades per l'OSIC en matèria de patrimoni 
cultural Nombre OE3.4  80,00 515,00

     

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Subvencions i convenis de col·laboració per a la preservació, conservació, recerca i difusió del patrimoni cultural a Catalunya. 
2. Transferències corrents per funcionament a la Fundació Joan Miró. 
3. Transferències corrents a la Fundació Joan Miró (interessos). 
4. Transferències corrents per funcionament al Consorci del Turó de la Seu Vella de Lleida 
5. Transferències corrents per funcionament a la Fundació Privada Joan Tàpies 
6. Transferències corrents a la Fundació Privada Joan Tàpies (interessos). 
7. Transferències de capital a la Fundació Joan Miró. 
8. Transferències de capital a la Fundació Privada Antoni Tàpies. 
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 2.905.983,05
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 3.096.089,86
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 6.002.072,91

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIO                                : Cultura 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 444. Associacionisme 
 
Pla de Govern:  7.Projecció exterior de Catalunya i reconeixement internacional 
Pla Departamental: 3.Accentuar el valor d'identitat nacional i de dinamització econòmica del patrimoni cultural i del món associatiu 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
Malgrat la llarga tradició històrica, és en el moment actual quan el moviment associatiu català ha assolit les majors cotes de creixement i d'implantació 
social. L'associacionisme cultural és una part molt important i activa d'aquest moviment  i representa una mostra de com la societat civil s'organitza per 
a dur a terme activitats de promoció i difusió de la cultura en els seus diferents àmbits, des del voluntarisme i la participació. També cal subratllar 
l'estreta relació que hi ha entre l'associacionisme cultural i el calendari festiu, pel fet que una bona part d'aquest associacionisme s'articula al voltant de 
les festes populars i tradicionals. 
La globalització i la crisi econòmica són factors amb una gran incidència en la societat actual. Els valors socials i patrimonials de l'associacionisme 
cultural són elements de cohesió, de  construcció i de recuperació cultural i personal, i que ajuden a fixar valors i tradicions i a crear sentiments de 
pertinença. La Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals té per objecte impulsar les polítiques necessàries per tal de 
contribuir a la consecució d'aquests objectius: promocionar una cultura popular reflex de la societat en la que es desenvolupa i potenciar un procés de 
modernització de la imatge pública de les tradicions, en col·laboració amb el sector associatiu i l'administració local. 
 

Població objectiu: 
La pràctica totalitat de la població de Catalunya agrupada, fonamentalment, en les entitats que conformen el teixit associatiu. Aquest abast es 
complementa a través dels canals de col·laboració que s’estableixen amb l’Administració Local. 

Descripció detallada de la necessitat: 
L'associacionisme cultural, en diferents formes i concrecions, ha estat molt present en la societat catalana, especialment durant els segles XIX i XX, 
quan va arribar al seu apogeu, i és una gran escola de civisme, solidaritat i catalanitat, un moviment portador de valors humans, socials i de país. 
Històricament les associacions culturals catalanes també han tingut la capacitat de generar vincles de pertinença a una comunitat, de promoure la 
cohesió social i de ser unes grans transformadores de l'espai públic. 
Han desenvolupat una funció organitzadora i potenciadora de la societat civil i han estat unes eines imprescindibles en els processos de participació 
ciutadana, però també en la recuperació de la cultura popular i tradicional. 
El món associatiu s'enfronta ara a nous reptes derivats, fonamentalment, dels canvis demogràfics i econòmics esdevinguts durant els darrers anys, i 
les polítiques públiques també han de canviar per facilitar la pervivència i l'enfortiment de la tasca associativa. 
El Pla de l'Associacionisme Cultural, aprovat pel Departament de Cultura, es proposa com un instrument de planificació i d'estructuració de les futures 
accions polítiques vinculades a l'associacionisme i a la cultura popular. Partint del reconeixement de la important tasca que duu a terme el gruix 
d'entitats culturals, i de la seva aportació a la societat catalana, el Govern vol atorgar més protagonisme al món associatiu per treballar conjuntament 
en benefici de les persones i de la societat. Això es materialitza en diverses mesures com són: a) Reconèixer, donar visibilitat i difondre les aportacions 
de l'associacionisme.. b) Impulsar mesures de protecció, gestió i ordenació del teixit associatiu cultural de Catalunya posant al seu abast eines i 
recursos per facilitar-ne l'activitat. 
c) Potenciar la interrelació i interacció entre el teixit associatiu, promovent el treball cooperatiu i en xarxa, i donant suport a l'enfortiment de les 
federacions com a estructures aglutinadores. 
d) Implementar la coordinació institucional en les accions que tinguin presents els valors que identifiquen les associacions culturals. 
Per aconseguir aquests objectius s'impulsaran iniciatives de caràcter normatiu i legislatiu, però també es desplegaran activitats de preservació, de 
difusió i de foment. Cal reballar per eradicar la precarietat de mitjans i, mentre les condicions socioeconòmiques no ho permetin, afavorir el treball i els 
projectes en xarxa dins del sector associatiu. 
 

