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AGRUPACIO                                : Despeses de Diversos Departaments 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals 
 
Pla de Govern:  4.Sostenibilitat i estabilitat de les finances públiques 
Pla Departamental: 1.Donar suport i assistència tècnica al president de la Generalitat de Catalunya, millorar la gestió dels serveis transversals de la 

Generalitat i impulsar els mitjans de comunicació públics 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
La gestió eficaç i eficient dels bens que integren el patrimoni de la Generalitat requereix la centralització de l'adquisició, protecció i explotació, per 
concertar l'actuació corporativa patrimonial. Així, es centralitzen les accions dominicals i els aspectes jurídics i patrimonials dels immobles i els 
aspectes tècnics i funcionals d'aquests immobles. Igualment, la prestació de determinats serveis corporatius requereix, per tal d'optimitzar els recursos 
disponibles i millorar la qualitat dels serveis prestats, la centralització dels recursos, de la planificació i de l'execució dels serveis. Així, en l'àmbit de tota 
la Generalitat es presten de forma transversal els serveis de vehicles de representació, l'adquisició centralitzada de determinats bens, 
subministraments i serveis i la contractació externa de les pòlisses d'assegurances, serveis de corredoria i altres serveis auxiliars. La gerència de 
riscos en context d'assoliment d'estabilitat pressupostària requereix una gestió eficient en la contractació externa centralitzada de les pòlisses 
d'assegurances, serveis de corredoria i altres serveis auxiliars. Finalment, per tal de poder dur a terme una gestió eficaç, cal disposar d'uns sistemes 
d'informació corporativa d'aquests serveis transversals, dels elements patrimonials i de les entitats del seu sector públic. D'altra banda aquest 
programa també ha de fer front, de forma coordinada i transversal, a la despesa necessària per donar suport institucional al President de la Generalitat 
i al Govern de la Generalitat i a la divulgació i coneixement dels treballs i actuacions de l'acció de Govern i altres actuacions transversals. 
 

Població objectiu: 
Els destinataris del programa són els departaments la Generalitat i les entitats que s'integren dins el seu sector públic, que són els usuaris dels béns 
(mobles, immobles, immaterials), així com dels serveis transversals que es presten de forma centralitzada de determinats béns, subministraments i 
serveis; i per altra banda, la societat catalana pel que fa a l'acció de Govern. 
 

Descripció detallada de la necessitat: 
L'actual situació de crisi econòmica general ha suposat un deteriorament per les finances de la Generalitat de Catalunya, caracteritzat per unes 
elevades xifres de dèficit i endeutament. En aquest context, d'acord amb el Pla de sanejament i el Pla de Govern aprovats, correspon ajustar les 
despeses públiques, augmentar l'eficiència en l'assignació de recursos i, alhora, generar ingressos mitjançant l'optimització i rendibilització dels actius i 
el patrimoni públics. 
En l'àmbit d'actuació de la Direcció General del Patrimoni, les principals àrees d'actuació en que pot contribuir a aquests objectius corporatius globals 
són la gestió més eficient dels actius patrimonials, tant immobiliaris com mobiliaris, i la prestació de serveis transversals a tota l'organització com és la 
contractació centralitzada, principalment. En particular, pel que fa al patrimoni immobiliari es pretén la racionalització i optimització dels immobles amb 
l'objectiu de contribuir a la sostenibilitat de les finances públiques via la generació d'ingressos extraordinaris i/o la reducció de costos, i l'alliberament de 
recursos per ser destinats a polítiques públiques prioritàries. En l'àmbit d'actuació de la Direcció de Serveis, la principal àrea d'actuació en que pot 
contribuir a aquests objectius corporatius globals és la prestació de vehicles de representació a tota l'organització. 
Finalment, la contenció de la despesa pressupostària exigeix una contractació d'assegurances i serveis de corredoria i serveis auxiliars així com una 
cobertura de riscos i gestió dels sinistres amb una definició i seguiment rigorosos de les incidències que pateix el patrimoni material, l'activitat  i  les 
persones al serveis de la Generalitat de Catalunya per tal de reduir al màxim la despesa i obtenir les indemnitzacions econòmiques corresponents. 
Per altra banda, el Departament de la Presidència exerceix la direcció de l'acció de govern mitjançant l'impuls, coordinació i suport de les actuacions 
executades pels diferents departaments. En aquest marc de transversalitat és oportú gestionar de manera concentrada els recursos de foment i 
d'informació a empreses i ciutadans. 
 

