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AGRUPACIO                                : Cultura 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals 

Pla de Govern:  1.Un país just: un nou estat del benestar per a tothom 
Pla Departamental: 7.Establir per al Departament de Cultura un marc organitzatiu i de gestió més operatiu i eficient 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
Aquest programa es vincula directament a la pròpia realitat i existència del Departament de Cultura. Cal tenir una visió de les necessitats en l'àmbit 
competencial global i articular el seu entorn amb una bona estructura de gestió i de prestació de serveis. 
Per tant, aquest programa inclou les despeses corresponents als serveis interns de tipus administratiu i organitzatiu prestats de manera centralitzada 
en coordinació amb les unitats del Departament de Cultura: les despeses de personal, les relacionades amb les instal·lacions (obres, TIC), els 
subministraments i lloguers, les activitats de formació, etc. 
Alhora, s'inscriu en aquest programa les funcions del Gabinet de la Conselleria i la Secretaria General, que coordinen les actuacions de caràcter 
transversal amb les diverses unitats del departament, de les direccions generals i de les entitats adscrites 

Població objectiu: 
El públic objectiu és el conjunt de la societat catalana en un sentit ampli, com a participant i destinatari de les activitats, béns i serveis culturals. 
Específicament, tot el sector cultural que participi en la creació, producció, distribució, exhibició i consum/participació de la cultura: empreses culturals, 
equipaments, entitats sense finalitat de lucre, la resta d'administracions públiques implicades en la definició i implementació de polítiques culturals, etc. 
Amb caràcter més intern, es pot acotar el públic objectiu als serveis i entitats dependents del Departament i el seu personal; cal tenir en compte, però, 
que els objectius se centren en millorar l'eficiència i eficàcia de l'acció pública en cultura, de manera que la ciutadania és la darrera beneficiària 

Descripció detallada de la necessitat: 

Dins el programa 121 de direcció i administració generals, el Departament s'ha plantejat com a repte estructurar un model organitzatiu més operatiu i 
eficient, atenent l'actual context social, cultural i econòmic, que incorpori elements de creativitat i valor afegit de cara a una millor gestió i prestació de 
serveis, a la vegada que situï a la cultura com un dels pilars bàsics de la nostra societat, eina de cohesió social i motor de creativitat i desenvolupament 
econòmic.

Marc regulador del programa:
Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya; Decret 45/2011, de 4 de gener, d'estructuració del Departament de Cultura; Decret 304/2011, de 29 de març, de 
reestructuració del Departament de Cultura; Decret 59/2012, de 29 de maig, de modificació del Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del 
Departament de Cultura; Decret 89/2013, de 29 de gener, de reestructuració del Departament de Cultura 

Missió 
Exercir de manera eficient les funcions de direcció, planificació, coordinació i suport del conjunt del Departament i entitats adscrites, mitjançant la 
gestió del pressupost, la direcció dels recursos humans, els instruments de planificació, el suport jurídic, informàtic organitzatiu i de règim interior 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Millorar l'eficiència pressupostària per optimitzar la despesa estructural del Departament (OE7.1) 
 1. Assegurar l'execució del pressupost d'acord amb les directrius trameses pels centres gestors 
· Millorar la tramitació i gestió d'ajuts i procediments administratius per via telemàtica (OE7.2) 

1. Incorporar l'opció que les persones físiques o jurídiques puguin iniciar telemàticament tots els tràmits externs adreçats al Departament, 
d'acord amb la normativa vigent 

 2. Introduir millores en la qualitat del servei d'atenció als ciutadans en la tramitació i gestió d'ajuts, mitjançant l'impuls de canals d'atenció 
· Cercar noves fonts d'ingressos i eines de finançament per als sectors culturals (OE7.3) 

1. Facilitar la informació i accés de les unitats departamentals als recursos i convocatòries de la Unió Europea per al cofinançament de 
polítiques culturals 

· Facilitar l'accés de la ciutadania a la informació i dades d'interès cultural (OE7.4) 
1. Millorar l'accessibilitat als treballs tècnics i estadístics sobre l'acció de govern del Departament i dels diferents sectors culturals, mitjançant el 

portal web i el butlletí DeCultura 
2. Agilitzar la resposta a les demandes d'informació de la ciutadania i agents culturals: informació cultural, consultes, queixes, suggeriments i 

sol·licituds de transparència 
· Dissenyar un sistema d'informació únic d'indicadors i dades culturals que faciliti l'avaluació i estratègia de les polítiques del Departament (OE7.5) 

1. Simplificar, actualitzar i optimitzar la significació del sistema d'indicadors del Departament de Cultura per a l'avaluació dels objectius 
departamentals 

 2. Avançar en la definició d'indicadors transversals per a l'avaluació de l'impacte de les subvencions 

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

1. Percentatge d'execució del pressupost del Departament de 
Cultura 

% OE7.1 97,80 97,30 100,00 100,00

2. Temps transcorregut en la tramitació de les línies de 
subvenció (OSIC) 

Dies OE7.2 75,00 88,00 100,00 70,00

3. Visites a les pàgines web dels ens del Departament de 
Cultura (en milers) 

En
milers 

OE7.4 6.572,64 5.870,27 6.500,00 7.000,00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 30.761.628,65
2 Despeses corrents de béns i serveis 15.565.101,94
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 47.125,00
6 Inversions reals 1.019.144,76
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 24.000,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 47.417.000,35

Llocs de treball pressupostats del programa 759
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AGRUPACIÓ                                : Cultura 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals 
GESTOR DE PROGRAMA          : 7495. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural Subsector: EDP 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Millorar la tramitació i gestió d'ajuts i procediments administratius per via telemàtica (OE7.2) 

1. Incorporar l'opció que les persones físiques o jurídiques puguin iniciar telemàticament tots els tràmits externs adreçats al Departament, 
d'acord amb la normativa vigent 

 2. Introduir millores en la qualitat del servei d'atenció als ciutadans en la tramitació i gestió d'ajuts, mitjançant l'impuls de canals d'atenció 
· Dissenyar un sistema d'informació únic d'indicadors i dades culturals que faciliti l'avaluació i estratègia de les polítiques del Departament (OE7.5) 
 2. Avançar en la definició d'indicadors transversals per a l'avaluació de l'impacte de les subvencions 

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

1. Expedients de subvenció de l'Oficina de Suport a la Iniciativa 
Cultural en els àmbits de la cultura i la llengua 

Nombre OE7.2 2.684,00 3.040,00 3.115,00 3.400,00

2. Subvencions atorgades per l'Oficina de Suport a les 
Iniciatives Culturals en els àmbits de la cultura i la llengua 

Nombre OE7.2 1.782,00 1.917,00 2.050,00 1.900,00

     

     

     

     

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Administració del personal i despeses corrents associades a l'estructura necessària per a la gestió de les línies de subvencions
2. Disseny i implementació de la metodologia de buidatge de les memòries, explotació estadística i avaluació de l'impacte dels ajuts

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 1.468.840,03
2 Despeses corrents de béns i serveis 66.800,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 2.000,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 1.537.640,03

Llocs de treball pressupostats del gestor 35
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AGRUPACIO                                : Cultura 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 441. Creadors i empreses culturals 

