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AGRUPACIO                                : Presidència 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 532. Societat digital 

Pla de Govern:  2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones 
Pla Departamental: 8.Convertir Catalunya en un Pol d'Innovació de la Societat Digital, generador de creixement econòmic, competitivitat empresarial,

ocupació de qualitat i transformador de l'administració per aconseguir un major benestar social i una millor qualitat de vida 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
Els avenços en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), la gradual reducció en els costos dels equips electrònics i la millora en el poder, 
abast i velocitat de les comunicacions han potenciat un continu increment de la importància de les TIC. En aquest context, és inqüestionable que 
comptar amb els recursos que la tecnologia permet és un avantatge per qualsevol país i que el futur de qualsevol societat passa inexorablement per no 
despenjar-se de les TIC. Els països més desenvolupats han depositat en l'ús intensiu de les tecnologies digitals gran part dels seus assoliments per 
tenir societats més inclusives, participatives i amb una major qualitat de vida. 
Les TIC, amb una presència transversal a tota la societat, són un element estratègic per implementar polítiques de promoció econòmica en països i 
territoris i per implementar polítiques de desenvolupament social, ja que combinen una doble qualitat: d'una banda, són un sector en ell mateix amb la 
capacitat d'esdevenir motor de creixement econòmic i, d' altra banda, les TIC, ben utilitzades, brinden competitivitat, benestar, millora de la qualitat de 
vida, potencien l'eficiència de l'administració i transformen les ciutats convertint-les en ciutats intel·ligents. És imprescindible també el desplegament 
d'una estratègia de ciberseguretat que sensibilitzi i conscienciï a la ciutadania dels nous riscos que les noves tecnologies comporten.

Població objectiu: 
L'aplicació de les TIC i el desenvolupament de la Societat Digital és transversal dins del Govern, ja que afecta tots els àmbits, així com els diferents 
àmbits de la societat, on els ciutadans, les empreses i les Administracions són els destinataris de les diferents actuacions del programa. 

Descripció detallada de la necessitat: 

L'estratègia del Govern està en línia amb l'Agenda Digital Europea. L'objectiu és fer realitat una Catalunya digital, integrada a Europa, i amb una clara 
visió internacional, que lideri el desenvolupament de la societat de la informació al servei de la ciutadania i l'empresa catalana. Es vol convertir el país 
en una Smart regió o territori intel·ligent de referència internacional que aprofiti l'ús de la tecnologia i de la informació digital per innovar en els servies 
públics, impulsar el creixement econòmic i promoure una societat més intel·ligent, sostenible i integradora. Per a fer-ho, el Govern va aprovar 
l'estratègia smartCAT. L'empresa catalana, quant a disponibilitat d'equipament i ús dels serveis més bàsics (ordinador, connexió a Internet i correu 
electrònic)està ben posicionada però quant a la utilització d'usos de TIC més avançat (compres o vendes a través del comerç electrònic)la seva 
situació és molt millorable. L'ús d'aquesta tecnologia no està generant augment en la productivitat, per la qual cosa s'ha de potenciar un ús millor de la 
tecnologia i augmentar la percepció del valor de les TIC entre els empresaris catalans. 
Pel que fa a la ciutadania, a Catalunya, s'evidencia una bona evolució de l'ús de les TIC, el 80,7% de les llars estan connectades a internet, el 38,8% 
dels particulars han adquirit béns o serveis per internet. Aquests indicadors demostren una familiarització en els usos TIC avançats. L'objectiu ha 
d'ésser el foment dels coneixements i la capacitació dels ciutadans i els professionals en els continguts de la societat digital, i intentar augmentar 
l'accés i l'ús de les noves tecnologies de la ciutadania que encara no ho fa. Si volem augmentar la penetració d'Internet com a principal canal d'accés 
als serveis i continguts TIC, haurem de desplegar mecanismes adreçats als segments de la població que no fan ús d'Internet, especialment en aquells 
col·lectius amb risc d'exclusió digital, i a la vegada adequar els canals d'accés i els continguts per al segment de població jove, que ja són 'nadius 
digitals'.
S'ha modernitzar l'administració per millorar la seva pròpia gestió i garantir, a través dels mitjans electrònics, una prestació eficient i eficaç dels serveis, 
focalitzant-se en el desenvolupament de l'administració electrònica, ja que la disponibilitat de serveis en línia en l'Administració de Catalunya per la 
ciutadania és del 80 %, dos punts per sota de la mitjana espanyola (82 %), i lluny de les comunitats capdavanteres que es troben a nivells del 98 %. 
Així mateix, cal apostar per un desenvolupament de les tecnologies digitals avançades per tal que s'apliquin al teixit industrial català per tal d'esdevenir 
més competitius a nivell nacional i internacional. Les noves tecnologies són un factor de creixement econòmic per al nostre país i, en l'actual context de 
crisi, és una gran oportunitat per focalitzar esforços en projectes tractors en R+D+I, que tindran un efecte multiplicador en l'economia del país. Per això 
s'ha de potenciar els centres de recerca i d'innovació en l'àmbit de les TIC apostant per un model basat en la col·laboració entre les empreses, les 
administracions, el món acadèmic i els usuaris, establint un entorn d'innovació oberta, característic de la cultura d'Internet.
Tot això a la par del desplegament d'una estratègia de ciberseguretat que compatibilitzi seguretat de la informació i respecte al dret de privacitat de la 
ciutadania, i que eviti accions fraudulentes que puguin produir-se amb l'ús i l'explotació dels serveis de telecomunicacions i de les TIC. 