Marc regulador del programa: 
Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l'associacionisme cultural (DOGC núm. 1719); Llei 9/1993, de 30 
de setembre, del Patrimoni Cultural Català; Decret 304/2011, de 29 de març de reestructuració del Departament de Cultura; Decret 89/2013, de 29 de 
gener, d'estructuració del Departament de Cultura. 

Missió 
Promoure la cultura popular i tradicional i l’associacionisme cultural, així com l’acció territorial i la cooperació cultural amb l’administració local en 
aquells àmbits no atribuïts a cap altre òrgan o entitat del Departament de Cultura. 
 



 
PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2015 (PROJECTE)  
MEMÒRIES DE PROGRAMES  

 

547 

   

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Preservar i donar a conèixer la cultura popular i tradicional catalana com a patrimoni immaterial únic (OE3.5) 
 1. Mantenir el volum de digitalització de fons documentals especialitzats en cultura popular i tradicional. 
 2. Mantenir el suport  a projectes territorials vinculats a la recerca i a l’inventari del patrimoni immaterial. 
 3. Produir i donar suport a l’edició i difusió de treballs i materials relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana. 
 4. Generar fins a tres accions de projecció exterior del patrimoni immaterial català 
 5. Generar una acció de cooperació entre territoris amb mostres declarades per la UNESCO com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat 
· Enfortir i visualitzar socialment l'acció de l'associacionisme cultural (OE3.6) 
 1. Mantenir la catalogació de bens del patrimoni etnològic moble i la catalogació i/o declaració de festes. 
 2. Mantenir el nombre d’iniciatives de producció i/o exhibició d’espectacles i exposicions. 
 3. Mantenir el suport als projectes federatius i projectes  d’àmbit territorial nacional relacionats amb la cultura popular i tradicional. 
 4. Mantenir el suport a les entitats que impulsen projectes d’abast local i supralocal relacionats amb la cultura popular i tradicional. 
 5. Mantenir al 100% de reunions ràpides (speed-dating) que es realitzen a la Llotja Professional de la Fira Mediterrània 
 6. Mantenir al 100% les presentacions de projectes que tenen lloc a la Llotja Professional 
 7. Incrementar un 10% de la representativitat del sector professional en les Jornades Professionals de la Fira Mediterrània 
 8. Incentivar les xarxes de treball entre el sector professional i l'associatiu en el marc de la Fira Mediterrània de Manresa 
 9. Dinamitzar el Pla d'Acció Internacional que desenvolupa la Fira, com a un dels eixos principals de treball. 
· Afavorir la cooperació i les iniciatives dels ens locals i el teixit associatiu encarades a la dinamització cultural, la cohesió o la participació (OE3.7) 
 1. Mantenir l’activitat formativa en matèria de cultura popular i de l’associacionisme cultural. 
 2. Mantenir el nombre de festivals, de trobades nacionals  i de congressos de cultura popular. 
 3. Impulsar i col·laborar en accions de difusió de l’associacionisme cultural. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015 2016 
CompromísReal Real Previst Previst 