Pla de Govern:  1.Un país just: un nou estat del benestar per a tothom 
Pla Departamental: 1.Consolidar la creació i l'emprenedoria cultural com a motors de la recuperació econòmica i creació d'ocupació 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
Els canvis que s'estan produint en l'àmbit de la cultura ens porten a observar el futur de la creació, dels equipaments, dels programes públics i de les 
empreses culturals des de la perspectiva del canvi. El sector cultural representa un paper clau en les societats avançades en la mesura en que la seva 
activitat repercuteix positivament sobre el conjunt de la societat tant des d'un punt de vista d'enriquiment personal com de la millora social o 
econòmica. La inversió en cultura té la virtut de generar externalitats positives sobre la població, ja que la seva naturalesa transcendeix el simple 
intercanvi comercial. En la situació de crisi econòmica actual, la cultura és especialment vulnerable i una de les accions del Departament ha d'anar 
encaminada a ajudar a aquest sector mantenint i impulsant els hàbits culturals, garantint l'existència de programacions estables de qualitat i 
assegurant el manteniment d'infraestructures que en garanteixin l'equilibri territorial. Però especialment en un context en què el Govern i les 
administracions disposen de menys recursos públics per destinar als creadors i les empreses culturals, és necessari fer una política cultural que generi 
sistemes de col·laboració i de treball conjunts entre els agents i els equipaments de diferents escales i sectors. 
Cal impulsar la formació en el sector, el foment de mercats i trobades i la implantació de nous models de negoci i la recerca de nous finançaments 

Població objectiu: 
Els creadors, que treballen en la recerca i la creació; les administracions públiques i altres titulars d'equipaments culturals, les empreses del sector 
audiovisual, de les arts escèniques, de la música,de les arts visuals, i del llibre, així com altres àmbits creatius com ara els videojocs, l'arquitectura i el 
disseny, dedicades a la creació,producció, distribució i comercialització de productes culturals; i els agents públics o privats que treballen per difondre 
l'activitat cultural i fomentar-ne el consum. 

Descripció detallada de la necessitat: 

En un context de constricció econòmica generalitzada en els pressupostos públics, amb l'impacte conseqüent sobre la iniciativa privada també en 
l'àmbit cultural, el Departament de Cultura veu la necessitat de millorar les línies de beques a persones físiques, les línies de subvencions adreçades a 
municipis o ens públics vinculats, els ajuts destinats a entitats sense ànim de lucre, així com a empreses per al finançament i la inversió sobre la base 
de fer quantificables els sectors en criteris empresarials i la col·laboració público-privada. Per aquesta raó és necessari millorar l'eficiència de la 
DGCEC així com de l'ICEC per a ser una eina eficaç per a les indústries culturals, tant en els calendaris dels ajuts, com en la informació, en la qualitat 
de les polítiques de promoció i difusió, i en el tracte amb els diferents actors del sector 

Marc regulador del programa:
Decret 89/2013 de 29 de gener, de reestructuració del Departament de Cultura. Llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector públic 
per a agilitar l'activitat administrativa. Decret 266/2006 de 20 de juny, pel qual es modifiquen els Estatuts de l'Institut Català de les Indústries Culturals. 
Decret 100/2001 de 3 d'abril, d'aprovació dels Estatuts de l'Institut Català de les Indústries Culturals. Llei 20/2000 de 29 de desembre, de creació de 
l'Institut Català de les Indústries Culturals 

Missió 
Estimular el desenvolupament i millorar les condicions per tal que els creadors disposin dels mitjans necessaris per desplegar tot el seu potencial, 
establir un marc de cooperació amb les institucions locals i supralocals i els seus equipaments per a la difusió artística i impulsar la competitivitat de les 
empreses culturals a Catalunya, tant per la via de l'ajut financer a les empreses o associacions professionals com per la del suport indirecte a accions 
empresarials, de sector o de difusió de llur activitat, per contribuir a la modernització del teixit empresarial cultural català i la promoció de nous models i 
sectors de negoci 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Impulsar la producció cultural catalana i afavorir els creadors i el desenvolupament de les empreses culturals (OE1.1) 

1. Promoure la creació, la producció i distribució dels productes i serveis culturals de qualitat mitjançant el suport a projectes artístics 
professionals i la seva inclusió en les programacions culturals de caràcter estable 

2. Impulsar programacions culturals i activitats complementàries de dinamització comunitària i de públics al territori català, a través del suport 
als ens locals i dels instruments de comunicació corporativa. 

3. Promoure l'adequació de l'oferta de productes i serveis culturals a la demanda de la població, a través de l'anàlisi dels públics, del disseny 
d’estratègies integrals d’oferta i demanda i de l'impuls de col·laboracions público-privades 

 4. Augmentar el nombre d'activitats arreu del territori on s'organitzen actes al voltant del a poesia (Dia Mundial de la Poesia i altres) 
 5. Impulsar el nombre de poblacions que participen en els programes "Lletres a les aules" i "Lletres en viu" 

6. Analitzar i fer un seguiment del sistema cultural català i proposar mesures d'intervenció, especialment mitjançant l'informe anual de la cultura 
del CoNCA 

7. Impulsar propostes de millora de la situació professional dels treballadors de la cultura i difondre'n l'excel·lència mitjançant els Premis 
Nacionals de Cultura 

· Millorar l'accés al finançament i la competitivitat de les empreses culturals (OE1.2) 
 1. Millorar la competitivitat de les empreses culturals, mitjançant l'optimització dels recursos públics envers projectes sòlids i viables 
 2. Incrementar l'autonomia financera de les empreses en relació als instruments de suport de l'administració pública. 
 3. Fomentar la cultura de la col·laboració i de la transferència de recursos i de coneixement en l'entorn de les empreses culturals.
 4. Augmentar la presència a les xarxes socials dels creadors literaris i de les indústries culturals associades al fet literari

5. Promoure l'eficiència, la qualitat i l'aplicació de mesures de millora mitjançant la realització d'auditories culturals i d'altres activitats de difusió 
del CoNCA 

 6. Promoure mesures normatives relatives al marc legal sobre el patrocini i el mecenatge 
· Promoure una cultura empresarial orientada a nous models de negoci, a mercats emergents i a donar suport a nous àmbits de negoci de base cultural 
(gastronomia, arquitectura, etc.) (OE1.3) 

1. Donar suport a models de negoci emergents i àmbits relacionats amb la cultura fruit de la transformació digital i difondre’ls a la resta de 
sectors 

 2. Eixamplar els públics de la cultura, mitjançant la creació de nous segments de consumidors i participants culturals 
3. Estimular activitats literàries que donen lloc a nous àmbits de negoci de base cultural, com ara rutes literàries, gestió de perfils a les xarxes 

socials, postals, etc 
 4. Promoure la innovació creativa i la recerca d’ofertes de qualitat de noves estètiques i nous llenguatges 

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

1. Nombre de produccions audiovisuals a càrrec de productores 
catalanes

Nombre OE1.1  165,00 165,00

2. Índex de lectura de llibres a Catalunya % OE1.3  68,00 68,00

3. Població ocupada en el sector cultural (milers) 
En

milers 
OE1.2  146,00 146,00

4. Índex de consum cultural harmonitzat a Catalunya Nombre OE1.1  47,00 47,50

5. Índex de participació en el sector del videojoc % OE1.3  22,50 22,80

6. Autors participants en els programes Lletres a les aules i 
Lletres en viu 

Nombre OE1.1  190,00 190,00

     

     

     

     

     

     

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 5.244.023,34
2 Despeses corrents de béns i serveis 5.429.034,61
3 Despeses financeres 1.139,89
4 Transferències corrents 49.332.158,57
6 Inversions reals 160.224,70
7 Transferències de capital 2.616.913,46
8 Variació d'actius financers 15.543.983,75
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 78.327.478,32

Llocs de treball pressupostats del programa 116
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AGRUPACIÓ                                : Cultura 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 441. Creadors i empreses culturals 
GESTOR DE PROGRAMA          : 7495. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural Subsector: EDP 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Impulsar la producció cultural catalana i afavorir els creadors i el desenvolupament de les empreses culturals (OE1.1) 

1. Promoure la creació, la producció i distribució dels productes i serveis culturals de qualitat mitjançant el suport a projectes artístics 
professionals i la seva inclusió en les programacions culturals de caràcter estable 

2. Impulsar programacions culturals i activitats complementàries de dinamització comunitària i de públics al territori català, a través del suport 
als ens locals i dels instruments de comunicació corporativa. 

