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AGRUPACIO                                : Presidència 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 531. E-infraestructures 
 
Pla de Govern:  1.Un país just: un nou estat del benestar per a tothom 
Pla Departamental: 7.Consolidar els fonaments per al desenvolupament de la Societat Digital a Catalunya considerant tant les e-infraestructures com 

l'entorn econòmic i social que les ha de posar en valor 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
L'evolució tecnològica i dels mercats, la globalització, la integració de la societat i les Tecnologies de la Informació i la Comunicació , entre altres 
factors, provoca un desplaçament de les actuals formes de comunicació cap altres tecnològicament més avançades. Aquest fet obliga a què les xarxes 
de comunicacions electròniques es desenvolupin per donar resposta a aquests nous reptes al ritme que aquests es produeixen, tot garantint l'ús 
racional i eficient d'aquestes infraestructures en condicions de qualitat, equitat, disponibilitat, universalitat, neutralitat, estandardització i tecnologia 
d'última generació. 
Les infraestructures de comunicacions electròniques són un factor estratègic per al desenvolupament del país. Les xarxes d'infraestructures con les de 
telefonia mòbil, Televisió Digital Terrestre, Internet de Banda Ampla, etc  han de ser potents i equilibrades, per permetre l'arribada dels serveis digitals 
a la ciutadania, empreses i administracions de tot el territori català. 
En una situació econòmica complexa com l'actual que afecta a la majoria de sectors econòmics tradicionals, les infraestructures de comunicacions 
electròniques i els serveis que suporten adquireixen una importància rellevant com a motor de canvi econòmic, per donar servei a les empreses i han 
de permetre l'accés de la població a la societat de la informació i el coneixement de manera que es redueixi l'escletxa digital i millori la seva qualitat de 
vida. 

Població objectiu: 
Les infraestructures de comunicacions electròniques són la base per a la prestació de serveis transversals, raó per la qual els beneficis que ofereix la 
societat de la informació impacten en tots els àmbits de la nostra societat, faciliten el seu dia a dia a empreses, administracions i ciutadania de tot el 
país, i actuen com a factor de cohesió social, equilibri territorial i competitivitat econòmica del país. 
 

Descripció detallada de la necessitat: 
La manca de capacitat normativa en l'àmbit de les telecomunicacions, així com el convenciment que els seus límits actuals són insuficients, empeny el 
Govern a impulsar projectes propis de desplegament d'infraestructures de comunicacions electròniques. 
Si el país ha d'ocupar llocs capdavanters pel que fa a l'aprofitament de les TIC, cal afavorir infraestructures avançades de molt alta capacitat que 
permetin l'arribada dels serveis més potents a les empreses, centres de recerca, hospitals, etc. que els requereixin. 

Marc regulador del programa: 
El marc normatiu està regulat per la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, i la Constitució Espanyola que estableix que les 
telecomunicacions són competència exclusiva de l'Estat. 
A partir de l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, cal seguir desplegant-lo amb noves normatives de caire legal.(no entenc aquest punt) 

Missió 
Estendre el desplegament d'infraestructures de comunicacions electròniques per garantir l'accés als serveis que suporten per part de tota la ciutadania, 
les empreses i les administracions públiques,  element decisiu per a la consolidació de la societat de digital al nostre país i la millora de la competitivitat 
i la internacionalització de les empreses, així com garant de l'equilibri territorial. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Aconseguir exercir ple desenvolupament competencial en Telecomunicacions i Societat de la Informació i situar les infraestructures de comunicacions 
electròniques al nivell de les infraestructures estratègiques, potenciant-ne el desplegament territorial (OE7.1) 
 1. Millorar el marc normatiu de serveis de comunicacions electròniques a Catalunya i d'ordenament d'infraestructures. 
 2. Aprovar i desplegar el Pla de protecció d’infraestructures crítiques TIC nacionals. 
· Consolidar una Societat Digital segura, vetllant per a la protección dels sistemes d’informació de l’Administració Pública Catalana i fomentar el 
desenvolupament d’un sector de la ciberseguretat a Catalunya d’impacte internacional  (OE7.2) 

 
1. Potenciar el desplegament territorial dels serveis i infraestructures de comunicacions electròniques d'alta capacitat, per millorar la seva 

presència al territori. 
· Fomentar una política de qualitat dels serveis de telecomunicacions i del desenvolupament de programari (OE7.3) 
 1. Posar a disposició de les empreses i ciutadania una eina de mesura de la qualitat dels serveis d’accés a Internet. 
 2. Gestió de Registre d’instal•ladors de telecomunicacions de Catalunya (RITC) 
· Fomentar les tecnologies mòbils com a font de competitivitat, benestar i seguretat, i promoure la responsabilitat social tecnològica potenciant les 
tecnologies verdes per aconseguir una societat més eficient i sostenible. (OE7.4) 
 1. Acompliment dels objectius fitxats en l’Estratègia de mobilitat de la GC en les infraestructures i els serveis de comunicacions mòbils 
 2. Desplegament de les actuacions associades a la Capitalitat Mundial de la Telefonia Mòbil pel període 2013- 2017 a Barcelona. 
· Potenciar el rol de les TIC a l'administració i la societat, centralitzant la governança per generar eficiències, millorar els serveis públics i incrementar la 
transparència i la igualtat d'oportunitats. (OE7.5) 
 1. Incrementar les eficiències de contractació en TIC de la Generalitat 
 2. Incorporació del sector públic al nou model de Governança de les TIC 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 

