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AGRUPACIO                                : Presidència 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 471. Activitat física i esport 
 
Pla de Govern:  1.Un país just: un nou estat del benestar per a tothom 
Pla Departamental: 5.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, és capdavantera en 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 trets 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 un estil de vida 
actiu i saludable, la socialització, i la pràctica de la cultura de l'esforç. 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. 
Paral·lelament caldrà actualitzar 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 40.500. 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 . Llei 7/2015, del 14 de maig, de 
modificació de la llei 3/2008, 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. (OE5.1) 
 1. Actualitzar i revisar la normativa esportiva 
 2. Donar suport a les Federacions i Clubs Esportius de Catalunya 
 3. Reforçar el teixit associatiu esportiu 
· Ampliar i evolucionar les xarxes i les tipologies d'instal·lacions del Pla director d'instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya cap a un model 
d'instal·lació sostenible. (OE5.2) 
 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 
 3. Actualització permanent del cens d’instal•lacions esportives de Catalunya 
· Promoure l'activitat física i l'esport com a element fonamental d'un estil de vida generador de valors, salut i benestar personal, potenciant el vessant 
inclusiu de l'esport per fer possible la integració i la igualtat (OE5.3) 
 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 
 4. Implantar un Programa de Valors dins dels programes d’Esport Escolar de Catalunya 
 5. Desenvolupar i impulsar el Programa Dones i Esports 
· Treballar per l'excel·lència esportiva i la presència internacional de l'esport català mitjançant el suport als clubs i les seleccions catalanes i definir el 
model que proporcioni a Catalunya les estructures d'Estat. (OE5.4) 
 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 
 4. Situar l’activitat física i l’esport en la centralitat política, social i econòmica. 
· Assolir els màxims estàndards de qualitat en la formació esportiva d'acord amb els criteris de classificació europeus i les necessitats del sistema 
esportiu català. (OE5.5) 
 1. Potenciar els programes formatius i ampliar l’oferta formativa 
 2. Impulsar el programa de formació esportiva a Sud-Amèrica, Inefc  Global. 

 
3. Incrementar el nombre de professorat que formen part de grups de recerca consolidats i emergents, i el nombre de recursos de 

convocatòries externes. 
· Afavorir el patrocini i la inversió en l'àmbit de l'activitat física i l'esport. (OE5.6) 
 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. 
2014 2015 2016 2017 

 
Real Real Previst Previst 

1. Centres docents en el Pla Català d'Esport a l'Escola (PCEE) Nombre OE5.3 1.101,00 1.068,00 1.040,00 1.040,00

2. Nombre de llicències federatives Nombre OE5.1 605.351,00 608.658,00 600.000,00 600.000,00

3. Nombre de participants als Jocs Esportius Escolars de 
Catalunya (JEEC) 

Nombre OE5.3 190.407,00 195.917,00 260.000,00 220.000,00

4. Beques concedides per la recerca Nombre OE5.5 11,00 16,00 16,00 16,00

5. Alumnes matriculats en màster oficial Nombre OE5.5 238,00 192,00 190,00 190,00

6. Alumnes matriculats a grau o llicenciatura d'INEFC Nombre OE5.5 1.296,00 1.289,00 1.300,00 1.300,00

7. Nombre d'esportistes permanents al CAR Nombre OE5.4 286,00 260,00 320,00 320,00

8. Nombre d'alumnes participants al Programa Esport Blanc 
Escolar 

Nombre OE5.3  800,00 800,00

9. Nombre de participants al programa FITJOVE (1a i 2a fase) Nombre OE5.3  2.000,00 2.000,00

10. Nombre d'espais esportius censats al Cens d'Equipaments 
Esportius de Catalunya 

Nombre OE5.2  41.500,00 41.500,00

11. Nombre de cursos Escola Catalana de l'Esport Nombre OE5.5  200,00 200,00

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 19.228.945,84
2 Despeses corrents de béns i serveis 15.692.373,55
3 Despeses financeres 19.300,00
4 Transferències corrents 17.349.484,88
6 Inversions reals 9.873.853,72
7 Transferències de capital 11.671.301,12
8 Variació d'actius financers 34.000,00
9 Variació de passius financers 141.000,00

Total despeses 74.010.259,11
 

Llocs de treball pressupostats del programa 445
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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. 
2014 2015 2016 2017 

 
Real Real Previst Previst 

1. Alumnes matriculats a primer de grau d'INEFC Nombre OE5.5 401,00 262,00  280,00

     

     

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Veure  memòries dels diferents gestors 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

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 41.369.690,52
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 19.042.406,64
8 Variació d'actius financers 1.105.000,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 61.517.097,16
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIÓ                                : Presidència 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 471. Activitat física i esport 
GESTOR DE PROGRAMA          : 6090. Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) Subsector: EAA 
 

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. Alumnes inscrits en activitats complementàries (INEFC) Nombre OE5.5 380,00 445,00 500,00 500,00

2. Projectes de recerca presentats i aprovats per l'AGAUR Nombre OE5.5 15,00 12,00 12,00 12,00

3. Ajuts a la formació complementària Nombre OE5.5 15,00 16,00 16,00 16,00

4. Aspirants a les PAP per accedir als estudis de grau Nombre OE5.5 784,00 814,00 850,00 850,00

5. Nombre d'accions fetes a INEFC Global Nombre OE5.5 32,00 38,00 35,00 35,00

6. Nombre d'articles publicats en revistes internacionals Nombre OE5.5 55,00 63,00 105,00 105,00
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Formació universitària de grau de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (CAFE). 
2. Formació de Màsters oficials en l’àmbit de la recerca i en l’àmbit professional. 
3. Convocatòria de Proves d’Aptitud Personal per accés als estudis de CAFE. 
4. Formació continuada d’extensió universitària 
5. Participació en intercanvis internacionals d’alumnes i de professors. 
6. Enquesta de la inserció dels graduats en el món laboral 
7. Convocatòria d’ajuts i beques per a la formació d’investigadors novells. 
8. Convocatòria d’ajuts de formació complementària d’alumnes i postgraduats. 
9. Publicació d’una revista especialitzada i un magazine informatiu. 