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

1. Expedients de subvenció de l'OSIC en matèria de creació i 
empreses culturals 

Nombre OE1.1 1.080,00 1.364,00 1.400,00 1.455,00

2. Subvencions atorgades per l'OSIC en matèria de creadors i 
empreses culturals 

Nombre OE1.1 747,00 994,00 1.050,00 900,00

     

     

     

     

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Subvencions per a projectes artístics i activitats que articulin els sectors professionals en diversos àmbits culturals 
2. Subvencions per a activitats literàries: creació d’obres, recerca literària, traducció d'obres literàries d'especial relleu, etc. 
3. Beques per a la recerca i la creació en els àmbits artístics, del pensament i dels nous sectors creatius i d’interdisciplinarietat 
4. Beques per a la formació i el perfeccionament en els àmbits artístics, del pensament i dels nous sectors creatius 
5. Subvenció a la programació estable d'activitats culturals d'arts escèniques, música i arts visuals 
6. Contractació d'espectacles professionals inclosos en el catàleg d'espectacles Programa.Cat 
7. Subvencions a la producció municipal i l'exhibició en festivals, circuits i xarxes de difusió d'arts escèniques i música 
8. Subvencions per a activitats dels centres de creació i producció d'arts escèniques, música i arts visuals en equipaments públics 

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 11.027.844,28
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 11.027.844,28

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIO                                : Cultura 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 443. Patrimoni cultural 

Pla de Govern:  1.Un país just: un nou estat del benestar per a tothom 
Pla Departamental: 3.Accentuar el valor d'identitat nacional i de dinamització econòmica del patrimoni cultural 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
La legislació catalana en patrimoni cultural estableix que el Govern de la Generalitat ha de vetllar per la protecció, defensa, documentació i difusió del 
patrimoni cultural de Catalunya. En aquest marc normatiu, la DG d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni és la unitat encarregada de liderar i 
promoure projectes i actuacions. Catalunya compta amb un patrimoni ric i divers arreu del territori que constitueix un actiu cultural i econòmic de 
present i font de coneixement i creativitat present i futur. 
El programa ha d'actuar sobre diversos camps: patrimoni arquitectònic, arqueològic i paleontològic, museus, els arxius (incloent-hi l'Arxiu Nacional de 
Catalunya), biblioteques, i també el patrimoni fílmic, a càrrec de la Filmoteca de Catalunya. Les intervencions es focalitzen en inversions en el 
patrimoni arquitectònic, arqueològic i bibliogràfic de Catalunya, aprofitant recursos obtinguts a partir de l'1% cultural; consolidació del sistema de 
lectura pública de Catalunya; suport a l'activitat dels museus i el desenvolupament dels Serveis d'Atenció als Museus; i seguiment, coordinació i 
consolidació del Pla de xoc d'arxius. 
Amb l'estreta col·laboració de l'ACPC en la implementació de polítiques envers el patrimoni cultural: concertant l'acció en matèria de patrimoni cultural 
amb el territori i dissenyant accions amb diversos agents culturals; fent del patrimoni cultural un element competitiu i estratègic; preservant i difonent el 
patrimoni cultural, garantint-ne l'accessibilitat a la ciutadania. 

Població objectiu: 
Si bé la protecció i conservació del patrimoni cultural té un caràcter universal, el programa s'adreça a totes aquelles persones físiques o jurídiques i 
institucions públiques i privades titulars de béns culturals que cal conservar, i a la difusió d'aquests béns com a elements rellevants en la projecció de 
Catalunya i en la creació de riquesa. 

Descripció detallada de la necessitat: 

En general, les polítiques envers el patrimoni cultural requereixen la potenciació de la coordinació interadministrativa, trobar mecanismes de connexió 
amb el territori i amb les xarxes locals i treballar per vincular els usuaris (de les biblioteques, dels museus, dels arxius, etc.) amb altres àmbits culturals. 
L'Agència Catalana de Patrimoni Cultural ha de consolidar-se com una part important en l'execució de les polítiques envers el patrimoni definides per la 
Direcció General, ajustant les seves funcions principalment (però no exclusiva) a les actuacions en museus i monuments propis que li són adscrits. La 
gestió de l'Agència ha de permetre millorar la transparència, treball per objectius, autonomia i responsabilització. En l'àmbit de les biblioteques, es 
pretén obrir una nova línia d'ajuts amb concurrència pública perquè els Ajuntaments puguin obtenir subvencions per la construcció de noves 
biblioteques o per millorar i rehabilitar les existents, d'acord amb les previsions del Mapa de Lectura Pública. 
En l'àmbit dels museus, cal una estratègia de sostenibilitat i reordenació del mapa de museus, i trobar mecanismes eficients d'eficiència en els 
recursos. El sistema de biblioteques públiques disposa d'un desplegament important a tot el territori de Catalunya i, de fet, el nivell de satisfacció per 
part de la ciutadania segueix essent elevat. Això no treu que calgui continuar en la seva dinamització com a espais comunitaris, de cohesió social, 
oberts a tots tipus de públics. Cal seguir la implementació de les inversions del pla d'infraestructures d'arxius fins a la seva compleció. D'altra banda 
encara hi ha una baixa implantació dels sistemes de gestió documental i s'està treballant per vèncer les dificultats en l'accés dels ciutadans a la 
documentació pública: 
continuen existint barreres normatives, culturals i manca de proactivitat de les administracions públiques pel que fa a l'exercici del dret d'accés dels 
ciutadans als documents públics. L'Arxiu Nacional de Catalunya té una acreditada experiència. Ha d'estendre la seva experiència a la resta que 
conserven patrimoni documental. Cal assenyalar, de manera principal, el repte de l'administració electrònica amb la fita d'eliminació física dels 
expedients administratius. La Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i patrimoni intervé de manera substancial en la definició del protocol i de 
les actuacions d'implementació necessària per assolir amb èxit aquest canvi de mètode de treball, i les derivades a nivell de gestió documental, 
arxivística, i tria i selecció de documents. 
El sistema de gestió del patrimoni arquitectònic ha experimentat una rendibilització dels processos i millores les eines de gestió, seleccionant els 
criteris en la intervenció i generant unes accions coordinades de coneixement i connexió amb el territori. Per la seva banda, el Pla Integral 
d'Arqueologia de Catalunya ha impulsat noves fites i objectius en l'arqueologia catalana: la recerca, una millor gestió de la conservació dels materials 
excavats, la potenciació de l'arqueologia preventiva... Finalment, també cal remarcar l'evolució de la Filmoteca de Catalunya des del seu emplaçament 
al barri del Raval. El rol de documentació, coneixement, conservació i difusió del patrimoni fílmic ha de ser potenciat, d'acord amb la demanda de la 
població i, especialment, de les noves generacions, mitjançant l'adequació de la programació i la formació dels públics amb els serveis educatius. 
Altrament, el Centre de Conservació situat al Parc Audiovisual de Catalunya a Terrassa, participa dels mateixos objectius de conservació i preservació 
del patrimoni cultural, en aquest cas fílmic, i cal potenciar-ne la seva activitat. 