Marc regulador del programa: 
El programa es troba emmarcat en el Decret legislatiu 1/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de patrimoni, i del decret 326/1996, d'1 
d'octubre, sobre anàlisi, avaluació, valoració, gestió i prevenció dels riscos que afectin al patrimoni i les activitats de l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya. 
 

Missió 
Gestionar eficientment el patrimoni de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic i prestar determinats serveis corporatius transversals, 
proveint els espais, béns i serveis necessaris per a l'adequada prestació dels serveis públics per part de l'Administració amb criteris d'optimització del 
seu ús i del seu cost. Efectuar propostes per a la rendibilització d'aquest patrimoni i la prestació d'aquests serveis comuns i promoure la unificació de 
criteris de gestió patrimonial en tot l'àmbit del sector públic. 
Així mateix, la missió també inclou donar al conjunt de la Generalitat de Catalunya, unes eines i recursos comuns en matèria de foment i divulgació de 
les accions departamentals. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Donar suport i assistència al president de la Generalitat de Catalunya en el compliment de les seves funcions i la seva activitat diària així com en la 
gestió i l'acció parlamentària (OE1.1) 
 1. Dirigir els òrgans d'assistència al president de la Generalitat 
 2. Col·laborar en la gestió, comunicació i acció parlamentària de la seva acció de Govern 
 3. Promoure la coordinació de l’acció del Govern 
· Impulsar la informació, el coneixement, la recerca i la difusió de la cultura de Catalunya en l'àmbit del territori, els símbols, les tradicions i la història 
(OE1.2) 
 1. Dur a terme accions per donar a conèixer la realitat catalana 
 2. Exercir la representació institucional a Madrid 
· Millorar l'eficiència en costos de contractació i de gestió de serveis transversals per contribuir a la reducció de la despesa i el dèficit (OE1.3) 
 1. Analitzar, revisar i reduir la despesa en arrendaments d'immobles per a usos i reduir els costos indirectes associats als immobles. 
 2. Ocupar més eficientment l'espai dels immobles d'ús administratiu (aplicació del Catàleg d'Espais de la Generalitat). 
 3. Reduir les despeses d'estructura i funcionament d'entitats del sector públic, mitjançant processos de desvinculació, fusió o extinció. 

 4. Racionalitzar l'adquisició de béns i serveis, promovent l'augment de la contractació centralitzada, per tal d'assolir millors preus i eficiència en 
la gestió. 

 5. Garantir l'autofinançament de la partida pressupostària per la gestió i tramitació d'herències intestades. 
 6. Optimitzar la gestió per mantenir els serveis de vehicles de representació mitjançant el nombre actual de xofers i vehicles. 

 7. Racionalització dels criteris de prestació dels serveis de vehicles de representació per millorar en eficiència de la contractació i reduir 
despeses associades. 

 8. Mantenir el pes de la despesa en assegurances en relació al pressupost total, augmentar-ne l'eficiència en la gestió i reduir la despesa 
associada. 

· Millorar la generació d'ingressos extraordinaris i/o reducció del dèficit i de l'endeutament mitjançant una gestió innovadora i més eficient del patrimoni 
de la Generalitat que maximitzi la seva rendibilitat (OE1.4) 
 1. Generar ingressos per la venda d'immobles per a usos administratius, i altres edificis desocupats. 
 2. Generar ingressos mitjançat l'optimització i rendibilització de les participacions en empreses i/o oportunitats de concessió de serveis. 
 3. Generar ingressos per la venda de vehicles de representació. 

  
  
  
  
  
  
  
  

 

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

1. Ingressos o reducció d'endeutament per alienacions 
d'immobles proposades MEUR OE.4 69,80 197,00 100,00 20,00

2. Import contractes adquisició centralitzada adjudicats / total 
contractes adjudicats en subm. i serv. sector públic GC % OE.3 9,63 19,03 15,00 20,00

3. Ingressos per liquidació fons de garantia / cost pressupostari 
gestió herències % OE.3 0,00 100,00 100,00 100,00

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 109.196.214,38
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 76.048.059,07
7 Transferències de capital 10.000.000,00
8 Variació d'actius financers 5.000.000,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 200.244.273,45

 

Llocs de treball pressupostats del programa 0
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AGRUPACIÓ                                : Despeses de Diversos Departaments 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals 
GESTOR DE PROGRAMA          : DD03. Gestió Patrimonial. DG del Patrimoni Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Millorar l'eficiència en costos de contractació i de gestió de serveis transversals per contribuir a la reducció de la despesa i el dèficit (OE1.3) 
 1. Analitzar, revisar i reduir la despesa en arrendaments d'immobles per a usos i reduir els costos indirectes associats als immobles. 
 2. Ocupar més eficientment l'espai dels immobles d'ús administratiu (aplicació del Catàleg d'Espais de la Generalitat). 
 3. Reduir les despeses d'estructura i funcionament d'entitats del sector públic, mitjançant processos de desvinculació, fusió o extinció. 