Marc regulador del programa:
L'estratègia del Govern en matèria de Telecomunicacions i Societat de la Informació està totalment en línia amb l'estratègia Europa 2020 i l'Agenda 
Digital per a Europa amb la qual comparteix objectius i enfocament. També és una de les eines fonamentals per aconseguir els objectius marcats a 
l'Estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020) que marca el full de ruta per a la reactivació econòmica a Catalunya a través de la millora de la competitivitat, 
la productivitat i el creixement. 
Així mateix l'estratègia TIC del Govern està alineada i amb una alta component de treball amb l'estratègia catalana de l'estratègia europea RIS3. 

Missió 
Aconseguir una plena extensió dels instruments i els serveis de la societat digital com a mesura per impulsar el desenvolupament social i econòmic del 
país, convertint Catalunya en un Pol d'Innovació de la Societat Digital, generador de creixement econòmic, competitivitat empresarial, ocupació de 
qualitat i transformador de l'Administració per aconseguir un major benestar social i una millor qualitat de vida. A més de contribuir al desenvolupament 
tecnològic de Catalunya i a la creació d'activitat econòmica, mitjançant la recerca i la innovació en l'àmbit de les tecnologies d'Internet que permetin 
crear nous equips, productes i serveis que puguin ser comercialitzats arreu del món. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Millorar la interrelació entre el sector TIC i l'empresa per a incrementar la productivitat i competitivitat de les empreses mitjançant les TIC. (OE8.1) 
 1. Impulsar la posada en marxa de l’Anella Industrial 4.0. 
 2. Incrementar el nombre de PIMES participants en els programes de transformació digital. 
 3. Promoure la participació d’empreses catalanes en les fires i esdeveniments TIC internacionals. 
 4. Promoure la participació d’empreses TIC catalanes en els grups d’impuls de les tecnologies Smart. 

5. Impulsar la col•laboració entre empreses, administracions públiques, universitats i usuaris per desplegar noves infraestructures
experimentals avançades. 

 6. Apostar pel desenvolupament local a través d’activitats i relacions a nivell internacional. 
 7. Contribuir, a través de la innovació i la transferència tecnològica, en la millora competitiva de les empreses 
· Millorar capacitats de professionals TIC, emprenedors i professionals de sectors en competències TIC per incrementar l'ocupabilitat i impulsar accions 
de foment d'educació en TIC per mitjà de la capacitació i millora de la inclusió digital dels ciutadans. (OE8.2) 
 1. Incrementar el nombre de ciutadans i professionals formats en TIC. 
 2. Incrementar el nombre de persones acreditades amb l’ACTIC. 
 3. Incrementar el nombre de nens i nenes que realitzen formació en robòtica i programació. 
· Millorar els serveis públics i la cohesió territorial i social aprofitant les potencialitats de les TIC. (OE8.3) 
 1. Mantenir el nombre de Punts TIC a la Xarxa i incentivar la provisió de serveis sobre la matèria 
 2. Incrementar la participació de municipis i empreses en la xarxa Catalonia SmartLab 
 3. Incrementar la participació de municipis i empreses en la l’Observatori SmartCAT 
· Incrementar la transparència, la igualtat d'oportunitats i l'extensió de serveis a les empreses, així com l'ús de la identitat digital i la signatura 
electrònica en les relacions amb els ciutadans, les empreses i les administracions. (OE8.4) 
 1. Promoure l’ús de la identitat digital. 