1. Projectes territorials de l'Observatori del Patrimoni Etnològic i 
Immaterial Nombre OE3.7 12,00 12,00 12,00 12,00

2. Assistents a activitats formatives organitzades i/o 
subvencionades en matèria de cultura popular i 
associacionisme 

Nombre OE3.6 845,00 820,00 600,00 420,00

3. Documents digitalitzats de fons documentals especialitzats 
en cultura popular i tradicional Nombre OE3.5 5.000,00 22.000,00 5.000,00

4. Figures d'imatgeria festiva catalogades Nombre OE3.5 117,00 100,00 50,00
5. Exposicions organitzades o subvencionades sobre cultura 
popular i tradicional Nombre OE3.5 18,00 12,00 17,00

6. Festivals i trobades de cultura popular i tradicional 
subvencionades Nombre OE3.7 47,00 30,00 55,00

7. Espectacles de cultura popular i tradicional subvencionats Nombre OE3.6 38,00 15,00 15,00

     

     

     

     

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 
1 Remuneracions del personal 193.269,83
2 Despeses corrents de béns i serveis 1.213.357,48
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 3.395.788,47
6 Inversions reals 4.000,00
7 Transferències de capital 621.847,39
8 Variació d'actius financers 200.000,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 5.628.263,17

 

Llocs de treball pressupostats del programa 5
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AGRUPACIÓ                                : Cultura 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 444. Associacionisme 
GESTOR DE PROGRAMA          : 7495. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural Subsector: EDP 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Enfortir i visualitzar socialment l'acció de l'associacionisme cultural (OE3.6) 
 3. Mantenir el suport als projectes federatius i projectes  d’àmbit territorial nacional relacionats amb la cultura popular i tradicional. 
· Afavorir la cooperació i les iniciatives dels ens locals i el teixit associatiu encarades a la dinamització cultural, la cohesió o la participació (OE3.7) 
 1. Mantenir l’activitat formativa en matèria de cultura popular i de l’associacionisme cultural. 
 2. Mantenir el nombre de festivals, de trobades nacionals  i de congressos de cultura popular. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015  
Real Real Previst Previst 

1. Sol·licituds rebudes a l'OSIC per a subvencions en matèria 
d'associacionisme i cultura popular Nombre OE3.5  800,00 900,00

2. Subvencions atorgades per l'OSIC en matèria 
d'associacionisme i cultura popular Nombre OE3.5  480,00 600,00

     

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Subvencions per a la producció d’espectacles i exposicions relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana. 
2. Subvencions a federacions que programin actes culturals relacionats amb l’associacionisme i cultura popular i tradicional catalana. 
3. Subvencions per a l’edició de treballs relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana. 
4. Subvencions per a l’organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional. 
5. Subvencions per a activitats i inversions en formació i documentació relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana. 
6. Subvencions per a activitats culturals de cultura popular i tradicional i l’associacionisme organitzades per corporacions locals. 
7. Subvencions per a activitats de cultura popular i tradicional i associacionisme organitzades per ens privats sense fi de lucre. 
8. Subvencions excloses de concurrència pública i convenis de col·laboració vinculats amb la cultura popular i tradicional catalana. 
9. Transferència corrent a l'Institut Ramon Muntaner, Fundació Privada dels Centres d’estudis de Parla Catalana. 
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 3.308.788,47
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 3.308.788,47

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIO                                : Cultura 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 445. Grans institucions culturals 
 
Pla de Govern:  7.Projecció exterior de Catalunya i reconeixement internacional 
Pla Departamental: 4.Vertebrar el Sistema Cultural Nacional mitjançant els equipaments de referència i augmentar el consum cultural 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
El nostre país ha consolidat un seguit de grans equipaments culturals d'àmbit nacional l'objectiu del qual és afavorir la creació i la difusió culturals i 
esdevenir la capçalera, dins dels seus respectius àmbits d'actuació. Aquests equipaments, de titularitat de la Generalitat o amb la seva participació, 
exerceixen de punta de llança del sistema cultural nacional. 
Cal destacar també la importància dels crèdits pressupostaris assignats a aquests equipaments, cosa que fa necessària implementar nous models de 
gestió per tal d'optimitzar els ingressos i minorar les depeses de manera que es garanteixi l'alt grau de qualitat de la producció cultural d'aquestes 
institucions. 
En la situació de crisi econòmica actual, el sector de les grans institucions culturals és especialment vulnerable i, per tant, una de les accions de 
Govern ha d'anar encaminada a ajudar a aquest sector mantenint la seva sostenibilitat econòmica i territorial. 
És necessari dissenyar estratègies per tal de garantir una oferta cultural de qualitat. 
Pel que fa al públic, cal eixamplar-lo, crear-ne de nous i captar no-públics per a la cultura, partint de la base que el consum cultural, 
sociodemogràficament parlant, és poc variat. 
 