10. Servei de Biblioteca especialitzada per a la població en general. 
11. Servei d’instal•lacions esportives per les entitats i organitzacions vinculades al centre. 

  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 8.381.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 2.661.430,40
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 355.000,00
6 Inversions reals 100.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 16.000,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 11.513.430,40
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 168
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AGRUPACIÓ                                : Presidència 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 471. Activitat física i esport 
GESTOR DE PROGRAMA          : 6100. Consell Català de l'Esport Subsector: EAA 
 

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. Nombre de competicions internacionals on Catalunya 
participa 

Nombre OE5.4 31,00 37,00 30,00 30,00

2. Nombre d'entitats registrades al Registre d'Entitats Esportives Nombre OE5.1 18.134,00  18.770,00 18.800,00

3. Esportistes becats en el programa ARC Nombre OE5.4 413,00  600,00 600,00

4. Nombre de professionals inscrits al Registre Oficial de 
Professionals de l'Esport 

Nombre OE5.5  20.000,00 20.000,00

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Pla Director d’instal•lacions i equipaments esportius de Catalunya (PIEC) 
2. Cens d’equipament esportius de Catalunya 
3.  Programa ARC. Xarxa conjunta dels centres de tecnificació amb el CAR . 
4. Programa Dones i Esports 
5. Convocatòries de subvencions per a activitats esportives 
6. Convocatòria de subvencions per a equipaments esportius 
7. Convocatòria de subvencions per a recerca en les ciències de l’AF i l’Esport 
8. Pla Nacional per a la Promoció de l’Activitat física (PNPAF) 
9. Cursos de formació de tècnics de règim especial i període transitori 

10. Suport a la participació i organització d'esdeveniments esportius internacionals. 
11. Pla estratègic d’esport escolar de Catalunya 2013-2020: Pla Català d’Esport a l’Escola i Jocs esportius escolars de Catalunya. 
12. Pla estratègic de l’esport universitari de Catalunya 2013-2020 (PEUC). 
13.  Pla estratègic d’esports d’hivern a Catalunya: Programa Esport Blanc Escolar per promoció esports d’hivern al Pirineu. 
14. Programa FITJOVE. Programa de promoció de l’activitat física adreçat a adolescents 

 
Per tal de completar la informació d’aquesta memòria es pot consultar la memòria d’encàrrec del programa 471 de l’agrupació de la 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. 

  
 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 5.799.196,89
2 Despeses corrents de béns i serveis 5.740.111,90
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 16.964.484,88
6 Inversions reals 7.271.105,52
7 Transferències de capital 11.671.301,12
8 Variació d'actius financers 18.000,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 47.464.200,31
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 146
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AGRUPACIÓ                                : Presidència 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 471. Activitat física i esport 
GESTOR DE PROGRAMA          : 6350. Centre d'Alt Rendiment Esportiu (CAR) 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. Nombre d'esportistes atesos pel Servei d'Atenció a 
l'Esportista d'elit (SAE) 

Nombre OE5.4 406,00 423,00 400,00 400,00

2. Pacients tractats al centre de medecina de l'esport del CAR Nombre OE5.4 928,00 1.016,00 1.050,00 1.050,00

3. Nombre d'estades (esportistes-dia) en concentració Nombre OE5.4 4.014,00 3.669,00 3.000,00 3.500,00

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Instal•lacions esportives per a entrenaments 
2. Residència amb serveis de tutoria i menjador 
3. Serveis aplicats a les Ciències de l'Esport (Mèdics, Fisioteràpia, Optometria, Podologia, Biomecànica, Fisiologia, Nutrició...) 
4. Institut de batxillerat amb ESO, batxillerat, cicles formatius de grau mig i superior i ensenyaments especialitzats esportius. 
5. Servei d'Atenció a l'Esportista (Educació integral, Formació, Inserció professional, Suport en la retirada de l'esport) 
6. Recerca i desenvolupament aplicats 
7. Nou cicle temporal amb l'horitzó 2020, pels Jocs de Tòquio. 
8. S’ha de destacar el gran volum de concentracions estrangeres que es realitzen al CAR 
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 3.758.748,95
2 Despeses corrents de béns i serveis 6.617.952,85
3 Despeses financeres 600,00
4 Transferències corrents 30.000,00
6 Inversions reals 2.181.748,20
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 12.589.050,00
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 79
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AGRUPACIÓ                                : Presidència 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 471. Activitat física i esport 
GESTOR DE PROGRAMA          : 6400. Equacat, SA Subsector: SM 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 

 
Real Real Previst Previst 

     

     

     

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Activitats esportives per a centres d’ensenyament 
2. Activitats per a empreses ”Team Building” 
3. Programa d’activitats per a abonats i millora de l’oferta actual 
4. Desenvolupament d’un programa d’activitats per a casals infantils 
5. Desenvolupament de programes i activitats d’esport federat 
6. Lloguer de material esportiu 
7. Pitch and Putt 
8. Cursos esportius (gimnàs, piragüisme, windsurf, vela, golf) 
9. Pistes de pàdel 

10. Entrada d´usuaris ocasionals 
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 1.290.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 1.019.800,00
3 Despeses financeres 13.700,00
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 321.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 2.644.500,00
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 52


