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AGRUPACIO                                : Presidència 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 471. Activitat física i esport 
 
Pla de Govern:  1.Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom 
Pla Departamental: 4.Foment de l'activitat física i l'esport 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
La pràctica de l'activitat física i l'esport ocupa un espai rellevant en la vida quotidiana de les persones. La pràctica esportiva ha esdevingut un vehicle i 
eina per a donar resposta a necessitats socials, a la millora de la salut de les persones, a la cohesió social, a la transmissió de valors i d'hàbits positius 
per la ciutadania. 
Catalunya amb la seva societat civil com a motor, és capdavantera en la pràctica de l'activitat física i l'esport i compta amb esportistes de primer nivell 
mundial, clubs que són capdavanters en els seus respectius esports i entitats que acullen durant l'any moltes proves internacionals a tot el territori. Ens 
cal continuar fomentant el sistema esportiu per mantenir els èxits esportius, que es tradueixen en una major projecció internacional de Catalunya. A 
l'exigència de seguir sent un país d'èxits esportius, de seguir formant i captant talent amb valors sòlids, cal sumar-hi la necessitat de treballar perquè 
l'activitat física es converteixi en un hàbit diari dels nostres conciutadans. Cal la universalització de l'esport i l'activitat física entre la societat catalana, 
arribant a la totalitat dels set milions i mig de persones que viuen a Catalunya, i facilitant al màxim la pràctica d'esport i activitat física al mateix temps 
que aprofitem els valors que acompanyen l'esport per avançar en un model de societat millor. 
 

Població objectiu: 
La població objectiu del programa es correspon a la totalitat de la població catalana, ja que la diversitat de formes de pràctica esportiva permeten una 
adaptació flexible d'aquesta a les necessitats de gairebé tots els colꞏlectius, esdevenint d'aquesta manera una eina per afavorir un estil de vida actiu. 
 

Descripció detallada de la necessitat: 
Catalunya és un país esportiu, que compta amb esportistes de primer nivell mundial, clubs que són capdavanters  en els seus respectius esports i 
entitats que acullen durant l'any moltes proves internacionals a tot el territori. 
El primer objectiu és  treballar perquè aquest potencial creixi i perquè valors com el treball en equip, el "fair play", l'esperit de sacrifici, l'esforç i el servei 
a la ciutadania marquin el dia a dia de l'esport a Catalunya. 
Es pretén arribar a tots els àmbits de l'esport català, començant per l'esport base fins arribar a l'esport federat i d'elit. Per fer possible aquest repte 
caldrà continuar recolzant els clubs i les federacions, sigui quina sigui la seva dimensió, així com associacions d'esport escolar i consells esportius. 
Tot i tenir un nivell esportiu que ens projecta a l'exterior i ens situa al món, ens alerta la tendència europea cap al sedentarisme, per això és necessari 
tenir una sensibilitat especial cap a l'increment de l'activitat física i esportiva de totes les franges d'edat i en especial per a colꞏlectius amb capacitats 
diferents i colꞏlectius socials més desfavorit. Cal treballar perquè l'activitat física es converteixi en un hàbit diari dels nostres conciutadans. 
Caldrà treballar per facilitar la pràctica esportiva a totes les persones independentment de la seva edat, situació social, física o econòmica, entenent  
aquesta pràctica com un element generador de benestar personal, d'integració i d'igualtat. 
Paralꞏlelament caldrà actualitzar la xarxa d'Instalꞏlacions i Equipaments Esportius de Catalunya cap a un model  més sostenible i que alhora faciliti la 
gestió dels clubs. Actualment la xarxa d'espais esportius censats a Catalunya supera els 49.000 També caldrà potenciar la qualitat de la Formació en 
l'àmbit de les Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, així com promoure la inversió i incrementar la contribució en l'àmbit econòmic. 

Marc regulador del programa: 
Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la llei de l'Esport, en el qual es refon la llei 8/1988 de 7 d'abril, la llei 8/1999, 
de 30 de juliol, i la llei 9/1999 de 30 de juliol. Llei 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport . Llei 7/2015, del 14 de maig, de 
modificació de la llei 3/2008, de l'exercici de les professions de l'esport. 

