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AGRUPACIO                                : Presidència 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 471. Activitat física i esport 
 
Pla de Govern:  2.Cohesió social i els serveis d'interès públic 
Pla Departamental: 7.Foment de l'activitat física i l'esport 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
Catalunya, amb la seva societat civil com a motor, ha estat i és capdavantera en les diferents manifestacions de la pràctica de l'activitat física i l'esport, 
pel seu dinamisme social i cultural. L'esport, a més, ha esdevingut vehicle i eina d'alguns dels trets més representatius de la nostra cultura, com són 
l'associacionisme, la cohesió social i la integració. La pràctica de l'activitat física i l'esport ocupa un espai rellevant  en la vida quotidiana de les 
persones, la qual cosa afavoreix, per a aquestes, un estil de vida actiu i saludable, una socialització amb la resta de practicants, i un posada en 
pràctica de la cultura de l'esforç. I també afavoreix a les estructures de l'oferta esportiva, una generació d'ocupació i riquesa. 
L'esport, per tant, s'ha convertit en un referent social, tan pel volum de pràctica esportiva com per la capacitat de generar espectacle. Per aquests 
motius, la política esportiva ha de fomentar la creació dels millors hàbits personals i socials, i d'identificació amb la col·lectivitat. 
L'evolució de la nostra societat  fa que es doni més valor al benestar personal, psíquic i físic, en totes les etapes de la vida. 
En aquest sentit, la pràctica de l'esport i de l'activitat física és una eina privilegiada  per a donar resposta a aquesta necessitat social, per tal que les 
persones puguin millorar la seva salut i enriquir-se personalment. D'altra banda, l'esport també permet donar resposta al repte de millorar la cohesió 
social i d'afavorir la transmissió de valors ciutadans i d'hàbits positius. 
 

Població objectiu: 
La població objectiu del programa es correspon gairebé amb la totalitat de la població catalana, ja que la diversitat de formes de pràctica esportiva 
permeten una adaptació flexible d'aquesta a les necessitats de gairebé tots els col·lectius, esdevenint d'aquesta manera una eina de benestar i 
d'inclusió social. 
 

Descripció detallada de la necessitat: 
Catalunya és un país esportiu, que compta amb esportistes de primer nivell mundial, clubs que són capdavanters  en els seus respectius esports i 
entitats que acullen durant l'any moltes proves internacionals a tot el territori. 
El primer objectiu és  treballar perquè aquest potencial creixi i perquè valors com el treball en equip, el 'fair play', l'esperit de sacrifici, l'esforç i el servei 
a la ciutadania marquin el dia a dia de l'esport a Catalunya. 
Es pretén arribar a tots els àmbits de l'esport català, començant per l'esport base fins arribar a l'esport federat i d'elit. Per fer possible aquest repte 
caldrà continuar recolzant els clubs i les federacions, sigui quina sigui la seva dimensió, així com associacions d'esport escolar i consells esportius. 
Caldrà treballar per facilitar la pràctica esportiva a totes les persones independentment de la seva edat, situació social, física o econòmica, entenent  
aquesta pràctica com un element generador de benestar personal, d'integració i d'igualtat. 
L'índex de pràctica esportiva es pot xifrar actualment al voltant de 55% de la població catalana. 
Paral·lelament caldrà ampliar i evolucionar la xarxa d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya cap a un model  més sostenible i que alhora 
faciliti la gestió dels clubs. Actualment la xarxa d'espais esportius censats a Catalunya supera els 35.600. També caldrà potenciar la qualitat de la 
Formació en l'àmbit de les Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, així com promoure la inversió i incrementar la contribució en l'àmbit econòmic. 
 

Marc regulador del programa: 
Decret  legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la llei de l'Esport, en el qual es refon la llei 8/1988 de 7 d'abril, la llei 8/1999, 
de 30 de juliol, i la llei 9/1999 de 30 de juliol. Llei 3/2008, de 23 d'abril,  de l'exercici de les professions de l'esport . 

