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AGRUPACIO                                : Vicepresidència i d'Economia i Hisenda 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 584. Avaluació de polítiques i estudis d'opinió 
 
Pla de Govern:  2.Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model productiu i una fiscalitat justa 
Pla Departamental: 4.Avaluar les polítiques públiques sota criteris d'eficiència. 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
La major conscienciació per part de la ciutadania, fa que hi hagi una creixent necessitat de fer un bon ús dels recursos públics per part de les 
administracions. L'avaluació de polítiques públiques té com a objectiu contribuir a una millor presa de decisions amb informació rigorosa que afavoreixi 
una assignació més eficient d'aquests recursos mitjançant una selecció de les mesures que poden donar millor resposta als reptes i objectius de la 
societat. L'avaluació és aplicable a qualsevol àmbit d'intervenció pública i es pot abordar amb diferents eines (avaluació del disseny, de la 
implementació, de l'impacte i avaluació econòmica). A més, l'avaluació possibilita el rendiment de comptes, ja que permet aportar una informació que, 
si es fa pública, transparent i accessible, permet facilitar el control del govern, la tasca parlamentària i possibles processos de participació ciutadana. 
Avaluar les polítiques és condició necessària però no suficient per optimitzar l'ús dels recursos públics. L'avaluació ha d'esdevenir una tasca 
sistematitzada, estandarditzada i rellevant per a assignar els recursos i les polítiques públiques, i ha de comptar amb un context institucional favorable. 
Perquè la cultura de l'avaluació s'estengui, cal un entorn institucional adequat: avançar cap a una major planificació de les activitats i polítiques que 
s'avaluen, millorar la capacitat per a l'avaluació de les persones treballadores de les administracions, i fer difusió i sensibilització de les avaluacions 
que es fan. 
 

Població objectiu: 
La població de Catalunya en tant que beneficiària de les polítiques públiques però també com a contribuent a l'hora de fer front al seu cost; els 
departaments de la Generalitat i la Diputació de la Barcelona de les que Ivàlua és mitjà propi i instrumental i servei tècnic; els treballadors i 
treballadores de la Generalitat, de la Diputació de Barcelona i del conjunt de les administracions catalanes, el tercer sector i empreses en general que 
poden encarregar avaluacions i/o acollir-se a les activitats formatives en matèria d'avaluació impulsades pel Consorci Ivàlua la població en general a 
través de la informació que es publica als webs de l'Àrea d'avaluació econòmica de polítiques públiques i d'Ivàlua. 
 
Descripció detallada de la necessitat: 
Amb l'assoliment de l'estat del benestar, els governs han hagut d'atendre una major demanda de serveis públics i d'intervenció en àmbits que queden 
desatesos pel mercat. Tanmateix, els recursos públics són limitats, cosa que s'ha agreujat amb la crisi econòmica, que augmenta l'exigència de 
prioritzar la despesa per fer-ne un ús eficient i eficaç. També és necessari que els agents econòmics i la societat percebin el cost dels serveis públics i 
l'impacte que tenen en la resolució de problemes i necessitats socials. L'avaluació s'ha convertit doncs en un instrument imprescindible per a una 
gestió pública eficient. Per millorar el rendiment de l'activitat pública cal avaluar els processos, els resultats i els seus costos. El sistema democràtic 
exigeix que es dugui a terme l'avaluació, ja que no hi pot haver democràcia de qualitat sense rendiment de comptes. Aquestes consideracions foren 
recollides a l'informe del Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement del 25 de març de 2011 que argumenta que el nivell de 
qualitat de la despesa pública, entesa com la preocupació pel volum i pels resultats assolits amb els recursos gastats, esdevé una qüestió que ha de 
presidir qualsevol procés de decisió de l'acció de Govern. A continuació recomana que el Govern dugui a terme i faci públics anàlisis cost- benefici dels 
projectes d'inversió, i que aquest aprofundiment en la consideració del valor econòmic de l'activitat de la Generalitat caldria estendre'l més enllà de les 
inversions i realitzar-lo en totes les mesures legislatives i nous programes de despesa. La Generalitat du a terme un conjunt d'actuacions que 
promouen l'avaluació de les polítiques públiques. Un instrument destacat va ser la creació del consorci públic Institut Català d'Avaluació de Polítiques 
Públiques (Ivàlua), que va iniciar les seves activitats l'any 2008. 
L'aportació econòmica de la Generalitat a aquest consorci es fa mitjançant una transferència del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i 
Hisenda. Ivàlua té com a missió la promoció de l'avaluació de polítiques públiques entre les administracions públiques catalanes i entre la ciutadania 
en general i és un valuós instrument de que disposa la Generalitat per fomentar la cultura de l'avaluació i avaluar les intervencions públiques. Encara 
és necessari estimular la demanda d'avaluacions i, en particular, les avaluacions econòmiques. Per això cal aprofundir en la formació, en el 
desenvolupament de metodologies i en la integració de l'avaluació en els circuïts de decisió per a aconseguir-ne el seu ús en el disseny de noves 
polítiques i en la millora de les existents. L'any 2014 es va aprovar una modificació de la Llei de Finances Públiques de Catalunya, amb la addició de 
l'article 31 bis que assenyala que "el departament competent en matèria de finances, en colꞏlaboració amb els departaments i les entitats del sector 
públic de la Generalitat, ha d'impulsar i coordinar l'avaluació econòmica de les polítiques públiques per assegurar la rellevància, l'eficiència i l'efectivitat 
de les polítiques existents i de les futures. Sens perjudici de l'informe d'impacte pressupostari que sigui preceptiu, els projectes d'inversió i les 
intervencions publiques que es prevegi que tinguin un impacte rellevant han d'anar acompanyats d'un informe d'impacte econòmic i social, en què 
s'avaluïn els costos i els beneficis que implica el projecte per als seus destinataris i per a la realitat social i econòmica, mitjançant l'anàlisi cost benefici 
o altres sistemes d'avaluació en els termes que estableixi el Govern. 
 