Missió 
Promoure la pràctica esportiva en tots els seus vessants, mitjançant programes específics adreçats a l'esport ciutadà, a l'esport escolar, a l'esport 
federat de base i d'alt rendiment i a la qualitat dels recursos humans i d'equipaments de què disposa el sistema, per tal d'aconseguir una millora del 
benestar físic i psíquic de les persones, un enfortiment de la cohesió social i la promoció dels valors ciutadans i nacionals. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
ꞏ Donar suport a les entitats i clubs com a unitats bàsiques de foment de la pràctica esportiva. (OE4.1) 
 1. Actualitzar i revisar la normativa esportiva 
 2. Donar suport a les Federacions i Clubs Esportius de Catalunya 
 3. Reforçar el teixit associatiu esportiu 
ꞏ Ampliar i evolucionar les xarxes i les tipologies d'instalꞏlacions del Pla director d'instalꞏlacions i equipaments esportius de Catalunya cap a un model 
d'instalꞏlació sostenible. (OE4.2) 
 1. Estudiar i instaurar un model d’instal•lació sostenible que faciliti la gestió per part dels clubs 
 2. Gestionar convocatòries d’ajuts per la rehabilitació, millora i construcció d'equipaments esportius 
 3. Actualització permanent del cens d’instalꞏlacions esportives de Catalunya 
 4. Classificar i ordenar els refugis dins el Pla d’equipaments 
ꞏ Promoure l'activitat física i l'esport com a element fonamental d'un estil de vida generador de valors, salut i benestar personal, potenciant el vessant 
inclusiu de l'esport per fer possible la integració i la igualtat (OE4.3) 
 1. Desenvolupar i implementar el Pla Estratègic de l'Esport Escolar a Catalunya (PEEC) 
 2. Desenvolupar i implementar el Pla Estratègic de l'Esport Universitari a Catalunya (PEUC) 
 3. Desenvolupar i implementar el Pla Nacional de la Promoció de l’Activitat Física 
 4. Implantar un Programa de Valors dins dels programes d’Esport Escolar de Catalunya 
 5. Desenvolupar i impulsar el Programa Dones i Esports 
 6. Situar l’activitat física i l’esport en la centralitat política, social i econòmica. 
 7. Fomentar la recollida d’indicadors i l’anàlisi de tendències de l’activitat física i l’esport 
 8. Supervisió de l’adequació de la practica esportiva a la normativa vigent 
 9. Fomentar la pràctica de l’Esport popular 
ꞏ Promoure l'esport federat i l'alt rendiment a Catalunya perquè els nostres esportistes obtinguin millors resultats, donant suport als clubs i seleccions 
catalanes per potenciar la participació i la presència internacional de l'esport català. (OE4.4) 

 
1. Donar suport al Programa Alt Rendiment Esportiu Català (ARC) enfocat a la participació i obtenció de resultats dels esportistes catalans a 

Tokyo 2020 
 2. Donar suport a la participació internacional de les entitats esportives 
 3. Donar suport a la promoció de l’esport femení d’alt nivell 
 4. Incrementar les concentracions estrangeres d’alt nivell al CAR 
 5. Potenciar el CAR com a seu de l’Associació Mundial de Centres d’Alt Rendiment (ASPC) 
 6. Co-organitzar el Fòrum Internacional d’Esport d’Alt Rendiment de l’ASPC 2019. 
 7. Posicionar el CAR i l’INEFC a nivell internacional com a centres de recerca sobre rendiment esportiu i l’educació física i l’esport 
ꞏ Assolir els màxims estàndards de qualitat en la formació esportiva d'acord amb els criteris de classificació europeus i les necessitats del sistema 
esportiu català. (OE4.5) 
 1. Potenciar els programes formatius i ampliar l’oferta formativa 
 2. Impulsar el programa de formació esportiva a Sud-Amèrica, Inefc  Global 
ꞏ Afavorir el patrocini i la inversió en l'àmbit de l'activitat física i l'esport. (OE4.6)  

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Centres docents en el Pla Català d'Esport a l'Escola (PCEE) Nombre OE4.3 1.001,00 979,00 1.000,00 1.020,00

2. Nombre de llicències federatives Nombre OE4.1 620.285,00 610.880,00 620.000,00 650.000,00

3. Nombre de participants als Jocs Esportius Escolars de 
Catalunya (JEEC) 

Nombre OE4.3 175.325,00 202.454,00 200.000,00 250.000,00

4. Alumnes matriculats a primer de grau d'INEFC Nombre OE4.5 320,00 246,00 320,00 320,00

5. Alumnes inscrits en activitats complementàries (INEFC) Nombre OE4.5 569,00 255,00 500,00 500,00

6. Alumnes matriculats en màster oficial Nombre OE4.5 242,00 194,00 240,00 250,00

7. Alumnes matriculats a grau o llicenciatura d'INEFC Nombre OE4.5 1.433,00 1.235,00 1.400,00 1.400,00

8. Nombre d'alumnes participants al Programa Esport Blanc 
Escolar 

Nombre OE4.3 1.493,00 2.081,00 1.500,00 1.500,00

9. Nombre de participants al programa FITJOVE (1a i 2a fase) Nombre OE4.3 2.826,00 3.732,00 2.600,00 2.700,00

10. Nombre d'espais esportius censats al Cens d'Equipaments 
Esportius de Catalunya 

Nombre OE4.2 0,00 49.443,00 50.000,00 51.000,00

11. Nombre de cursos Escola Catalana de l'Esport Nombre OE4.5 216,00 252,00 200,00 200,00

     
 

   