 
Real Real Previst Previst 

1. Quilòmetres amb xarxa troncal de fibra òptica Km OE9.6 2.826,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00

2. Nombre de municipis amb connexió de Fibra Òptica Nombre OE9.6 244,00 690,00 250,00 250,00

3. Nombre de seus de la Generalitat connectades a Fibra 
Òptica 

Nombre OE7.5 3.532,00 3.775,00 4.350,00 4.350,00

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 17.103.979,14
2 Despeses corrents de béns i serveis 343.026.974,77
3 Despeses financeres 764.721,90
4 Transferències corrents 638.000,00
6 Inversions reals 28.657.811,90
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 12.540.224,21

Total despeses 402.731.711,92
 

Llocs de treball pressupostats del programa 249
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AGRUPACIÓ                                : Presidència 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 531. E-infraestructures 
GESTOR DE PROGRAMA          : PR14. S. Teleco, Ciberseguretat i Soc. Digital Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Aconseguir exercir ple desenvolupament competencial en Telecomunicacions i Societat de la Informació i situar les infraestructures de comunicacions 
electròniques al nivell de les infraestructures estratègiques, potenciant-ne el desplegament territorial (OE7.1) 
 1. Millorar el marc normatiu de serveis de comunicacions electròniques a Catalunya i d'ordenament d'infraestructures. 
 2. Aprovar i desplegar el Pla de protecció d’infraestructures crítiques TIC nacionals. 
· Fomentar una política de qualitat dels serveis de telecomunicacions i del desenvolupament de programari (OE7.3) 
 1. Posar a disposició de les empreses i ciutadania una eina de mesura de la qualitat dels serveis d’accés a Internet. 
 2. Gestió de Registre d’instal•ladors de telecomunicacions de Catalunya (RITC) 
· Fomentar les tecnologies mòbils com a font de competitivitat, benestar i seguretat, i promoure la responsabilitat social tecnològica potenciant les 
tecnologies verdes per aconseguir una societat més eficient i sostenible. (OE7.4) 
 1. Acompliment dels objectius fitxats en l’Estratègia de mobilitat de la GC en les infraestructures i els serveis de comunicacions mòbils 
 2. Desplegament de les actuacions associades a la Capitalitat Mundial de la Telefonia Mòbil pel període 2013- 2017 a Barcelona. 
· Potenciar el rol de les TIC a l'administració i la societat, centralitzant la governança per generar eficiències, millorar els serveis públics i incrementar la 
transparència i la igualtat d'oportunitats. (OE7.5) 
 1. Incrementar les eficiències de contractació en TIC de la Generalitat 
 2. Incorporació del sector públic al nou model de Governança de les TIC 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 

 
Real Real Previst Previst 

1. Equips de telefonia mòbil en torres de Catalunya Connecta Nombre OE7.1  111,00 111,00

     

     

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Participació en el desplegament de la Fundació Barcelona Mobile World Capital. 
2. Participació en el desplegament de la candidatura de Barcelona com a capital mundial de telefonia mòbil. 
3. Seguiment de l’aplicació de les mesures de l’Acord per a l’impuls de les infraestructures i els serveis de comunicacions mòbils. 
4. Valoració de plans locals de desplegament d'infraestructures de telecom. (TV digital terrestre, telefonia mòbil, banda ampla). 
5. Participació en la realització d’esdeveniments sectorials. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 265.000,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 638.000,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 6.083.333,33
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 6.986.333,33
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIÓ                                : Presidència 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 531. E-infraestructures 
GESTOR DE PROGRAMA          : 6290. Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació Subsector: EDP 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 

 
Real Real Previst Previst 

1. Percentatge de despesa TIC de la Generalitat de Catalunya 
gestionada pel CTTI 

% OE7.5 78,42 85,00 82,00 82,00

2. Nombre de nous concursos dissenyats de serveis de 
telecomunicacions i manteniment d'aplicacions 

Nombre OE7.5  3,00 3,00

3. Nombre de derivats iniciats de l'Acord Marc de Governança Nombre OE7.5  24,00 10,00

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Impuls de la gestió transversal i coordinada de les TIC de tota la Generalitat de Catalunya 
2. Impuls de la gestió transversal i coordinada de les TIC de tota la Generalitat de Catalunya 
3. Consolidació del Nou Model TIC, incorporant altres entitats al mateix, i continuant amb la transformació dels serveis. 
4. Consolidació del nou model organitzatiu del CTTI i del nou model de governança de les TIC 
5. Donar suport a l’Estratègia Digital del Govern i dels Departaments 
6. Desenvolupar la governança i l’arquitectura de la informació del Govern 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 17.103.979,14
2 Despeses corrents de béns i serveis 342.761.974,77
3 Despeses financeres 764.721,90
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 28.657.811,90
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 12.540.224,21

Total despeses 401.828.711,92
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 249
 