Població objectiu: 
Les iniciatives incloses en aquesta memòria es dirigeixen al conjunt de la població catalana i les persones foranes que, per motius d’estudis, oci o 
feina, visiten Catalunya i que potencialment són consumidors de productes culturals. 
 

Descripció detallada de la necessitat: 
Els darrers anys, les institucions públiques catalanes han fet un notable esforç per dotar el país d'una xarxa d'infraestructures culturals que, sense 
oblidar alguns dèficits concrets, han millorat substancialment les possibilitats d'accés a la cultura per part de la ciutadania. El creixement del nombre 
total d'equipaments en nombre absolut ha comportat un important augment de la despesa pública en cultura. Del 2002 al 2010, la despesa en cultura 
del conjunt de les administracions catalanes ha augmentat un 78%, passant de 661.017 milions l'any 2002 a 1.179.571 milions el 2010. En paral·lel, 
aquests darrers anys s'ha constatat un increment de l'oferta i de l'assistència de la ciutadania a les activitats culturals: de 2001 a 2006, ha augmentat el 
consum cultural en tots els àmbits, especialment en biblioteques (44%), museus (42%), visites a monuments (32%) i visita a exposicions (23%). 
La consolidació d'aquestes grans institucions passa tant per garantir la seva viabilitat econòmica com per impulsar la seva funció de suport a la resta 
d'equipaments dels seus respectius àmbits en col·laboració amb la resta d'administracions cotitulars. Pel que respecta als objectius econòmics, és 
necessari estendre a tots aquests equipaments la pràctica de l'elaboració d'un contracte programa amb el Departament de Cultura per tal de fixar uns 
compromisos concrets en matèria d'assoliment d'objectius. 
Igualment cal impulsar una sèrie de polítiques que permetin ampliar i diversificar les fonts d'ingressos d'aquests grans equipaments ja sigui augmentar 
els ingressos propis derivats de l'activitat diària o mitjançant aportacions derivades d'actes de mecenatge. 
En el cas concret dels grans equipaments situats a la ciutat de Barcelona cal establir un marc de col·laboració amb el seu ajuntament on s'estableixi 
una distribució de funció entre les diferents administracions i l'assignació de papers preeminents en la seva gestió. 
 

Marc regulador del programa: 
Decret 89/2013, de 29 de gener, de reestructuració del Departament de Cultura; Decret 59/2012, de 29 de maig, de modificació del Decret 304/2011, 
de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura; Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura; Decret 
200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya. 
 

Missió 
Garantir la viabilitat del conjunts dels grans equipaments nacionals i reforçar el seu paper de capçaleres dins dels seus respectius àmbits culturals. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Assegurar la sostenibilitat econòmica i territorial dels equipaments culturals (OE4.1) 
 1. Avançar en la creació del nou Museu Nacional d'Història de Catalunya (MNHC) 
 2. Potenciar estratègies públic-privat, fomentar la coproducció i la col·laboració amb el territori 
 3. Impulsar les xarxes nacionals temàtiques que en depenen dels museus propis i col·laborar amb la DGABMP en l'articulació de país 
 4. Elaborar un pla de viabilitat econòmica anual a partir de la programació artística. 
 5. Optimitzar la gestió dels recursos humans vetllant per la seva formació i reciclatge tenint en compte el marc econòmic i social. 

 6. Incrementar el grau d’autofinançament de l’ens dins del pressupost general, i aconseguir una proporció favorable entre la despesa 
d’estructura i la despesa d’activitat. 