Marc regulador del programa:
Article 127 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya; Llei 9/93, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural català; Llei 4/1993, de 18 de març, del Sistema 
Bibliotecari de Catalunya; Llei 17/90, de 2 de novembre de Museus; Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'Arxius i Documents; Decret 89/2013, de 29 de 
gener, de reestructuració del Departament de Cultura; Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres; Decret 198/2013, de 23 de juliol, pel 
qual s'aproven els Estatuts de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural. 

Missió 
Protegir, defensar i difondre el patrimoni cultural de Catalunya, a través del coneixement, documentació i recerca dels béns culturals que són història i 
identitat d'una col·lectivitat nacional, i del foment de la difusió i l'accessibilitat al ciutadà i la seva consideració com a element de generació de riquesa, 
en col·laboració amb altres institucions i els sectors turístics, mediambientals i educatiu. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Incrementar el coneixement, la documentació, la conservació i la restauració del patrimoni cultural (OE3.1) 

1. Incrementar les col·leccions de béns culturals patrimonials en tots els seus àmbits i millorar-ne la catalogació, documentació i la conservació 
i restauració en base a criteris de qualitat, rigor i inversió en innovació tecnològica 

2. Perfeccionar els sistemes d'inventari, completant les deficiències del Catàleg del patrimoni cultural català i millorant la coordinació amb 
l'inventari estatal 

· Integrar els agents territorials a la gestió dels serveis i accions de protecció i difusió del patrimoni cultural (OE3.2) 
1. Impulsar accions de consolidació i promoció de les xarxes territorials del país (biblioteques, arxius i museus) i de les xarxes nacionals 

temàtiques de museus 
2. Impulsar el sector del patrimoni cultural nacional a través de la definició d'un pla de col·laboració público-privat, enfortint les relacions amb 

associacions, institucions o entitats sense de lucre i desenvolupar el mapa de valor 
3. Establir sinèrgies i mecanismes concrets de col·laboració i cooperació a nivell convencional amb els Consorcis i equipaments o institucions 

culturals públiques o privades del territori 
· Incrementar el foment del patrimoni per tal que esdevingui un element estratègic essencial comú de consolidació, de cohesió social i de 
desenvolupament econòmic i cultural (OE3.3) 

1. Millorar el condicionament i dinamitzar a nivell cultural i social determinats espais del patrimoni arquitectònic i jaciments arqueològics 
mitjançant la programació d'inversions 

2. Garantir la millora de l'oferta i serveis culturals en els espais patrimonials catalans, mitjançant inversions per a reformes i noves inversions 
en la museïtzació i interpretació dels béns culturals 

3. Millorar la difusió del patrimoni fílmic català a través de la renovació de la difusió cinematogràfica oferta en les projeccions, les exposicions, 
les publicacions i el repositori digital 

· Millorar l'accessiblitat de tota la ciutadania al patrimoni cultural (OE3.4) 
1. Incrementar el coneixement i l'ús social del patrimoni cultural, mitjançant accions dirigides a la comunitat educativa i el públic familiar i el 

disseny de productes d’experiència de turisme cultural 
2. Elaborar un pla de necessitats d'accessibilitat dels museus i dels monuments i generar nous canals de comunicació entre els museus i els 

públics en general 
3. Incrementar l'ús d'eines de màrqueting relacional envers els públics de la Filmoteca de Catalunya, mitjançant la continuació del programa 

"Bàsics del cinema català" i del programa europeu "Imedia cities" 
· Promoure la formació, la recerca, la innovació i la transferència de coneixement en relació amb la gestió, preservació i difusió del patrimoni (OE3.5) 
 1. Avançar en l'execució dels plans de recerca del patrimoni cultural i assegurar-ne la seva difusió i transferència 
 2. Promoure la formació dels professionals de la conservació, de la restauració, de la museïtzació en els diversos àmbits temàtics del patrimoni

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

1. Documents prestats per les biblioteques del Sistema de 
Lectura Pública de Catalunya (en milers) 

En
milers 

OE3.2  15.800,00 15.800,00

2. Visites a les biblioteques públiques del Sistema de Lectura 
Pública de Catalunya (en milers) 

En
milers 

OE3.4 24.872,00 24.848,00 24.900,00 24.900,00

3. Fitxes de l'Inventari del Patrimoni Cultural Immoble Nombre OE3.1  43.600,00 44.000,00

4. Unitats documentals consultades de la Xarxa d'Arxius 
Comarcals

Nombre OE3.4  510.000,00 500.000,00

     

     

     

     

     

     

     

     

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 6.887.563,36
2 Despeses corrents de béns i serveis 12.758.887,38
3 Despeses financeres 123.532,36
4 Transferències corrents 7.126.444,96
6 Inversions reals 4.118.142,58
7 Transferències de capital 17.962.909,31
8 Variació d'actius financers 1.603.800,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 50.581.279,95

Llocs de treball pressupostats del programa 184
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AGRUPACIÓ                                : Cultura 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 443. Patrimoni cultural 
GESTOR DE PROGRAMA          : 7495. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural Subsector: EDP 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Incrementar el coneixement, la documentació, la conservació i la restauració del patrimoni cultural (OE3.1) 

1. Incrementar les col·leccions de béns culturals patrimonials en tots els seus àmbits i millorar-ne la catalogació, documentació i la conservació 
i restauració en base a criteris de qualitat, rigor i inversió en innovació tecnològica 

2. Perfeccionar els sistemes d'inventari, completant les deficiències del Catàleg del patrimoni cultural català i millorant la coordinació amb 
l'inventari estatal 

· Incrementar el foment del patrimoni per tal que esdevingui un element estratègic essencial comú de consolidació, de cohesió social i de 
desenvolupament econòmic i cultural (OE3.3) 

1. Millorar el condicionament i dinamitzar a nivell cultural i social determinats espais del patrimoni arquitectònic i jaciments arqueològics 
mitjançant la programació d'inversions 

2. Garantir la millora de l'oferta i serveis culturals en els espais patrimonials catalans, mitjançant inversions per a reformes i noves inversions 
en la museïtzació i interpretació dels béns culturals 

· Promoure la formació, la recerca, la innovació i la transferència de coneixement en relació amb la gestió, preservació i difusió del patrimoni (OE3.5) 
 1. Avançar en l'execució dels plans de recerca del patrimoni cultural i assegurar-ne la seva difusió i transferència 
 2. Promoure la formació dels professionals de la conservació, de la restauració, de la museïtzació en els diversos àmbits temàtics del patrimoni

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

1. Expedients de subvenció de l'OSIC en matèria de patrimoni 
cultural

Nombre OE3.1 455,00 639,00 650,00 840,00

2. Subvencions atorgades per l'OSIC en matèria de patrimoni 
cultural

Nombre OE3.1 251,00 218,00 250,00 280,00

     

     

     

     

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Beques per fer pràctiques en la conservació-restauració dels béns culturals mobles i en la restauració del patrimoni arquitectònic
2. Beques per a pràctiques a l’Arxiu Nacional de Catalunya: descripció de fons, programes de digitalització, catalogació, educació...
3. Beques per fer pràctiques en el tractament de documentació, inventari i catalogació de fons de béns culturals (de l'Església, etc.) 
4. Beques per fer pràctiques en els arxius històrics provincials i la Subdirecció General d’Arxius i Museus 
5. Subvencions per a l’elaboració d'instruments de descripció de fons del patrimoni documental de Catalunya custodiats en arxius
6. Subvencions per a l’inventari i documentació dels béns culturals que integren els museus catalans 
7. Subvencions per al disseny i implantació d’un sistema de gestió de documents a arxius d'entitats locals i universitats públiques
8. Subvencions per a la conservació preventiva i restauració de béns culturals mobles i elements històrics del patrimoni immoble
9. Subvencions a municipis per a l’adquisició de fons bibliogràfics 