Missió 
Promoure la pràctica esportiva en tots els seus vessants, mitjançant programes específics adreçats a l'esport ciutadà, a l'esport escolar, a l'esport  
federat de base i d'alt rendiment i a la qualitat dels recursos humans i d'equipaments de què disposa el sistema, per tal d'aconseguir una millora del 
benestar físic i psíquic de les persones, un enfortiment de la cohesió social i la promoció dels valors ciutadans i nacionals. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Donar suport a les entitats i clubs com a unitats bàsiques de foment de la pràctica esportiva. (OE7.1) 
 1. Actualitzar i revisar la normativa esportiva 
 2. Donar suport a les Federacions i Clubs Esportius de Catalunya 
· Ampliar i evolucionar les tipologies d'instal·lacions del Pla director d'instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya cap a un model d'instal·lació 
sostenible que faciliti la gestió per part dels clubs. (OE7.2) 
 1. Estudiar i instaurar un model d’instal·lació sostenible que faciliti la gestió per part dels clubs 
 2. Gestionar convocatòries d’ajuts per la rehabilitació, millora i construcció d'equipaments esportius 
· Promoure l'exercici físic com a element fonamental d'un estil de vida generador de benestar personal. (OE7.3) 
 1. Desenvolupar i implementar el Pla Estratègic de l'Esport Escolar a Catalunya (PEEC) 
 2. Desenvolupar i implementar el Pla Estratègic de l'Esport Universitari a Catalunya (PEUC) 
 3. Desenvolupar i implementar el Pla Nacional de la Promoció de l’Activitat Física (PNPAF) 
 4. Crear la Xarxa de Centres de Medicina de l'Esport de Catalunya 
· Potenciar el vessant inclusiu de l'esport per fer possible la integració i la igualtat. (OE7.4) 
 1. Implantar un Programa de Valors dins dels programes d’Esport Escolar de Catalunya 
 2. Impulsar i desenvolupar el Programa Dones i Esport 2014-16 
 3. Col·laborar en la definició del Pla d’Acció del Pla Nacional de Valors-Àmbit Esports 
· Treballar per l'excel·lència esportiva i la presència internacional de l'esport català mitjançant les seleccions catalanes. (OE7.5) 
 1. Donar continuïtat al Programa Alt Rendiment Esportiu Català (ARC) 
 2. Donar continuïtat al Programa Catalunya al Món 
 3. Incrementar les concentracions estrangeres d’alt nivell al CAR 
· Assolir els màxims estàndards de qualitat en la formació d'acord amb els criteris de classificació europeus (OE7.6) 
 1. Tramitació de la modificació de la Llei de les Professions de l'Esport 
 2. Impulsar el programa de formació esportiva a sud-amèrica, Inefc  Global. 
 3. Augmentar el num. professorat que formen part de grups de recerca consolidats i emergents, i el num. de recursos convoc. externes. 
· Afavorir el patrocini i la inversió en l'àmbit de l'activitat física i l'esport. (OE7.7) 
 1. Impulsar una llei estatal per al Patrocini i el Mecenatge a l'Esport 
 2. Facilitar la interacció entre el món formatiu, empresarial i esportiu 

  
  
  
  
  
  
  
  

 

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

1. Centres docents en el Pla Català d'Esport a l'Escola (PCEE) Nombre OE7.4 1.324,00 1.264,00 1.000,00 1.100,00

2. Nombre de llicències federatives Nombre OE7.1 616.991,00 589.042,00 615.000,00 615.000,00
3. Nombre de participants als Jocs Esportius Escolars de 
Catalunya (JEEC) Nombre OE7.4 200.000,00 190.637,00 175.000,00 200.000,00

4. Beques concedides per la recerca Nombre OE7.6 15,00 11,00 11,00 11,00

5. Alumnes matriculats en màster oficial Nombre OE7.6 197,00 191,00 40,00 190,00

6. Alumnes matriculats a grau o llicenciatura d'INEFC Nombre OE7.6 1.383,00 1.279,00 1.400,00 1.400,00

7. Nombre d'esportistes permanents al CAR Nombre OE7.5 360,00 302,00 280,00 280,00

8. Nombre d'articles publicats en revistes internacionals Nombre OE7.6 46,00 42,00 40,00 40,00

     

     

     

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 
1 Remuneracions del personal 18.048.355,44
2 Despeses corrents de béns i serveis 13.311.557,63
3 Despeses financeres 12.000,00
4 Transferències corrents 16.277.536,63
6 Inversions reals 4.165.326,84
7 Transferències de capital 11.672.387,49
8 Variació d'actius financers 34.000,00
9 Variació de passius financers 141.000,00
Total despeses 63.662.164,03

 

Llocs de treball pressupostats del programa 401
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AGRUPACIÓ                                : Presidència 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 471. Activitat física i esport 
GESTOR DE PROGRAMA          : PR06. Secretaria General de l'Esport 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 

     

     

     

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Trasnferència al CAR 
2. Transferència a l'INEFC 
3. TRansferència al Consell Català de l'Esport 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

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 38.127.171,61
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 14.737.714,33
8 Variació d'actius financers 105.000,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 52.969.885,94

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0