 7. Continuar aplicant mesures progressives  per a reduir les despeses de funcionament de la Biblioteca de Catalunya. 

 8. Ampliar els espais de dipòsit d'acord amb el creixement estimat de la col·lecció, tant dels documents d'ús freqüent, com dels de baix ús i 
duplicats en l’edifici de l’Hospitalet. 

 9. Desplegar sistemes de sostenibilitat medioambiental que permetin un mínim d’un 5% d’estalvis energètic 
 10. Mantenir la certificació de responsabilitat social RSC10 
· Garantir una oferta cultural pública de qualitat (OE4.2) 
 1. Mantenir un equilibri entre les diferents disciplines escèniques, en la globalitat de la programació, tot prioritzant el teatre. 

 2. Estrenar propostes escèniques vinculades a la dramatúrgia contemporània catalana i assegurar la difusió del patrimoni cultural autòcton, 
clàssic i contemporani. 

 3. Assegurar la programació d’espectacles produïts i exhibits en llengua catalana i vetllar perquè el projecte del TNC es difongui pels territoris 
de parla catalana. 

 4. Incloure en la programació del TNC produccions escèniques de fora dels territoris de parla catalana. 
 5. Incrementar un 10% el processament dels fons adquirits per Dipòsit Legal i donatius per la simplificació dels processos i circuits. 

 6. Mantenir els ingressos per dipòsit legal,donatius i subscripcions periòdiques en paper i digitals per a completar les col·leccions existents i la 
consulta dels usuaris. 

 7. Potenciar la col·lecció en tots els seus vessants: científic, expositiu i comunicatiu, i enriquir i renovar el relat artístic de les col·leccions de 
renaixement i barroc. 

 8. Incrementar la rendibilitat social del museu i esdevenir un museu dinàmic i obert a tothom, assolint també l’accessibilitat universal. 
· Desenvolupar estratègies per a la captació de nous públics (OE4.3) 

 1. Protocolitzar i incrementar el coneixement, la diversificació i la captació de nous públics, i l'avaluació de satisfacció dels usuaris dels 
productes i serveis del patrimoni cultural 

 2. Dedicar part de l’aforament dels espectacles a col·lectius amb risc d’exclusió social i col·laborar en iniciatives artístiques de caire social, i de 
la mateixa manera, dedicar part de l'aforament dels espectacles als centres educatius. 

 3. Assolir un aforament igual o superior al 65% a les sales del TNC. 
 4. Atreure un 10% els usuaris presencials amb l’impuls de les exposicions i actes 

 5. Incrementar un 10% la consulta per Internet dels catàlegs d’accés al patrimoni bibliogràfic (catàleg bibliogràfic, catàleg d’autors i títols, 
premsa catalana. Inventari col·lectiu de còpies digitals i microfilms....) 

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015 2016 
CompromísReal Real Previst Previst 

1. Nombre de visitants dels museus enquadrats com a Grans 
Equipaments Nacionals 

En 
milers OE4.3   2.500,00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 
1 Remuneracions del personal 20.276.015,34
2 Despeses corrents de béns i serveis 16.200.123,33
3 Despeses financeres 99.564,63
4 Transferències corrents 19.571.332,40
6 Inversions reals 690.207,82
7 Transferències de capital 2.079.471,14
8 Variació d'actius financers 34.216,00
9 Variació de passius financers 862.725,67
Total despeses 59.813.656,33

 

Llocs de treball pressupostats del programa 750
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AGRUPACIÓ                                : Cultura 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 445. Grans institucions culturals 
GESTOR DE PROGRAMA          : 7495. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural Subsector: EDP 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015  
Real Real Previst Previst 

     

     

     

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Transferències corrents per funcionament a la Fundació Teatre Lliure. 
2. Transferències corrents per funcionament a la Fundació Gran Teatre del Liceu. 
3. Transferències corrents per funcionament al Consorci del Mercat de les Flors 
4. Transferències corrents per funcionament a la Fundació privada Orfeó Català i Palau de la Música 
5. Transferències de capital a la Fundació Gran Teatre del Liceu (préstecs i fons propis) 
6. Transferències de capital al Consorci del Gran Teatre del Liceu 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 11.945.144,56
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 1.890.864,26
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 13.836.008,82