10. Subvencions a municipis per a inversions en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic 
11. Subvencions per a l’execució d’obres de restauració i conservació d’immobles de notable valor cultural 
12. Subvencions per la construcció de noves biblioteques i millora i rehabilitació de les ja existents 

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 2.409.784,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 10.763.080,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 13.172.864,00

Llocs de treball pressupostats del gestor 0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 (PROJECTE)  
MEMÒRIES DE PROGRAMES  

533

AGRUPACIO                                : Cultura 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 444. Associacionisme 

Pla de Govern:  1.Un país just: un nou estat del benestar per a tothom 
Pla Departamental: 4.Accentuar el valor d'identitat nacional i de dinamització econòmica del món associatiu 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
Malgrat la llarga tradició històrica, és en el moment actual quan el moviment associatiu català ha assolit les majors cotes de creixement i d'implantació 
social. L'associacionisme cultural és una part molt important i activa d'aquest moviment i representa una mostra de com la societat civil s'organitza per 
a dur a terme activitats de promoció i difusió de la cultura en els seus diferents àmbits, des del voluntarisme i la participació. També cal subratllar 
l'estreta relació que hi ha entre l'associacionisme cultural i el calendari festiu, pel fet que una bona part d'aquest associacionisme s'articula al voltant de 
les festes populars i tradicionals i són portadors i protagonistes d'aquest tipus de patrimoni immaterial. 
La globalització i la crisi econòmica són factors amb una gran incidència en la societat actual. Els valors socials i patrimonials de l'associacionisme 
cultural són elements de cohesió, de construcció i de recuperació cultural i personal, i que ajuden a fixar valors i tradicions i a crear sentiments de 
pertinença. La Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals té per objecte impulsar les polítiques necessàries per tal de 
contribuir a la consecució d'aquests objectius: promocionar una cultura popular reflex de la societat en la que es desenvolupa i potenciar un procés de 
modernització de la imatge pública de les tradicions, en col·laboració amb el sector associatiu i l'administració local. 

Població objectiu: 
La pràctica totalitat de la població de Catalunya agrupada, fonamentalment, en les entitats que conformen el teixit associatiu. Aquest abast es 
complementa a través dels canals de col·laboració que s'estableixen amb l'administració local. 

Descripció detallada de la necessitat: 

La vida associativa, entesa com a voluntat dels ciutadans de crear i transmetre lliurement uns valors i uns símbols que neixen tant de les arrels com de 
les experiències pròpies (individuals i col·lectives), transformadores de les formes de vida, és una de les característiques més significatives del 
patrimoni cultural immaterial de Catalunya. 
L'associacionisme cultural, en diferents formes i concrecions, ha estat molt present en la societat catalana, especialment durant els segles XIX i XX, 
quan va arribar al seu apogeu, i és una gran escola de civisme, solidaritat i catalanitat, un moviment portador de valors humans, socials i de país. 
Històricament les associacions culturals catalanes també han tingut la capacitat de generar vincles de pertinença a una comunitat, de promoure la 
cohesió social i de ser unes grans transformadores de l'espai públic. Han desenvolupat una funció organitzadora i potenciadora de la societat civil i han 
estat unes eines imprescindibles en els processos de participació ciutadana, però també en la recuperació de la cultura popular i tradicional. 
El món associatiu s'enfronta ara a nous reptes derivats, fonamentalment, dels canvis demogràfics i econòmics esdevinguts durant els darrers anys, i 
les polítiques públiques també han de canviar per facilitar la pervivència i l'enfortiment de la tasca associativa. 
Partint del reconeixement de la important tasca que duu a terme el gruix d'entitats culturals, i de la seva aportació a la societat catalana, el Govern creu 
necessari atorgar el màxim protagonisme possible al món associatiu, per treballar conjuntament en benefici de les persones i de la societat. Això es 
materialitza en diverses mesures com són: a) Destacar el valor del món associatiu com a dinamitzador econòmic i actor del procés d'identitat nacional. 
b) Reconèixer, donar visibilitat i difondre les aportacions de l'associacionisme. 
c) Impulsar mesures de protecció, gestió i ordenació del teixit associatiu cultural de Catalunya posant al seu abast eines i recursos per facilitar-ne 
l'activitat. 
d) Potenciar la interrelació i interacció entre el teixit associatiu, i d'aquest amb els ens locals, promovent el treball cooperatiu i en xarxa, i donant suport 
a l'enfortiment de les federacions i, especialment, a les confederacions, com a estructures aglutinadores. 
e) Implementar la coordinació institucional en les accions que tinguin presents els valors que identifiquen les associacions culturals. 
Per aconseguir aquests objectius s'impulsaran iniciatives de caràcter normatiu i legislatiu, però també es desplegaran activitats de preservació, de 
difusió i de foment. Cal reballar per eradicar la precarietat de mitjans i, mentre les condicions socioeconòmiques no ho permetin, afavorir el treball i els 
projectes en xarxa dins del sector associatiu. 

Marc regulador del programa:
Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l'associacionisme cultural (DOGC núm. 1719); Llei 9/1993, de 30 
de setembre, del Patrimoni Cultural Català; Decret 304/2011, de 29 de març de reestructuració del Departament de Cultura, Decret 89/2013, de 29 de 
gener, de reestructuració del Departament de Cultura. 

Missió 
Preservar, promoure, enfortir i donar a conèixer la cultura popular i tradicional i l'associacionisme cultural, així com l'acció territorial i la cooperació 
cultural amb l'administració local en aquells àmbits no atribuïts a cap altre òrgan o entitat del Departament de Cultura. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Preservar i donar a conèixer la cultura popular i tradicional catalana com a patrimoni immaterial únic (OE4.1) 
 1. Protegir el patrimoni immaterial a través de la catalogació de béns del patrimoni etnològic moble i la catalogació i/o declaració de festes 
 2. Mantenir el volum de digitalització de fons documentals especialitzats en cultura popular i tradicional 

3. Aprofundir en el coneixement, recerca i difusió del patrimoni etnològic mitjançant l'ampliació i suport a l'activitat de la Xarxa Territorial de 
l'Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial 

· Enfortir i visualitzar socialment l'acció de l'associacionisme cultural (OE4.2) 
 1. Mantenir el nombre d'iniciatives de producció i/o d'exhibició d'espectacles i exposicions impulsats per associacions i fundacions culturals 

2. Assegurar el suport als projectes impulsats per entitats federacions i confederacions, i incrementar el suport a les inversions en els 
equipaments relacionats amb la cultura popular i tradicional 

 3. Incentivar les xarxes de treball entre el sector professional i l'associatiu en el marc de la Fira Mediterrània de Manresa 
· Afavorir la cooperació i les iniciatives dels ens locals i el teixit associatiu encarades a la dinamització cultural, la cohesió o la participació (OE4.3) 
 1. Mantenir l'activitat formativa en matèria de cultura popular i de l'associacionisme cultural 
 2. Impulsar accions de difusió de l'associacionisme cultural, a través d'ajudes a festivals i trobades nacionals de cultura popular 