 4. Racionalitzar l'adquisició de béns i serveis, promovent l'augment de la contractació centralitzada, per tal d'assolir millors preus i eficiència en 
la gestió. 

 5. Garantir l'autofinançament de la partida pressupostària per la gestió i tramitació d'herències intestades. 
· Millorar la generació d'ingressos extraordinaris i/o reducció del dèficit i de l'endeutament mitjançant una gestió innovadora i més eficient del patrimoni 
de la Generalitat que maximitzi la seva rendibilitat (OE1.4) 
 1. Generar ingressos per la venda d'immobles per a usos administratius, i altres edificis desocupats. 
 2. Generar ingressos mitjançat l'optimització i rendibilització de les participacions en empreses i/o oportunitats de concessió de serveis. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

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

1. Estalvi en arrendaments vigents % OE.4 20,00 12,00 10,00 5,00

2. Nombre de supressió entitats sector públic Nombre OE.4 2,70 17,00 30,00 10,00

     

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Pla de racionalització i optimització d'espais: implementació d'actuacions de racionalització i optimització de l'espai (oficines) 
2. Disseny de la concentració de dependències administratives de la Generalitat de Catalunya a Barcelona ciutat ("eix administratiu") 
3. Elaboració del Catàleg d'Espais de la Generalitat de Catalunya 
4. Millora del sistema d'informació d'immobles que ajudi a la presa de decisions per a una gestió més eficient del patrimoni 
5. Anàlisi i disseny preliminar d'un nou model de gestió del patrimoni de la Generalitat 
6. Renegociació de les rendes i altres condicions dels contractes de lloguer d'immobles vigents i reubicació de serveis 
7. Rendibilització dels immobles no ocupats o sobrants per la reubicació de serveis 
8. Establiment d'un nou marc normatiu que fomenti la contractació centralitzada 
9. Anàlisi de l'adquisició de béns i serveis feta fora dels acords marc 

10. Orientar les futures adquisicions dins l'àmbit de la contractació centralitzada 
11. Posada en funcionament d'un sistema informàtic corporatiu de gestió de compres i aprovisionament de béns i serveis 
12. Nou percentatge de dotació del fons de garantia, actualment del 10%, per cobrir les despeses de gestió d'herències incorregudes 
13. Propostes de constituir drets sobre immobles de la Generalitat 
14. Alienació de participacions en empreses, captació de capital privat en participades, externalització de serveis 

  
 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 72.760.505,64
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 76.048.059,07
7 Transferències de capital 10.000.000,00
8 Variació d'actius financers 5.000.000,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 163.808.564,71

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIO                                : Despeses de Diversos Departaments 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 125. Administració de les finances de la Generalitat 
 
Pla de Govern:  5.Agilitat i transparència de l'Administració (de la Generalitat) 
Pla Departamental: 1.Donar suport i assistència tècnica al president de la Generalitat de Catalunya, millorar la gestió dels serveis transversals de la 

Generalitat i impulsar els mitjans de comunicació públics 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
La societat pluralista, complexa i interdependent, demana unes administracions públiques orientades a les necessitats dels ciutadans i del sector 
productiu, que treballin en xarxa, eficaçment i eficientment, i que es basin en la col·laboració entre l'administració i els ciutadans i facilitin múltiples 
relacions entre els diversos actors garantint l'accessibilitat, la transparència i la seguretat. 
L'administració de la Generalitat de Catalunya ha d'afavorir les transformacions requerides per tal de facilitar l'establiment i la consolidació de diversos 
canals de relació i així garantir l'eficàcia, eficiència, accessibilitat, transparència, i seguretat de l'administració en una societat de la informació. 
 

Població objectiu: 
Conjunt dels departaments de la Generalitat de Catalunya, ciutadans, entitats i empreses quan es relacionen amb l'administració de la Generalitat de 
Catalunya. 
 