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 20.646.015,48
2 Despeses corrents de béns i serveis 16.942.663,21
3 Despeses financeres 304.035,59
4 Transferències corrents 22.825.321,78
6 Inversions reals 7.163.756,35
7 Transferències de capital 13.836.783,28
8 Variació d'actius financers 34.000,00
9 Variació de passius financers 35.059,00

Total despeses 81.787.634,69
 

Llocs de treball pressupostats del programa 450
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AGRUPACIÓ                                : Presidència 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 471. Activitat física i esport 
GESTOR DE PROGRAMA          : PR06. SG de l'Esport i de l'Activitat Física Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

     

     

     

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Veure memòries dels diferents gestors 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

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 49.184.921,36
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 15.245.134,01
8 Variació d'actius financers 3.870.746,73
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 68.300.802,10
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIÓ                                : Presidència 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 471. Activitat física i esport 

GESTOR DE PROGRAMA          : 6090. Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) Subsector: 
EAA i 
CatSalut

 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Projectes de recerca presentats i aprovats per l'AGAUR Nombre OE4.5 10,00 15,00 10,00 12,00

2. Beques concedides per la recerca Nombre OE4.5 16,00 11,00 12,00 12,00

3. Ajuts a la formació complementària Nombre OE4.5 16,00 0,00 19,00 20,00

4. Aspirants a les PAP per accedir als estudis de grau Nombre OE4.5 621,00 601,00 600,00 600,00

5. Nombre d'accions fetes a INEFC Global Nombre OE4.5 21,00 50,00 20,00 20,00

6. Nombre d'articles publicats en revistes internacionals Nombre OE4.5 57,00 6,00 55,00 60,00
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Formació universitària de grau de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (CAFE) 
2. Formació de màsters oficials en l'àmbit de la recerca i en l'àmbit professional 
3. Convocatòria de Proves d'Aptitud Personal per a l'accés als estudis de CAFE 
4. Formació continuada d'extensió universitària 
5. Participació en intercanvis internacionals d'alumnat i professorat 
6. Observatori Català de l’Esport 
7. Convocatòria d'ajuts i beques per a la formació de personal investigador novell 
8. Convocatòria d'ajuts de formació complementària d'alumnat i postgraduats/des 
9. Publicació d'una revista especialitzada i un magazine informatiu 

10. Servei de Biblioteca especialitzada per a la població en general 
11. Servei d'instalꞏlacions esportives per a les entitats i organitzacions vinculades al centre 

  
 Per tal de completar la informació d’aquesta memòria es pot consultar la memòria d’encàrrec del programa 471 de l’agrupació de la 

Vicepresidència, i d’Economia i Hisenda. 
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 8.998.252,21
2 Despeses corrents de béns i serveis 2.910.583,64
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 350.750,00
6 Inversions reals 1.590.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 16.000,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 13.865.585,85
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 168
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AGRUPACIÓ                                : Presidència 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 471. Activitat física i esport 

GESTOR DE PROGRAMA          : 6100. Consell Català de l'Esport Subsector: 
EAA i 
CatSalut

 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre de competicions internacionals on Catalunya 
participa 

Nombre OE4.4 25,00 27,00 30,00 40,00

2. Nombre d'entitats registrades al Registre d'Entitats Esportives Nombre OE4.1 19.089,00 19.364,00 18.000,00 18.100,00

3. Esportistes becats en el programa ARC Nombre OE4.4 526,00 526,00 600,00 610,00

4. Nombre de professionals inscrits al Registre Oficial de 
Professionals de l'Esport 

Nombre OE4.5 24.440,00 27.201,00 20.000,00 250.000,00

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Pla Director d’instalꞏlacions i equipaments esportius de Catalunya (PIEC) 
2. Cens d’equipament esportius de Catalunya 
3. Programa ARC. Xarxa conjunta dels centres de tecnificació amb el CAR 
4. Programa Dones i Esports 
5. Convocatòries de subvencions per a activitats esportives i convocatòria de subvencions per a equipaments esportius 
6. Pla Nacional per a la Promoció de l’Activitat física (PNPAF) 
7. Cursos de formació de tècnics de règim especial i període transitori 
8. Pla estratègic d’esport escolar de Catalunya 2013-2020 (PEEC): 
9. Pla Català d’Esport a l’Escola 

10. Jocs esportius escolars de Catalunya 
11. Pla estratègic de l’esport universitari de Catalunya 2013-2020 (PEUC). 
12. Pla estratègic esports hivern a Catalunya: experiència pilot. Programa Esport Blanc Escolar per promoció esports hivern al Pirineu 
13. Programa Esport Blanc 
14. Candidatura per als Jocs Olímpics d’hivern Pirineus Barcelona i suport a la participació d'esdeveniments esportius internacionals 
15. Cooperació i esports 

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 5.978.652,07
2 Despeses corrents de béns i serveis 6.842.528,23
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 22.685.106,37
6 Inversions reals 344.826,84
7 Transferències de capital 13.836.783,28
8 Variació d'actius financers 18.000,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 49.705.896,79
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 143