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

1. Festivals i trobades de cultura popular i tradicional 
subvencionades

Nombre OE4.3 52,00 56,00 58,00 60,00

2. Entitats membres de la Xarxa de l'Observatori del Patrimoni 
Etnològic i Immaterial 

Nombre OE4.1  25,00 25,00

3. Nombre d'equipaments culturals associatius beneficiats per 
ajudes biennals per a inversions 

Nombre OE4.2   40,00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 198.264,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 1.237.197,46
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 4.185.000,00
6 Inversions reals 4.000,00
7 Transferències de capital 800.000,00
8 Variació d'actius financers 200.000,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 6.624.461,46

Llocs de treball pressupostats del programa 5
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AGRUPACIÓ                                : Cultura 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 444. Associacionisme 
GESTOR DE PROGRAMA          : 7495. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural Subsector: EDP 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Preservar i donar a conèixer la cultura popular i tradicional catalana com a patrimoni immaterial únic (OE4.1) 
 1. Protegir el patrimoni immaterial a través de la catalogació de béns del patrimoni etnològic moble i la catalogació i/o declaració de festes 
 2. Mantenir el volum de digitalització de fons documentals especialitzats en cultura popular i tradicional 

3. Aprofundir en el coneixement, recerca i difusió del patrimoni etnològic mitjançant l'ampliació i suport a l'activitat de la Xarxa Territorial de 
l'Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial 

· Enfortir i visualitzar socialment l'acció de l'associacionisme cultural (OE4.2) 
 1. Mantenir el nombre d'iniciatives de producció i/o d'exhibició d'espectacles i exposicions impulsats per associacions i fundacions culturals 

2. Assegurar el suport als projectes impulsats per entitats federacions i confederacions, i incrementar el suport a les inversions en els 
equipaments relacionats amb la cultura popular i tradicional 

· Afavorir la cooperació i les iniciatives dels ens locals i el teixit associatiu encarades a la dinamització cultural, la cohesió o la participació (OE4.3) 
 1. Mantenir l'activitat formativa en matèria de cultura popular i de l'associacionisme cultural 
 2. Impulsar accions de difusió de l'associacionisme cultural, a través d'ajudes a festivals i trobades nacionals de cultura popular 

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

1. Expedients de subvenció de l'OSIC en matèria 
d'associacionisme i cultura popular 

Nombre OE4.1 912,00 730,00 750,00 750,00

2. Subvencions atorgades per l'OSIC en matèria 
d'associacionisme i cultura popular 

Nombre OE4.1 588,00 460,00 500,00 500,00

     

     

     

     

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Suport a activitats de cultura popular i tradicional i associacionisme de corporacions locals i entitats sense finalitat de lucre 
2. Suport a activitats i inversions en formació i documentació en cultura popular i tradicional 
3. Suport a activitats que fomentin la recerca, conservació i difusió del patrimoni etnològic de Catalunya 
4. Suport a l'edició de treballs relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana 
5. Suport a federacions que programin activitats culturals relacionades amb l'associacionisme i la cultura popular i tradicional
6. Suport a l'organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional catalana 
7. Suport a la producció d'espectacles, exposicions i material fonogràfic o audiovisual de cultura popular i tradicional catalana

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 3.362.000,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 800.000,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 4.162.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIO                                : Cultura 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 445. Grans institucions culturals 

Pla de Govern:  1.Un país just: un nou estat del benestar per a tothom 
Pla Departamental: 5.Vertebrar el Sistema Cultural Nacional mitjançant els equipaments de referència i augmentar el consum cultural 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
El nostre país ha consolidat un seguit de grans equipaments culturals d'àmbit nacional, ens dos àmbits bàsics: l'escènic i musical, i el patrimoni 
cultural. Aquests equipaments exerceixen de punta de llança del sistema cultural nacional. En el període 2011-2013 les aportacions públiques han 
minvat significativament i s'ha hagut de plantejar la implementació de canvis en les governances i de nous models de gestió per optimitzar els 
ingressos i minorar la depesa estructural. Aquests nous models de gestió es basen en la sostenibilitat econòmica i ambiental, vetllant per mantenir la 
qualitat i impacte territorial de l'activitat. 
Més enllà de les millores que se seguiran introduint la gestió dels equipaments culturals, la despesa en aquest programa es canalitza de forma 
específica en accions que mantinguin i impulsin una oferta cultural de qualitat, mitjançant la programació de representacions, concerts i exposicions 
com a via principal per a la difusió cultural. No obstant això, també cal emfasitzar el disseny de programes i activitats per a públics específics o, millor 
encara, per als no-públics de la cultura: en darrer terme, cal universalitzar la participació cultural de la població catalana. Els estudis de públics 
remarquen la necessitat de diversificar els públics, especialment en determinats grups socials i franges d'edat (com són els joves). De fet, el retorn 
social i dels equipaments culturals aquí inclosos, són la base per a la sostenibilitat futura de la cultura. 

Població objectiu: 
Les iniciatives incloses en aquesta memòria es dirigeixen al conjunt de la població catalana i les persones foranes que, per motius d’estudis, oci o 
feina, visiten Catalunya i que potencialment són consumidors de productes culturals. 

Descripció detallada de la necessitat: 

Els darrers anys, les institucions públiques catalanes han fet un notable esforç per dotar el país d'una xarxa d'infraestructures culturals que, sense 
oblidar alguns dèficits concrets, han millorat substancialment les possibilitats d'accés a la cultura per part de la ciutadania. La consolidació d'aquestes 
grans institucions passa tant per garantir la seva viabilitat econòmica com per impulsar la seva funció de suport a la resta d'equipaments dels seus 
respectius àmbits en col·laboració amb la resta d'administracions cotitulars. Pel que respecta als objectius econòmics, és necessari estendre a tots 
aquests equipaments la pràctica de l'elaboració d'un contracte programa amb el Departament de Cultura per tal de fixar uns compromisos concrets en 
matèria d'assoliment d'objectius. 
Igualment cal impulsar una sèrie de polítiques que permetin ampliar i diversificar les fonts d'ingressos d'aquests grans equipaments ja sigui augmentar 
els ingressos propis derivats de l'activitat diària o mitjançant aportacions derivades d'actes de mecenatge. En el cas concret dels grans equipaments 
situats a la ciutat de Barcelona cal establir un marc de col·laboració amb el seu ajuntament on s'estableixi una distribució de funció entre les diferents 
administracions i l'assignació de papers preeminents en la seva gestió. 

Marc regulador del programa:
Decret 89/2013, de 29 de gener, de reestructuració del Departament de Cultura; Decret 59/2012, de 29 de maig, de modificació del Decret 304/2011, 
de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura; Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura; Decret 
200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya. 

