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AGRUPACIO                                : Cultura 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 442. Internacionalització de la cultura 

Pla de Govern:  1.Un país just: un nou estat del benestar per a tothom 
Pla Departamental: 2.Projectar a l'exterior la cultura catalana i treballar per al seu reconeixement internacional 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
El Departament de Cultura té, entre els seus objectius, fomentar la projecció exterior de la llengua, la cultura i la creació catalanes, tant per donar-les a 
conèixer com per obrir nous horitzons al talent creatiu que sorgeix a Catalunya i als projectes d'internacionalització de les empreses culturals. Aquesta 
activitat de foment es fa principalment en tres grans apartats: l'acció de les empreses culturals, la projecció exterior de la llengua i la cultura catalanes, i 
el camp de les relacions internacionals. Catalunya disposa d'un important sector cultural amb creadors i empreses culturals de rellevància internacional 
perfectament homologables al d'altres cultures europees. L'actual situació econòmica del país i la limitació dels recursos públics, així com la dimensió 
del mercat català, fa necessària l'exportació de part de la producció cultural catalana als mercats internacionals. 
Amb independència de l'oportunitat que representa en termes econòmics, la internacionalització és també un mecanisme que permet posar en valor el 
conjunt de la cultura catalana a l'exterior. Les accions que fomenten la presentació i el coneixement de la llengua i de la cultura fora de les fronteres de 
Catalunya són en si mateixes un potent instrument de la diplomàcia cultural a càrrec de la Generalitat de Catalunya. 

Població objectiu: 
D'una banda, el sector de les empreses i creadors del sector audiovisual, les arts escèniques, de les arts visuals, de la música i del llibre, que el 2014 
estava format per un total de 36.082 empreses (Font: Idescat). Pel que fa al foment de la llengua i cultura catalanes, ho és potencialment tota la 
població, a la qual s'intentarà arribar amb la promoció dels estudis de llengua i cultura catalanes en l'àmbit acadèmic, la traducció de literatura i 
pensament escrits en català, i la producció cultural catalana en d'altres àmbits com el teatre, el cinema, el circ, la dansa, la música, les arts visuals, el 
disseny o l'arquitectura. 

Descripció detallada de la necessitat: 

Les activitats relacionades amb la cultura tenen un pes econòmic molt important al nostre país. El 2014, el valor afegit de les empreses culturals i 
creatives a Catalunya era de 3.757 milions d'euros (Font: Idescat). La balança comercial és, en aquest sentit positiva ja que Catalunya és exportadora 
neta en el camp de la cultura i la creació. D'aquesta forma, el 2015 es va generar un superàvit comercial a Catalunya de 123,55 milions d'euros i es 
van exportar productes culturals per valor de 465 milions d'euros. 
(Font: ICEX) El sector cultural català ja fa temps que treballa per tenir un lloc destacat en l'escena internacional. Així per exemple, del 2001 al 2014, les 
representacions a l'estranger de les companyies de teatre, dansa i circ de Catalunya han augmentat un 20%, passant de les 974 representacions de 
l'any 2001 a 1.169 durant el 2014 (Font: Estadística de companyies d'arts escèniques de Catalunya Departament de Cultura). Són condicions 
necessàries per poder competir en els mercats internacionals el disposar d'un producte cultural de qualitat i tenir accés a mitjans econòmics i logístics 
necessaris per tal de ser presents als diferents certàmens culturals que se celebren arreu. 
En aquest sentit és especialment important oferir a creadors i empreses culturals la participació en estands o espais contractats pel Departament de 
Cultura i els seus organismes adscrits, ajuts per a l'assistència a fires del ram o subvencions i crèdits a l'exportació. Els reptes de futur passen també 
per presenta la cultura catalana al món, tant des del punt de vista de la llengua, com de la producció dels seus creadors. 

Marc regulador del programa:
Decret 89/2013, de 29 de gener, de reestructuració del Departament de Cultura; Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament 
de Cultura. 

Missió 
Reforçar i incrementar la presència de la llengua i la cultura catalana al món mitjançant el suport als seus creadors i empreses culturals del sector, la 
difusió de l'obra i el pensament, i l'establiment de relacions amb institucions del món de la cultura i la llengua. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Exportar la creació i producció cultural pròpies arreu del món (OE2.1) 

1. Incrementar la mobilitat d'artistes mitjançant els ajuts atorgats per a actuacions programades a l'exterior en l'àmbit de les arts escèniques i la 
música, i per a la promoció de les arts visuals 