2. Impulsar la legislació catalana necessària en matèria de ciberseguretat per tal de disposar de la regulació adient per fomentar la protecció 
dels Sistemes d’Informació i la resposta enfront incidents de ciberseguretat. 

 3. Definir i desplegar l’estratègia de ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya així com del Pla Nacional de Cibertseguretat de Catalunya 
4. Promocionar, liderar i desenvolupar un programa de sensibilització i conscienciació per a un ús segur de les TIC amb especial atenció a 

menors amb risc d’exclusió tecnològica. 
 5. Impuls de les actuacions públiques per al enfortiment de la creació i expansió d’un sector de la ciberseguretat a Catalunya.
 6. Potenciar el Centre de Seguretat de la informació de Catalunya (CESICAT) 
 7. Dissenyar la política de seguretat TIC de la Generalitat de Catalunya 
· Desplegar un programa de recerca i innovació de tecnologies digitals avançades a través dels centres de coneixement TIC de Catalunya. (OE8.5) 

1. Generar activitats de recerca i d’innovació aplicades a les necessitats del mercat, desenvolupant nous productes de valor afegit  i impulsant 
la creació de noves start-ups de base tecnològica que generin impacte social i econòmic. 

2. Participar en projectes dins del programa de recerca i innovació TIC transversals, aportant coneixements TIC en àmbits de 5G, IoT, Big Data 
i Tecnologies Immersives, en col·laboració amb altres centres de Catalunya 

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

1. Nombre d'acreditacions de competències TIC expedides Nombre OE8.2 3.074,00 2.963,00 3.000,00 3.000,00

2. Percentatge del sector tecnològic català sobre el PIB % OE8.1  5,00 5,00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 4.365.755,14
2 Despeses corrents de béns i serveis 8.123.723,16
3 Despeses financeres 8.000,00
4 Transferències corrents 864.000,00
6 Inversions reals 459.297,52
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 234.846,00

Total despeses 14.055.621,82

Llocs de treball pressupostats del programa 86
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AGRUPACIÓ                                : Presidència 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 532. Societat digital 
GESTOR DE PROGRAMA          : 7620. Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya Subsector: FUND 

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. Organització de jornades sectorials i tecnològiques per 
millorar la interrelació entre el sector TIC i l'empresa 

Nombre OE8.1  10,00 10,00

2. Participació en projectes R+D+i TIC amb altres centres de 
coneixement de Catalunya 

Nombre OE8.5  2,00 3,00

3. Ingressos provinents de fons competitius europeus de R+D+I EUR OE8.5  2.200.000,0 2.000.000,0

4. Ingressos provinents de serveis de R+D+I amb empreses i 
entitats

EUR OE8.5   1.000.000,0

     

     

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Desenvolupar projectes de R+D+i basats en tecnologies TIC i Internet amb empreses del sector industrial català 
2. Participar en projectes de R+D+i europeus i internacionals. 
3. Assolir bon posicionament en el programa marc europeu Horizon 2020 (5G-PPP, IoT, Immersive and Interactive Content, Big Data PPP) 
4. Executar iniciatives i activitats orientades a impulsar l’estratègia SmartCat aprovada pel Govern de la Generalitat 
5. Liderar projectes tractors per Catalunya, com l’Anella Industrial 4.0 i  Ciberseguretat i Societat Digital 
6. Establir acords amb empreses per al desenvolupament de nous productes o serveis basats en la utilització de TIC i Internet. 
7. Potenciar la col•laboració amb els diferents clústers industrials creats recentment (automoció, audiovisual, etc.) 
8. Contribuir en la definició i la implantació de les estratègies TIC del govern. Impulsar iniciatives en l’àmbit del RIS3CAT 
9. Continuar col•laborant amb les empreses de base tecnològica (spin-off) impulsades i participades per i2CAT 

10. Establir acords estratègics amb altres entitats i centres de recerca per fer front a determinats reptes tecnològics 
11. Continuar apostant per la internacionalització de l’activitat, amb acords amb entitats de països emergents i industrialitzats

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 2.335.499,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 2.571.860,00
3 Despeses financeres 5.000,00
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 75.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 234.846,00

Total despeses 5.222.205,00

Llocs de treball pressupostats del gestor 57