Missió 
Garantir la viabilitat del conjunts dels grans equipaments nacionals i reforçar el seu paper de capçaleres dins dels seus respectius àmbits culturals. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Assegurar la sostenibilitat econòmica i territorial dels equipaments culturals (OE5.1) 

1. Garantir el lideratge dels grans equipaments escènics i musicals de caràcter singular en el marc del Sistema Públic d’Espais Escènics i 
Musicals, mitjançant la millora i la participació en la seva governança 

2. Promoure accions per a les xarxes nacionals temàtiques i col·laborar amb la Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni en 
l’articulació del sistema territorial del país 

3. Millorar la capacitat d'autofinançament dels equipaments culturals, mitjançant l'obtenció de més recursos, l'aplicació de mesures per a una 
gestió eficient i sostenible i l'ampliació de l'oferta comercial de béns i serveis 

4. Racionalitzar els espais de la Biblioteca de Catalunya per a dipòsits i cercar-ne de nous, d'acord amb el creixement estimat de la col·lecció i 
del seu ús, mitjançant el projecte de reforma i ampliació 

5. Racionalitzar la despesa corrent del Museu Nacional d'Art de Catalunya mitjançant el desplegament de sistemes de sostenibilitat
mediambientals que permetin un mínim del 5% d’estalvi energètic en dos anys 

· Garantir una oferta cultural pública de qualitat (OE5.2) 
1. Promoure la diversitat de les expressions culturals en la producció, programació i difusió a càrrec dels grans equipaments escènics i 

musicals de caràcter singular 
2. Impulsar les activitats de conservació del patrimoni i la programació d'activitats de difusió executades per les grans institucions patrimonials 

del país 
3. Ampliar el coneixement del patrimoni cultural per tal que reverteixi en la difusió de nous continguts, mitjançant l'execució dels plans de 

recerca 
4. Millorar la rendibilitat social dels equipaments culturals a través de la producció pròpia i la itineració (d'exposicions, representacions i 

espectacles) i d'un augment de les activitats i programes comunitaris 
5. Mantenir l'adquisició i ingrés de fons de la Biblioteca de Catalunya i incrementar-ne un 5% el processament dels per ampliar les col·leccions 

existents i la consulta dels usuaris 
6. Potenciar la col·lecció d'obres Museu Nacional d'Art de Catalunya en totes les vessants (científica, expositiva i comunicativa) i renovar el 

relat artístic de l'exposició permanent dedicada al Renaixement i Barroc 
7. Garantir l'equilibri de les diferents disciplines escèniques en la programació del Teatre Nacional de Catalunya i assegurar la difusió del 

patrimoni català i universal 
· Desenvolupar estratègies per a la captació de nous públics (OE5.3) 

1. Ampliar la participació de la ciutadania en les activitats programades pels grans equipaments culturals, mitjançant estratègies que 
garanteixin l'equitat i l'eficiència en l'ús dels recursos públics 

2. Diversificar els públics de les grans institucions de l'àmbit patrimonial, mitjançant el disseny de mecanismes de captació de nous perfils de 
públics, del programa d'exposicions i d'activitats de l'ACPC i de les estratègies digitals dels diversos equipaments 

3. Incrementar l'ús social dels equipaments culturals a través del foment de l'ús per part de la comunitat educativa, l'elaboració de programes 
d'activitats adreçades al públic familiar i de productes d'experiència de turisme cultural 

4. Incrementar un 5% la consulta per Internet dels catàlegs d'accés al patrimoni bibliogràfic (catàleg bibliogràfic, catàleg d'autors i títols, premsa 
catalana, Inventari col·lectiu de còpies digitals, vídeos, etc.) 

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

1. Representacions i concerts programats pels equipaments 
escènics i musicals de caràcter singular 

Nombre OE5.2  2.335,00 2.335,00

2. Espectadors als equipaments escènics i musicals de caràcter 
singular (milers) 

En
milers 

OE5.3  1.300,00 1.300,00

3. Visitants dels grans museus nacionals de Catalunya 
En

milers 
OE5.3 1.488,00 1.521,00 1.471,00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 20.187.844,19
2 Despeses corrents de béns i serveis 17.726.302,62
3 Despeses financeres 30.078,00
4 Transferències corrents 20.729.693,83
6 Inversions reals 1.020.942,84
7 Transferències de capital 898.295,41
8 Variació d'actius financers 29.800,00
9 Variació de passius financers 505.179,52

Total despeses 61.128.136,41

Llocs de treball pressupostats del programa 512
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AGRUPACIÓ                                : Cultura 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 445. Grans institucions culturals 
GESTOR DE PROGRAMA          : 7495. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural Subsector: EDP 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Assegurar la sostenibilitat econòmica i territorial dels equipaments culturals (OE5.1) 

1. Garantir el lideratge dels grans equipaments escènics i musicals de caràcter singular en el marc del Sistema Públic d’Espais Escènics i 
Musicals, mitjançant la millora i la participació en la seva governança 

· Garantir una oferta cultural pública de qualitat (OE5.2) 
1. Promoure la diversitat de les expressions culturals en la producció, programació i difusió a càrrec dels grans equipaments escènics i 

musicals de caràcter singular 
· Desenvolupar estratègies per a la captació de nous públics (OE5.3) 

1. Ampliar la participació de la ciutadania en les activitats programades pels grans equipaments culturals, mitjançant estratègies que 
garanteixin l'equitat i l'eficiència en l'ús dels recursos públics 

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

     

     

     

     

     

     

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Dotació de transferències per a activitats 

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 817.210,30
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 817.210,30

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIO                                : Cultura 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 451. Promoció de la llengua catalana 

Pla de Govern:  1.Un país just: un nou estat del benestar per a tothom 
Pla Departamental: 6.Garantir el coneixement i ús social de la llengua catalana, l'aranès occità i la llengua de signes catalana 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
Segons l'Enquesta d'usos lingüístics de la població de Catalunya 2013, un 94,3% entén el català, un 80,4% el sap parlar, un 82,4% el sap llegir i un 
60,4% el sap escriure. Pel que fa a l'ús, el 36,3% de la població declara que el català és la seva llengua habitual. En alguns sectors i àmbits funcionals 
l'ús del català no es correspon amb la demanda social, ni amb el grau de coneixement que en té la població; a la vegada que també presenten dèficits 
en determinades franges de població. En són exemple, el sector jurídic, el socioeconòmic, els mitjans de comunicació i les produccions audiovisuals. 
La situació jurídica, la crisi econòmica, la precarietat i la inestabilitat laborals, les noves necessitats per garantir el coneixement i l'ús social del català i 
la seva projecció són un marc que cal tenir en compte per impulsar-ne les potencialitats i la presència normal en tots els àmbits. 

Població objectiu: 
Pel que fa a coneixements de català, l'objectiu és la població adulta de Catalunya, amb especial atenció a la població immigrada i la població activa. 
Pel que fa al foment de l'ús l'objectiu és la població de Catalunya (7.508.106 habitants segons el registre de població 2015 de l'IDESCAT), 
prioritàriament la immigració, els joves i la població activa, i els sectors de la societat en què l'oferta i l'ús de la llengua són deficitaris. 

Descripció detallada de la necessitat: 

La llengua catalana és la llengua pròpia de Catalunya i un element de cohesió social, en una societat cada vegada més diversa culturalment. Els 
percentatges d'ús del català, tal com es desprèn de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població 2013, varien molt territorialment i per sectors, del 73,8% 
de les Terres de l'Ebre o el 63% de l'Àmbit de Ponent, al 27,8% de l'Àmbit metropolità de Barcelona o el 38,6% del Camp de Tarragona. 
Cal prestar una atenció especial a l'evolució de l'ús de la llengua en els territoris i en els sectors amb índexs més baixos. Cal adoptar mesures per fer 
créixer la presència del català en l'esfera pública i en àmbits sectorials on encara és deficitària o hi persisteixen tendències no favorables. Cal ampliar 
el suport a projectes d'entitats empresarials, culturals, esportives, assistencials, que contribueixen activament a cohesionar la societat amb la llengua 
com a eix vertebrador. 
En l'àmbit socioeconòmic, cal col·laborar amb les federacions de comerç, organitzacions empresarials i associacions d'empresaris, per difondre el 
coneixement de la llengua, les obligacions lingüístiques del Codi de consum i garantir els drets lingüístics dels consumidors. Cal fer créixer la llengua 
catalana al món del dret i la justícia, en el marc del conveni amb els operadors jurídics. 
En l'àmbit cultural, cal fer créixer la llengua catalana, amb línies de suport, en productes tecnològics, en les traduccions d'obres no literàries, al cinema i 
altres plataformes de difusió. Cal impulsar la qualitat lingüística amb serveis i recursos adreçats a la ciutadania i les empreses. Cal desenvolupar i 
implantar polítiques que facin del català una llengua per a tot i per a tothom, en un marc de reconeixement i respecte de la diversitat lingüística i de 
col·laboració amb els territoris de parla catalana; cal actuar de la mateixa manera per a l'occità aranès a l'Aran, fomentar la llengua de signes catalana i 
la competència de la població en altres llengües de relacions internacionals. 

