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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          : CU13. DG d'Arxius, Biblio., Museus i Patrimoni Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

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

1. Xarxes de museus implementades Nombre OE3.4 6,00 3,00 3,00

2. Convenis amb ajuntaments amb patrimoni arqueològic 
notable Nombre OE3.1 15,00 10,00 10,00

3. Monuments restaurats pel Departament de Cultura Nombre OE3.4 68,00 10,00 11,00

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Accions de promoció cultural en biblioteques 
2. Implementació de xarxes territorials i temàtiques de museus 
3. Adopció d'un nou model de Serveis d’atenció a Museus 
4. Continuació de la revisió d’inventaris 
5. Signatura de convenis de col·laboració amb ajuntaments amb patrimoni arqueològic notable 
6. Manteniment del suport a arxius comarcals 
7. Integració de nous fons a l’Arxiu Nacional de Catalunya 
8. Continuació del Pla Especial de Biblioteques. 
9. Redefinir el Sistema d’Adquisició Bibliotecària 

10. Efectuar obres de restauració i consolidació a monuments de Miravet, Cardona, Sant Pere de Rodes, jaciment d’Olèrdola, Empúries. 
11. Efectuar obres de restauració i consolidació a Santes Creus, Escornalbou, Morera de Monsant, Tarragona i la Seu Vella de Lleida. 
12. Recolzament i continuació d'obres al Castell de Montsoriu, muralles de Montblanc, Valls d’Àneu, capella de la Congregació de Ripoll 
13. Suport i continuació d'obres a la Seu de Manresa, muralles de Vic, muralla de Montblanc, campanar de l’església de Creixell (Jujol) 
14. Suport i continuació d'obres al Claustre de Gerri de la Sal i Santa Maria de l’Alba de Tàrrega. 
15. Transferències de capital a l'Oficina de Suport a les Iniciatives Culturals. 

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 3.391.565,06
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 15.763.136,95
6 Inversions reals 3.679.997,14
7 Transferències de capital 11.849.133,10
8 Variació d'actius financers 1.600.000,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 36.283.832,25

 

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          : CU13. DG d'Arxius, Biblio., Museus i Patrimoni Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

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

1. Visitants als museus considerats com a grans equipaments 
culturals (en milers de persones) 

En 
milers OE4.3  2.400,00 2.500,00

2. Exposicions temporals dels museus considerats grans 
equipaments culturals Nombre OE4.2   4,00

     

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Suport per al funcionament i inversions d’aquestes institucions i participació en estratègies d’ordenació dels seu àmbit d’actuació 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

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 20.547.632,88
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 1.534.670,02
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 22.082.302,90

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0