Descripció detallada de la necessitat: 
Cal donar resposta a les necessitats de sistemes d'informació i de gestió de l'entorn corporatiu de la Generalitat a fi de promoure l'eficiència, eficàcia i 
transparència en aquest àmbit. 
- Contractació Pública: 
a) La Plataforma de Serveis de Contractació Pública constitueix per a la ciutadania i les persones usuàries el punt central d'informació sobre les 
licitacions, adjudicacions i formalitzacions i d'altres aspectes rellevants de la contractació pública. 
b) La factura electrònica ha de permetre estalviar els costos que provoca la utilització del paper i donar celeritat als tràmits. 
La factura electrònica implica major seguretat atès que s'evita la introducció manual de dades i, per tant, qualsevol tipus d'error que provoca l'entrada 
manual de les dades. D'altra banda, aquesta implantació comporta una millora en el control de despeses lligades a altres àmbits i expedients 
administratius (com pot ser, el cas de les subvencions). 
- Sistema de gestió pressupostària i econòmicofinancera de la Generalitat de Catalunya: 
a) Comptabilitat: el sistema tradicional comptable existent dóna informació sobre el compliment de l'execució del pressupost de manera global. 
b) Dades econòmico financeres del GECAT: cal millorar la informació econòmico financera que permeti fer un millor seguiment de l'execució de la 
despesa i afavoreixi la presa de decisions de les unitats dels Departaments. 
- Sistemes de gestió patrimonial: inventari i explotació d'immobles, parc mòbil de la Generalitat, gestió d'herències i contractació centralitzada. 
 

Marc regulador del programa: 
El programa s'emmarca en la Llei 7/2011, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics; la Llei 26/2010, de 3 d'agost, del règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; la Llei 29/2010, de 3 d'agost de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de 
Catalunya i el Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l'Administració. 

Missió 
Millorar els instruments i sistemes d'informació de gestió pressupostària i econòmicofinancera, a través de la incorporació de les noves eines i 
processos, així com la millora dels existents, per tal d'optimitzar i incrementar l'eficàcia en la gestió operativa al conjunt dels departaments de la 
Generalitat de Catalunya i donar aplicació al dret dels ciutadans a l'ús a dels mitjans electrònics. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Millorar el registre, gestió i divulgació de la informació economicofinancera de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (OE1.5) 

 1. Posar en marxa del nou registre de factures, control de la morositat i implantació de la factura electrònica a tots els departaments de la 
Generalitat de Catalunya. 

 2. Optimitzar l'anàlisi i consolidació de les dades economicofinanceres del sistema corporatiu, per millorar el procés de presa de decisions i la 
distribució interna i externa d'informació consolidada. 

 3. Continuar evolucionant el GEEC i la PSCP segons els seus respectius fulls de ruta, per dotar les plataformes de contractació electrònica de 
plena funcionalitat, i potenciar el seu paper com a eines de bon govern i transparència. 

 4. Revisar i fer l'evolució dels sistemes d'informació departamentals lligats a la contractació en el procés de consolidació del Portal de la 
Transparència. 

 5. Revisar i renovar aplicacions de gestió patrimonial per millorar els processos i l'eficiència. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

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

1. Nombre d'entitats adherides al GEEC Nombre OE.5 22,00 21,00 24,00 26,00

2. Documents pressupostaris GECAT En 
milions OE.5 2,99 2,45 3,00 3,00

3. Nombre d'empreses adherides al sistema d'informació de les 
empreses públiques Nombre OE.5 245,00 239,00 285,00 280,00

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 15.766.743,02
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 660.000,00
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 16.426.743,02

 

Llocs de treball pressupostats del programa 0
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AGRUPACIÓ                                : Despeses de Diversos Departaments 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 125. Administració de les finances de la Generalitat 
GESTOR DE PROGRAMA          : DD03. Gestió Patrimonial. DG del Patrimoni Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Millorar el registre, gestió i divulgació de la informació economicofinancera de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (OE1.5) 
 5. Revisar i renovar aplicacions de gestió patrimonial per millorar els processos i l'eficiència. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

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

1. Nombre d'articles gestionats en el catàleg d'articles Nombre OE.5   300,00

     

     

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Adaptació de l'aplicació GPG per incloure la gestió d'herències intestades. 
2. Desenvolupament d'una aplicació per publicar la llista d'articles d'un acord marc. 
3. Renovació tecnològica de l'aplicació del parc de vehicles de la Generalitat. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 913.993,28
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 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 913.993,28

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
 