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIO                                : Cultura 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 451. Promoció de la llengua catalana 
 
Pla de Govern:  7.Projecció exterior de Catalunya i reconeixement internacional 
Pla Departamental: 5.Garantir el coneixement i ús social de la llengua catalana 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
D'acord amb les dades de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població 2013, el 94,3% de la població de Catalunya entén el català, el 80,4% el sap 
parlar i el 60,4% el sap escriure. Pel que fa a l'ús, el 36,3% de la població declara que el català és la seva llengua habitual. En relació amb l'oferta de 
productes i serveis en català, hi ha dèficits importants en molts sectors, com: 
l'àmbit jurídic, els productes informàtics  i el sector de les telecomunicacions, l'etiquetatge de productes de consum i les indústries culturals. 
D'altra banda, l'entorn laboral (fora dels serveis públics) no sol exigir coneixements de català, i la precarietat laboral en alguns sectors de gran impacte 
en la ciutadania, com el comerç o la restauració, fa que sigui difícil oferir al públic atenció i serveis en català. El català és emprat  en l'àmbit laboral per 
un 45.5% de persones, i en l'atenció al client el català ocupa el 39,9%. La conjuntura actual de crisi econòmica té conseqüències directes per a les 
polítiques lingüístiques. En destaquem l'estabilització de la immigració, que ja no es preveu que augmenti, però a la qual cal garantir l'accés al 
coneixement del català; i també cal posar en valor aquesta formació en el context empresarial i laboral. Un altre element que continua sent determinant 
per a l'evolució del coneixement i l'ús del català és la generalització de l'ús de les TIC. L'anàlisi dels diferents escenaris fa evident la necessitat i 
l'oportunitat d'avançar en la planificació transversal en els àmbits de la salut, el treball, l'empresa, la justícia, la joventut  i la immigració. 
 

Població objectiu: 
Pel que fa a coneixements de català: la població adulta de Catalunya, amb especial atenció a la població immigrada, la població activa i el 1.083.000 
que no el saben parlar. Pel que fa al foment de l'ús:  tota la població de Catalunya: 7.512.982 habitants (registre de població 2014 Font Idescat); 
prioritàriament la joventut i la població activa. 
Pel que fa al foment de l'oferta de béns i serveis en català: empreses, organismes i entitats dels diferents sectors amb seu o distribució a Catalunya; 
especialment del sector TIC, les indústries culturals, la justícia i la restauració. 

Descripció detallada de la necessitat: 
La llengua catalana és la llengua pròpia de Catalunya i un element de cohesió social, com a llengua comuna d'una població cada vegada més diversa 
culturalment. 
Els percentatges d'ús del català, tal com es desprèn de  l'Enquesta d'usos lingüístics de la població 2013, varia molt territorialment, del 73,8% de les 
Terres de l'Ebre o el 63% de l'Àmbit de Ponent, al 27,8% de l'Àmbit metropolità de Barcelona o el 38,6% del Camp de Tarragona. Cal prestar una 
atenció especial a l'evolució de l'ús de la llengua entre la població jove, ja que s'observa una tendència a associar l'ús del català més aviat a situacions 
formals i institucionals i no tant a les situacions informals. En relació amb l'oferta de productes i serveis en català, hi ha dèficits importants en molts 
sectors, com: l'àmbit jurídic, els productes informàtics, els webs i el sector de les telecomunicacions, l'etiquetatge de productes de consum i les 
indústries culturals, i en bona part de l'oferta privada de productes i serveis. 
D'altra banda, l'entorn laboral (fora dels serveis públics vinculats amb les administracions catalanes) no sol exigir coneixements de català, i la 
precarietat laboral en alguns sectors de gran impacte en la ciutadania, com el comerç o la restauració, fa que sigui difícil oferir al públic atenció i 
serveis en català. Hi ha la necessitat de fomentar la llengua a l'empresa, tant per al compliment del Codi de consum com per garantir el coneixement 
del català de la població immigrada que regenta establiments comercials, especialment en l'atenció oral. Un altre element que continua sent 
determinant per a l'evolució del coneixement i l'ús de la llengua catalana és la generalització de l'ús de les tecnologies de la informació i la 
comunicació. D'una banda, com a oportunitat per oferir telemàticament productes i serveis que afavoreixin l'augment del coneixement de la llengua. 
D'altra banda, com a repte per incorporar l'ús del català en aquests entorns. Cal desenvolupar i implantar polítiques que facin del català una llengua 
per a tot i  per tothom, com a llengua oficial i pròpia de  Catalunya (de la mateixa manera per a l'occità aranès a l'Aran), i fomentar  la competència en 
altres llengües de relacions internacionals. 
 

