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AGRUPACIO                                : Presidència 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 113. Atenció ciutadana i difusió dels serveis de la Generalitat 
 
Pla de Govern:  3.Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica 
Pla Departamental: 3.Potenciar el coneixement i la difusió de l'activitat del Govern i millorar i simplificar l'accés a la informació i la tramitació dels 

serveis que presta i gestiona 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
El ràpid avenç de les tecnologies de la informació i dels canals de comunicació a través de les xarxes socials han fet que la ciutadania estigui més 
informada, sigui més participativa i exigent en la seva demanda d'informació. Aquest fet repercuteix en el disseny dels serveis ja que cal arribar a la 
ciutadania amb una informació de qualitat, amb agilitat i immediatesa. La Secretaria de Difusió i Atenció Ciutadana orienta la seva actuació cap a la 
millora dels canals clàssics d'informació, com són el telefònic i el presencial, i també cap a l'impuls d'una atenció més relacional a través dels canals 
digitals: web, butlletins electrònics, tràmits, bústia de contacte, missatgeria instantània, xarxes socials, serveis mòbils... Els exercicis 2014 i 2015 es 
van realitzar actuacions per adequar els webs gencat als requeriments actuals: accés des de dispositius mòbils, gestió intuïtiva dels continguts, 
compartició d'informacions... Ara pertoca impulsar accions adreçades a configurar una atenció ciutadana omnicanal, és a dir, versàtil i adaptada a la 
diversitat de canals esmentada. 
D'altra banda, la necessitat de difondre l'acció de Govern a través de la gestió centralitzada de la publicitat institucional, així com presentar la realitat 
cultural i social de Catalunya al món a través de les exposicions que organitza Palau Robert i les seves itineràncies al Centre Cultural Blanquerna 
(Madrid), a l'Espai Santa Caterina (Girona) o a l'Espai Catalunya Europa (Brussel·les). 
 

Població objectiu: 
La població de Catalunya és la població objectiu ja que es tracta d'un programa universal. 

Descripció detallada de la necessitat: 
Com a punt de partida, l'Institut d'Estadística de Catalunya ens informa sobre el percentatge de població de més de 16 anys que es connecta 
diàriament a internet a Catalunya, que va passar del 64% l'any 2008 fins el 84% a l'any 2015. Altres enquestes també posen de manifest que el 
percentatge de persones que utilitza internet per fer tràmits amb l'Administració va passar del 10,6% a l'any 2007 fins al 49% a l'any 2015. 
L'enquesta Omnibus de desembre de 2013 senyala la tendència a l'alça de connectar-se a Internet a través del mòbil, que passa d'un 30% a finals de 
2011 a un 65% a 2013. També el 2013 es constata que el 21% coneix el portal de serveis mòbils gencat i que es produeix un augment rellevant del 
percentatge de població de més de 16 anys que és usuària de les xarxes socials, passant del 10,5% l'any 2008 al 80% l'any 2013 (76,5% de Facebook 
i 36% de Twitter). 
L'Administració de la Generalitat de Catalunya vol bastir un nou marc de relació amb la ciutadania que incrementi la participació i coproducció en les 
polítiques i en els serveis públics. Així, la Direcció General d'Atenció Ciutadana planteja un model d'atenció ciutadana omnicanal (telefònic, presencial i 
digital) que continuï garantint un nivell d'atenció de qualitat, potenciant l'Administració electrònica i facilitant l'acreditació de la ciutadania mitjançant l'ús 
de sistemes de signatura alternatius i complementaris al certificat digital. En aquest sentit, al llarg del 2016 s'ha posat en marxa el tràmit de registre (en 
línia i presencial) de les dades de contacte de la ciutadania en el fitxer Seu electrònica que possibilita l'ús del sistema d'identificació i signatura idCAT 
Mòbil, que permet fer tràmits de manera més fàcil amb l'Administració. 
L'evolució de l'ús dels diferents canals avalen aquest plantejament: 
Nre. de visites al portal gencat: 8,5 M (2013);7 M (2014); 8 M (2015); 5,6 M (1r sem. 2016). Nre. de visites al portal de tràmits gencat: 5.187.102 (2013); 
5.394.719 (2014); 4.134.747 (2015); 2.649.894 (1r sem. 2016). Nre. de subscripcions a comptes de la Generalitat de Facebook: 316.854 (2013); 
782.286 (2014); 1.173.559 (2015); 1.336.965 (1r sem. 2016). Nre. de subscripcions a comptes Twitter de la Generalitat: 674.512 (2013); 972.927 
(2014); 1.273.915 (2015); 1.487.757 (1r sem. 2016). Nre. d'interaccions rebudes a bústia de contacte (CQS): 69.189 (2013);102.365 (2014); 114.857 
(2015); 69.631 (1r sem. 2016). Nre.de trucades ateses pel 012: 1,28 M (2013); 1,3 M (2014);1,1 M (2015) 0,6 M (1r sem. 2016). Nre.de visites ateses a 
les OAC: 147.000 (2013); 143.410 (2014); 140.892 (2015) 77.018 (1r sem. 2016). Nre.de persones registrades per fer ús d'idCAT Mòbil: 2.000 (1r sem. 
2016). Així mateix, el Palau Robert és un espai del centre de Barcelona idoni per presentar temàtiques d'interès i fer una àmplia difusió. 
Visitat per públic nacional i internacional, presenta la realitat de Catalunya a 1.140.404 visitants i 360.249 visualitzacions al web (dades 2015). 