 2. Augmentar la participació d'artistes catalans a plataformes internacionals de prestigi 
3. Fomentar la presència de la creació i la producció artística catalana arreu del món mitjançant la participació catalana a entitats, xarxes, fires, 

festivals i trobades professionals internacionals 
 4. Impulsar la presència d'entitats de cultura popular i tradicional catalana a l'estranger, mitjançant el suport a la difusió de les seves activitats 
· Difondre a l'exterior la llengua catalana i l'obra acadèmica, intel·lectual i científica produïda en aquesta llengua (OE2.2) 
 1. Augmentar la traducció a altres llengües d'obres literàries i pensament mitjançant un increment en la línia d'ajuts 
 2. Augmentar la presència dels estudis catalans a les universitats de l'exterior 
· Promoure les relacions i incrementar els projectes conjunts amb institucions i organismes internacionals culturals (OE2.3) 

1. Millorar la participació i accés dels projectes de les indústries i organismes culturals catalans als programes i fons europeus (programa 
Europa Creativa, fons FEDER, etc.) 

 2. Promoure el territori de Catalunya com a plató per als rodatges i produccions audiovisuals d'àmbit estatal i internacional 

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

1. Estudiants matriculats a la Xarxa universitària d'estudis 
catalans a l'exterior 

Nombre OE2.2 5.905,00  5.700,00 5.700,00

2. Empreses beneficiàries dels ajuts a projectes 
d'internacionalització

Nombre OE2.1 177,00 93,00 100,00 180,00

3. Beneficiaris d'ajuts europeus del Programa MEDIA Nombre OE2.3 27,00 24,00 30,00 32,00

4. Estudiants presentats a les proves dels certificats de llengua 
catalana a l'exterior (IRLL) 

Nombre OE2.2 973,00 767,00 900,00 900,00

5. Taxa d'aptes a les proves d'avaluació del coneixement del 
català a l'exterior 

% OE2.2  80,00 80,00

     

     

     

     

     

     

     

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 3.856.442,66
2 Despeses corrents de béns i serveis 3.482.935,31
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 5.561.416,75
6 Inversions reals 113.527,12
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 13.014.321,84

Llocs de treball pressupostats del programa 80
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AGRUPACIÓ                                : Cultura 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 442. Internacionalització de la cultura 
GESTOR DE PROGRAMA          : 7435. Consorci de l'Institut Ramon Llull Subsector: CONS 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Exportar la creació i producció cultural pròpies arreu del món (OE2.1) 

1. Incrementar la mobilitat d'artistes mitjançant els ajuts atorgats per a actuacions programades a l'exterior en l'àmbit de les arts escèniques i la 
música, i per a la promoció de les arts visuals 

 2. Augmentar la participació d'artistes catalans a plataformes internacionals de prestigi 
· Difondre a l'exterior la llengua catalana i l'obra acadèmica, intel·lectual i científica produïda en aquesta llengua (OE2.2) 
 1. Augmentar la traducció a altres llengües d'obres literàries i pensament mitjançant un increment en la línia d'ajuts 
 2. Augmentar la presència dels estudis catalans a les universitats de l'exterior 

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

1. Universitats amb docència d'estudis catalans promoguda per 
l'Institut Ramon Llull 

Nombre OE2.2 88,00 88,00 89,00 89,00

2. Activitats de música, arts escèniques, arts visuals i 
audiovisual d'artistes catalans a l'exterior finançades per 
l'Institut Ramon Llull 

Nombre OE2.1 1.664,00 870,00 1.016,00 1.016,00

3. Ajuts atorgats per a la traducció d'obres de literatura i 
pensament catalanes a altres llengües 

Nombre OE2.2 79,00 88,00 90,00 90,00

     

     

     

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Ajuts a docència d'estudis catalans a universitats a l'exterior 
2. Avaluació i certificació del coneixement de la llengua catalana. 
3. Participació d'il·lustradors, autors i editors catalans i balears a la 54a edició de la Fira del Llibre de Bolonya 
4. Presència al Salon du Livre de París, London Book Fair Exhibition, Fira Internacional del Llibre de Frankfurt 
5. Organització d'una missió d'editors internacionals de literatura infantil i juvenil 
6. Convocatòria de subvencions per a la traducció a altres llengües d'obres literàries i de pensament 
7. Participació de creadors a la Biennale d'Arts Visuals de Venècia i 'OFF' d'Avinyó 
8. Convocatòria de subvencions per a la promoció exterior de les arts visuals 
9. Convocatòria de subvencions per a la mobilitat d'artistes per actuacions programades a l'exterior en l'àmbit de les arts escèniques

10. Convocatòria de subvencions per a la mobilitat d'artistes per actuacions programades a l'exterior en l'àmbit de la música 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 3.146.439,29
2 Despeses corrents de béns i serveis 2.315.445,57
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 2.819.822,59
6 Inversions reals 113.527,12
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 8.395.234,57

Llocs de treball pressupostats del gestor 65