Marc regulador del programa: 
Les lleis més importants, a part d'altres normes de diferent rang que conformen el marc legal en matèria lingüística, són les següents: Estatut 
d'Autonomia de Catalunya, Llei de política lingüística, Codi de consum, Llei del cinema de Catalunya, Llei d'acollida de les persones immigrades i 
retornades a Catalunya i Llei de l'occità (aranès a la Val d'Aran) i Llei de la llengua de signes catalana. Pel que fa a l'organització i a l'Administració de 
la Generalitat, la normativa reguladora bàsica és: Decret 371/2011, de 19 de juliol, d'organització transversal de la política lingüística i el Decret 
107/1987, de 13 de març , pel qual es regula l'ús de les llengües oficials per part de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. 

Missió 
La missió del programa "Promoció de la llengua catalana" és incrementar l'ús social del català, promovent: l'accés de la població adulta al coneixement 
de la llengua; l'impuls del català com a llengua d'ús habitual de les persones catalanoparlants; el foment de l'ús entre els qui no tenen el català com a 
llengua habitual, i l'existència d'una oferta adequada de serveis i productes en català en tots els sectors d'activitat, públics i privats, així com el prestigi i 
el reconeixement internacional del català. Igualment, la promoció de l'occità i el suport a la llengua de signes catalana. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Facilitar l'accés al coneixement i ús del català mitjançant una oferta diversificada i moderna d'eines d'aprenentatge (OE5.1) 
 1. Organitzar cursos de català per a la població adulta a través del Consorci per a la Normalització Lingüística. 
 2. Organitzar cursos de nivell inicial i bàsic per atendre principalment l’alumnat estranger, i organitzar cursos per a col·lectius d'immigrants. 
 3. Millorar la competència lingüística i la qualitat de la llengua dels ciutadans i les ciutadanes. 
 4. Impulsar i mantenir recursos que facilitin la comunicació en català, especialment en noves tecnologies, comerç i atenció al públic. 
 5. Normalitzar 250 neologismes terminològics i difondre’ls, desenvolupar 55 projectes terminològics i publicar 18 productes terminològics. 
 6. Mantenir un 80% en el grau de satisfacció dels usuaris dels serveis d’assessorament del TERMCAT. 
 7. Mantenir 7.000.000 pàgines vistes dels recursos terminològics del web del TERMCAT. 
 8. Publicar almenys 10 notícies sobre l’activitat terminològica en català al butlletí de l’Associació Europea de Terminologia. 
 9. Fer augmentar l’ús i  l’oferta de productes i serveis digitals en català 

 10. Disposar d’un sistema de certificació de coneixements de llengua catalana de qualitat, equiparable als sistemes de certificació de llengües 
reconeguts pel Consell d’Europa. 

· Desplegar el marc normatiu d'impuls del català en els àmbits en què la llengua es troba minoritzada (OE5.2) 

 1. Organitzar formació de llengua catalana per a treballadors d’empreses i comerços, especialment del sector de la restauració, i altres 
empreses d’atenció  al públic. 

 2. Promoure el compliment de les obligacions lingüístiques per part de les empreses i fer conèixer les obligacions lingüístiques del Codi de 
consum a empreses i consumidors. 

 3. Regular noves vies d’habilitació per ampliar el nombre de llengües del Registre de professionals de la traducció i la interpretació jurades del 
català a altres llengües i a la inversa. 

 4. Fer un seguiment dels acords administratius signats pels organismes de la UE i l'Estat espanyol perquè els ciutadans catalans es puguin 
relacionar en català amb els organismes oficials europeus. 