Marc regulador del programa:
Estatut d'Autonomia de Catalunya, Llei de política lingüística, Codi de consum, Llei del cinema de Catalunya, Llei d'acollida de les persones 
immigrades i retornades a Catalunya i Llei de l'occità (aranès a la Val d'Aran) i Llei de la llengua de signes catalana. Decret 371/2011, de 19 de juliol, 
d'organització transversal de la política lingüística, i Decret 107/1987, de 13 de març, pel qual es regula l'ús de les llengües oficials per part de 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya. 

Missió 
Incrementar l'ús social del català, promovent: l'accés de la població adulta al coneixement de la llengua; l'impuls del català com a llengua d'ús habitual 
de les persones catalanoparlants; el foment de l'ús entre els qui no tenen el català com a llengua habitual, i l'existència d'una oferta adequada de 
serveis i productes en català en tots els sectors d'activitat, públics i privats, el prestigi i el reconeixement internacional del català. Igualment, la 
promoció de l'occità i el foment de la llengua de signes catalana. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Facilitar el coneixement i ús del català als adults amb una oferta diversificada de formació i amb eines d'aprenentatge, que facilitin la inclusió i la 
cohesió social (OE6.1) 
 1. Incrementar el nombre de parelles lingüístiques, mitjançant el desenvolupament del programa Voluntariat per la llengua (VxL)
 2. Incrementar la varietat de recursos disponibles per a l'aprenentatge de la llengua catalana 
· Desplegar accions per a l'impuls del català en sectors on és deficitari, com a política pública transversal (OE6.2) 

1. Incrementar el coneixement i ús del català entre l'alumnat estranger, l'àmbit empresarial i comercial (especialment del sector de la 
restauració i empreses d’atenció al públic), l'àmbit digital i el món del dret. 

 2. Fomentar el consum de productes i serveis en català, amb un èmfasi específic en l'oferta i el consum en l'àmbit audiovisual i cinematogràfic. 
3. Normalitzar i difondre neologismes científics i tècnics en llengua catalana, estrenyent la col·laboració amb l'Institut d'Estudis Catalans i les 

universitats de l'àmbit català. 
4. Incrementar la col·laboració amb els agents dels diferents sectors d'activitat i de coneixement en l'elaboració de productes terminològics 

multilingües. 
· Reforçar i visibilitzar el prestigi del català i desplegar les eines i serveis que en garanteixin la qualitat lingüística en tots els usos (OE6.3) 
 1. Incrementar la visibilitat de la llengua catalana mitjançant campanyes de difusió sectorials i generals. 
 2. Afavorir l'autonomia i la qualitat lingüística de la ciutadania en els usos del català, prestant serveis en línia a professionals i ciutadans. 

3. Incrementar la varietat de recursos disponibles en línia, actualitzant les bases de dades terminològiques Cercaterm i Neoloteca, i els 
vocabularis i diccionaris en línia. 

 4. Incrementar l'oferta publicada de vocabularis i diccionaris especialitzats, i fer-ne difusió 
· Estrènyer la cooperació institucional amb els territoris de parla catalana, i altres països amb realitats lingüístiques similars (OE6.4) 

1. Estrènyer llaços amb els set territoris de parla catalana mitjançant l'organització del III Congrés Internacional de la Llengua Catalana i la 
difusió de les dades bàsiques i els factors clau dels coneixements i usos de la població. 

 2. Incrementar la cooperació amb les universitats dels territoris de parla catalana en els treballs terminològics. 
· Impulsar el coneixement i ús social de l'occità aranès, i desplegar-ne la llei (OE6.5) 

1. Impulsar l'organització de cursos d'occità per a adults i oferir serveis de traducció automàtica entre l'occità, el català i el castellà, amb la 
col·laboració del Conselh Generau d’Aran i l'Institut d’Estudis Aranesi. 

· Difondre i fomentar la llengua de signes catalana (OE6.6) 
 1. Impulsar l'elaboració del corpus, del lèxic i dels cursos de llengua de signes catalana (LSC) i fomentar-ne la interpretació en actes públics. 

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

1. Espectadors d'estrenes subvencionades en català Nombre OE6.2 375.868,00 505.522,00 510.000,00 510.000,00

2. Alumnes als cursos de català per a adults del Consorci per a 
la Normalització Lingüística (CPNL) 

Nombre OE6.1 67.465,00 70.946,00 71.000,00 73.000,00

3. Poblacions que acullen la Mostra de Cinema Occità Nombre OE6.5 31,00 34,00 35,00 35,00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 27.065.035,70
2 Despeses corrents de béns i serveis 4.503.495,80
3 Despeses financeres 13.000,00
4 Transferències corrents 4.620.454,43
6 Inversions reals 415.600,00
7 Transferències de capital 95.572,77
8 Variació d'actius financers 700.010,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 37.413.168,70

Llocs de treball pressupostats del programa 724
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AGRUPACIÓ                                : Cultura 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 451. Promoció de la llengua catalana 
GESTOR DE PROGRAMA          : 7495. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural Subsector: EDP 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Desplegar accions per a l'impuls del català en sectors on és deficitari, com a política pública transversal (OE6.2) 

1. Incrementar el coneixement i ús del català entre l'alumnat estranger, l'àmbit empresarial i comercial (especialment del sector de la 
restauració i empreses d’atenció al públic), l'àmbit digital i el món del dret. 

 2. Fomentar el consum de productes i serveis en català, amb un èmfasi específic en l'oferta i el consum en l'àmbit audiovisual i cinematogràfic. 
· Reforçar i visibilitzar el prestigi del català i desplegar les eines i serveis que en garanteixin la qualitat lingüística en tots els usos (OE6.3) 
 2. Afavorir l'autonomia i la qualitat lingüística de la ciutadania en els usos del català, prestant serveis en línia a professionals i ciutadans. 

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

1. Expedients de subvenció de l'OSIC en matèria de promoció 
de la llengua catalana 

Nombre OE6.2 180,00 233,00 240,00 355,00

2. Subvencions atorgades per l'OSIC en matèria de promoció 
de la llengua catalana 

Nombre OE6.2 149,00 184,00 190,00 222,00

     

     

     

     

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Subvencions per incentivar iniciatives d'entitats sense ànim de lucre adreçades a promoure l'ús de la llengua catalana 
2. Subvencions per incrementar les estrenes comercials de llargmetratges doblats o subtitulats en llengua catalana 
3. Subvencions per a empreses que incorporin la llengua catalana en productes tecnològics o traducció d'obres no literàries al català 
4. Subvencions per incorporar el doblatge o la subtitulació en català en llargmetratges 

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 4.390.172,96
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 95.572,77
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 4.485.745,73

Llocs de treball pressupostats del gestor 0


