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AGRUPACIO                                : Territori i Sostenibilitat 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 582. Meteorologia 

Pla de Govern:  2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones 
Pla Departamental: 7.Combatre el canvi climàtic, mitigar els seus efectes i reduir l'impacte de les activitats sobre l'entorn, per millorar la qualitat

ambiental del territori en tots els vectors 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
La societat en general, i l'administració en particular, té necessitats de disposar d'una amplia informació meteorològica i climàtica per orientar la seva 
activitat i adoptar les mesures que siguin necessàries, quan aquestes activitats depenen de les condicions meteorològiques, i, així mateix, permetre 
l'impuls de polítiques de prevenció i de lluita contra el canvi climàtic. 

Població objectiu: 
Tota la població de Catalunya 

Descripció detallada de la necessitat: 

La Llei 15/2001, de 14 de novembre, de meteorologia, que té per finalitat assegurar la prestació d'un servei públic de qualitat en matèria de 
meteorologia que satisfaci les necessitats d'informació meteorològica i climàtica de la societat, com a element de suport, assessorament i informació 
en aquesta matèria en l'àmbit de la Generalitat, crea el Servei Meteorològic de Catalunya com a entitat de dret públic de la Generalitat, amb 
personalitat jurídica pròpia. 
Una de les funcions del Servei Meteorològic de Catalunya és la d'assistir les administracions i les institucions que necessiten informació meteorològica 
i climàtica i col·laborar-hi. 
L'estratègia catalana d'adaptació al canvi climàtic per al període 2013-2020, aprovada el mes de novembre de 2012, identifica les zones i les activitats 
sotmeses a un major risc a causa dels canvis del clima i planteja les accions que s'hauran de dur a terme per tal d'adaptar-s'hi. Per dur a terme 
aquestes accions s'ha de disposar d'informació prou detallada a escala territorial sobre els possibles impactes del canvi climàtic. 
Aquesta informació s'obté mitjançant projeccions elaborades a partir d'escenaris que plantegen el futur estat de l'atmosfera, les quals són elaborades 
pel Servei Meteorològic de Catalunya. 

Marc regulador del programa:
Llei 15/2001, de 14 de novembre, de meteorologia. 

Missió 
Garantir la disponibilitat per a tota la població, empreses i institucions públiques o privades d'una informació meteorològica de qualitat, mitjançant el 
Servei Meteorològic de Catalunya per tal d'ajudar en les activitats vinculades al clima, lluitar contra el canvi climàtic i contribuir a la sensibilització i 
educació ambiental del conjunt de la ciutadania. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Millorar la previsió meteorològica i la informació preventiva (OE7.3) 
 1. Potenciar la recerca del canvi climàtic a Catalunya 
 2. Incrementar els productes i serveis meteorològics i fer-ne difusió. 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Millora de la definició, gestió i emissió d'avisos de Situació 
Meteorologica de Perill 

% OE7.3 100,00 100,00 100,00 100,00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 3.912.022,61
2 Despeses corrents de béns i serveis 2.368.082,89
3 Despeses financeres 3.000,00
4 Transferències corrents 83.575,00
6 Inversions reals 781.281,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 7.147.961,50

Llocs de treball pressupostats del programa 83
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AGRUPACIÓ                                : Territori i Sostenibilitat 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 582. Meteorologia 
GESTOR DE PROGRAMA          : 6810. Servei Meteorològic de Catalunya 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. Visualització diària de les prediccions en format vídeo a 
través del web i del canal Youtube 

Nombre OE7.3 346.749,00 537.184,00 550.000,00 550.000,00

2. Nombre de seguidors a la xarxa social twitter Nombre OE7.3 81.058,00 111.126,00 150.000,00 150.000,00

3. Reducció del nombre d'incidències TIC Hores OE7.3 681,00 617,00 650,00 600,00

4. Nombre de seguidors a la xarxa social facebook Nombre OE7.3 57.150,00 77.865,00 80.000,00 120.000,00

     

     

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Assolir la certificació com a proveïdor de serveis meteorològics de suport a la navegació aèria. 
2. Fer el manteniment preventiu i correctiu de la Xarxa de radars, actualitzant un dels processadors. 
3. Implementació dels nous requisits de la ISO 9001:2015 de Qualitat i certificació en Medi Ambient segons la ISO 14.001:2015 
4. Implementar el Pla de Calibratge de les estacions meteorològiques automàtiques d'acord amb l'ISO 9001:2015 de Qualitat. 
5. Consolidar, i si és possible incrementar, la presència del Servei als canals de comunicació disponibles (web, youtube i XXSS).
6. Consolidar i millorar l'oferta de productes i serveis climàtics al ciutadà i al món de l'empresa. 
7. Millorar la qualitat i cobertura espacial i temporal de les sèries de dades climàtiques de Catalunya. 
8. Consolidar i optimitzar la Xarxa d'equipaments i potenciar la realització de productes derivats de valor afegit per comercialitzar. 
9. Millora continua del disseny i continguts de la web. 

10. Investigar en matèria de predicció numèrica, meteorològica sinòptica i modelització de fenòmens locals. 
11. Implementar un nou model de predicció per conjunts que permeti oferir un pronòstic probabilístic fins a 3 dies vista. 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 3.912.022,61
2 Despeses corrents de béns i serveis 2.368.082,89
3 Despeses financeres 3.000,00
4 Transferències corrents 83.575,00
6 Inversions reals 781.281,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 7.147.961,50

Llocs de treball pressupostats del gestor 83