Marc regulador del programa: 
Decret 266/2016, de 6 de juliol, de reestructuració del Departament de la Presidència. Acord de Govern de 15 d'octubre de 2013 sobre serveis mòbils 
de la Generalitat. 
Acord de Govern de 20 de gener de 2015 d'aprovació dels criteris corporatius dels webs de la Generalitat. 
Acord de Govern de 16 d'abril de 2013 de concentració de l'atenció i la inf.telefònica de la Generalitat a través del telèfon 012. Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. 

Missió 
Coordinar, simplificar i facilitar l'accés omnicanal de la ciutadania a la informació i la tramitació dels serveis que ofereix i gestiona la Generalitat i 
potenciar la imatge institucional i difondre l'acció de Govern per promoure els valors i les conductes associats a la democràcia, així com una actitud 
cívica, crítica i activa de la ciutadania que faciliti la presa de decisions de manera lliure i informada. La difusió institucional es farà també en les 
diverses modalitats:imatge gràfica, publicitat, publicacions, exposicions, etc 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Vetllar per la correcta aplicació de la imatge corporativa de la Generalitat de Catalunya, difondre l'acció de Govern i fomentar el coneixement de 
Catalunya, dins i fora del país. (OE3.1) 
 1. Consolidar la coordinació de la imatge corporativa i les campanyes publicitàries institucionals 
 2. Fomentar valors i diversos aspectes del país, amb aportacions interdepartamentals, a través de les exposicions institucionals 
· Millorar l'atenció ciutadana avançant cap a noves formes de relació mitjançant els canals digitals per afavorir una actitud cívica, crítica i activa que 
faciliti la presa de decisions lliure i informada (OE3.2) 
 1. Garantir l’accessibilitat a la informació corporativa i de servei a través de qualsevol dispositiu 
 2. Incrementar els tràmits a gencat que per la seva naturalesa siguin susceptibles de tramitació en línia 

 
3. Assegurar el compliment dels estàndards corporatius establerts per la Direcció general pel que fa als comptes de les unitats de la Generalitat 

a les xarxes socials 

 
4. Consolidar la concentració de tota l’atenció corporativa telefònica no urgent en el 012, gestionant-lo de manera unificada per tal d’aconseguir 

economies d’escala i millors eficiències 
5 Implantar  l’atenció ciutadana a través de missatgeria instantània des de el 012 

· Avançar cap a un model d'oficina d'atenció ciutadana integrada i digital (OE3.3) 
 1. Evolucionar l’atenció presencial remota mitjançant la implantació de les noves solucions tecnològiques basades en eines de xat 
 2. Impulsar l’ús de la tramitació electrònica promovent accions de suport a la ciutadania i de supressió de la documentació en paper 
 3. Incrementar en 3 les noves oficines integrades (terres de l'Ebre, Manresa i Barcelona) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 

 
Real Real Previst Previst 

1. Percentatge de tràmits que permeten la tramitació en línia % OE3.2  50,00 70,00

2. Nombre de comptes que compleixen els estàndards 
corporatiu 

Nombre OE3.2  235,00 250,00

3. Percentatge d'avenç del projecte d'implantació de les noves 
solucions tecnològiques basades en eines de xat 

% OE3.3  20,00 50,00

4. Nombre d'atencions de suport a les OAC en relació a la 
tramitació electrònica 

Nombre OE3.3  500,00 500,00

5. Nombre de visitants al centre d'Informació de Catalunya - 
Palau Robert 

Nombre OE3.1 
1.054.721,0

0
838.638,00 800.000,00 850.000,00

6. Nombre de campanyes publicitàries realitzades Nombre OE3.1 20,00 34,00 60,00 30,00

7. Nombre de persones ateses al 012 
En 

milers 
OE3.2 1.297,00 1.079,00 1.200,00 1.200,00

     

     

     

     

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 4.613.048,59
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 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 4.613.048,59
 

Llocs de treball pressupostats del programa 0
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AGRUPACIÓ                                : Presidència 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 113. Atenció ciutadana i difusió dels serveis de la Generalitat 
GESTOR DE PROGRAMA          : PR13. Secret. de Difusió i Atenció Ciutadana Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 

 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre de consultes sobre l'aplicació del PIV Nombre OE3.1 4.000,00 10.220,00 4.500,00 10.000,00

2. Nombre d'exposicions realitzades a Palau Robert en 
col·laboració amb els departaments 

Nombre OE3.1   12,00

3. Nombre de portals amb nou disseny responsiu Nombre OE3.2   20,00

4. Nombre de consultes amb motius especialistes al 012 Nombre OE3.2  850.000,00 900.000,00

5. Nombre de motius de consulta atesos per la missatgeria 
instantània 

Nombre OE3.2  15.000,00 30.000,00

6. Nombre de visites a la pàgina web del Palau Robert Nombre OE3.1 360.249,00  400.000,00
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Telèfon d’atenció ciutadana 012 
2. Oficines d’atenció ciutadana 
3. Portal gencat.cat i Seu electrònica 
4. Dominis gencat, Facebook, Twitter 
5. Canal de missatgeria instantània des del 012 
6. Exposicions que organitza Palau Robert i la seva posterior itinerància arreu del territori català, espanyol o europeu 
7. Campanyes publicitàries institucionals i sectorials 
8. Programa d’Identificació Visual (PIV) i el seu web 
9. Coordinació presència inst. a les fires de Catalunya 

10. Exposicions que organitza Palau Robert i la seva itinerància arreu del territori català, espanyol o europeu. 
11. Campanyes publicitàries institucionals o sectorials. 
12. Programa d'Identificació Visual (PIV)i el seu web. 
13. Coordinació de la presència institucional a les fires de Catalunya. 

  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 4.613.048,59
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 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 4.613.048,59
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
 