· Fer de la política lingüística una política pública transversal, que faciliti la inclusió i la cohesió (OE5.3) 
 1. Desenvolupar el programa Voluntariat per la llengua, mitjançant la formació de parelles lingüístiques 
 2. Facilitar contextos d’ús del català de les persones nades a l’estranger que ja tenen un mínim de competència en català 
 3. Difondre la política lingüística del Govern de Catalunya i aportar continguts útils a les organitzacions, entitats i ciutadania 
 4. Coordinar l’activitat de política lingüística dels diferents departaments de la Generalitat (Comissió i Xarxa Tècnica de Pol. Ling) 
 5. Desenvolupar activitats de llengua i cultura 
 6. Conèixer la realitat de la llengua catalana pel que fa als coneixements de la població i a l’ús que en fa, i difondre'n dades. 
 7. Coordinar el Consell social de la Llengua de Signes Catalana i difondre'n el coneixement entre el personal de la Generalitat. 
· Impulsar el coneixement i ús social de l'occità aranès a l'Aran, i desplegar-ne la llei (OE5.4) 
 1. Impulsar la recerca científica i difusió de l’occità aranès i col·laborar en el desenvolupament del corpus lingüístic de l'occità 
 2. Impulsar la presència i ús institucional de l’occità aranès i permetre relacionar-se amb aquesta llengua amb l’administració 
· Estrènyer la cooperació institucional amb els territoris de parla catalana, i altres països amb realitats lingüístiques similars (OE5.5) 
 1. Participar a les reunions i treballs de la Xarxa Europea per a la Diversitat Lingüística, i el projecte europeu Lingu@network 

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015 2016 
CompromísReal Real Previst Previst 

1. Persones que participen en el programa Voluntariat per la 
Llengua Nombre OE5.1 11.836,00 13.000,00 12.000,00

2. Consultes al web Llengua Catalana En 
milers OE5.1   3.500,00

3. Consultes ateses a l'Oficina de Garanties Lingüístiques Nombre OE5.1   4.000,00

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 
1 Remuneracions del personal 26.086.174,31
2 Despeses corrents de béns i serveis 4.304.111,34
3 Despeses financeres 15.000,00
4 Transferències corrents 3.244.217,87
6 Inversions reals 343.700,00
7 Transferències de capital 95.572,77
8 Variació d'actius financers 700.010,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 34.788.786,29

 

Llocs de treball pressupostats del programa 720
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AGRUPACIÓ                                : Cultura 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 451. Promoció de la llengua catalana 
GESTOR DE PROGRAMA          : 7495. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural Subsector: EDP 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Facilitar l'accés al coneixement i ús del català mitjançant una oferta diversificada i moderna d'eines d'aprenentatge (OE5.1) 
 3. Millorar la competència lingüística i la qualitat de la llengua dels ciutadans i les ciutadanes. 
 4. Impulsar i mantenir recursos que facilitin la comunicació en català, especialment en noves tecnologies, comerç i atenció al públic. 
 9. Fer augmentar l’ús i  l’oferta de productes i serveis digitals en català 
· Fer de la política lingüística una política pública transversal, que faciliti la inclusió i la cohesió (OE5.3) 
 5. Desenvolupar activitats de llengua i cultura 
 6. Conèixer la realitat de la llengua catalana pel que fa als coneixements de la població i a l’ús que en fa, i difondre'n dades. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015  
Real Real Previst Previst 

1. Sol·licituds rebudes a l'OSIC per a subvencions en matèria 
de promoció de la llengua catalana Nombre OE5.1  220,00 160,00

2. Subvencions atorgades per l'OSIC en matèria de promoció 
de la llengua catalana Nombre OE5.1  170,00 120,00

     

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Subvencions adreçades a promoure l'ús de la llengua catalana. 
2. Subvencions a iniciatives destinades a augmentar estrenes comercials de llargmetratges doblats o subtitulats en llengua catalana. 
3. Transferència corrent a l'Institut d'Estudis Catalans. 
4. Subvencions excloses de concurrència pública i convenis de col·laboració vinculats a promoció i foment d'ús de la llengua catalana. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 3.076.217,87
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 3.076.217,87

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0