Marc regulador del programa: 
Estatut d'Autonomia de Catalunya, en particular l'article 71.4. Text Refós de la Llei de Finances Públiques de Catalunya (article 31 bis). Llei 26/2010, 
del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. (Article 64.3.b). Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la 
Presidència de la Generalitat i del Govern (article 36.3, modificat per la Llei 26/2010). Acord de Govern de 20 de desembre de 2011 pel qual s'aproven 
les directrius sobre el contingut i el procediment d'elaboració de l'informe d'impacte pressupostari, econòmic i social. 
 

Missió 
Aconseguir un ús eficaç i eficient dels recursos públics mitjançant l'evidència rigorosa i objectiva facilitada per l'avaluació de les polítiques per tal que 
aquests serveis maximitzin el benestar social dels ciutadans de Catalunya. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
ꞏ Millorar l'avaluació de les polítiques públiques a l'Administració de la Generalitat i al seu sector públic com a eina per a la presa de decisions. (OE4.1) 
 1. Donar suport a la sistematització d'avaluació de polítiques públiques dins del sector públic de la Generalitat. 
 2. Millorar la capacitat per a l'anàlisi i realització d'avaluacions de les persones treballadores de l'Administració. 
 3. Desenvolupar guies, eines i notes tècniques i metodològiques sobre avaluació. 
 4. Executar el Pla d'Avaluacions 2020 de l'Àrea d'avaluació econòmica i les avaluacions previstes en el Pla de treball 2020 d'Ivàlua. 
 5. Crear i posar en marxa la iniciativa del fons de promoció de l'avaluació de polítiques públiques. 
 6. Promoure l'avaluació en àmbits sectorials en els que aquesta compta amb escassa presència. 
ꞏ Elaborar i coordinar el procés de revisió de la despesa (spending review) dels programes pressupostaris per millorar l'eficàcia i l'eficiència de la 
despesa pública i generar espais fiscals per atendre noves necessitats. (OE4.2) 
 1. Realitzar els treballs tècnics associats a les revisions de despesa. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre d'avaluacions de programes de la Generalitat fetes 
per IVALUA 

Nombre OE4.1 4,00 4,00 7,00 7,00

2. Nombre de persones assistents a jornades i activitats de 
divulgació organitzades per Ivàlua (sensibilització) 

Nombre OE4.1 535,00 817,00 725,00 740,00

3. Nombre d'avaluacions realitzades Nombre OE4.1 12,00 3,00 10,00 3,00

4. Nombre d'accions formatives realitzades Nombre OE4.1 5,00 5,00 7,00 5,00

    

    

    

    

    

    

    

    
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 976.582,78
2 Despeses corrents de béns i serveis 575.556,22
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 10.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 1.562.139,00
 

Llocs de treball pressupostats del programa 17
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AGRUPACIÓ                                : Vicepresidència i d'Economia i Hisenda 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 584. Avaluació de polítiques i estudis d'opinió 
GESTOR DE PROGRAMA          : EC10. Secretaria d'Economia 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 

1. Nombre de propostes d'actuació analitzades, susceptibles de 
portar un informe d'impacte econòmic i social (IIES). 

Nombre OE4.1 14,00 8,00 15,00 15,00

2. Nombre de materials de suport per a l'avaluació econòmica 
elaborats 

Nombre OE4.1 4,00 2,00 4,00 2,00

     

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Realitzar i encarregar activitats formatives. 
2. Encarregar informes d'avaluació de polítiques públiques en el marc del Pla anual d'avaluacions de l'Àrea d'avaluació econòmica. 
3. Fer el seguiment i l'anàlisi dels informes d'avaluació. 
4. Establir els circuits operatius per realitzar i analitzar els informes d'impacte econòmic i social. 
5. Analitzar els informes d'impacte econòmic i social. 
6. Realitzar els informes sobre anàlisi cost-benefici. 
7. Potenciació dels informes d'avaluació com a font d'informació per la presa de decisions. 
8. Establir criteris i directrius per a la realització d'avaluacions econòmiques i els informes d'impacte econòmic i social. 
9. Posar a disposició de departaments i entitats instruments que facilitin l'avaluació econòmica. 

10. Donar suport metodològic i assessorament, mitjançant instruments que facilitin l'avaluació econòmica. 
11. Transferència de recursos a l'Ivàlua. 
12. Dissenyar i gestionar el fons de promoció de l'avaluació de polítiques públiques. 
13. Colꞏlaborar en la definició de les metodologies d'avaluació a aplicar per a la priorització de projectes d'inversió. 

  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 309.762,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 660.000,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 10.000,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 979.762,00
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIÓ                                : Vicepresidència i d'Economia i Hisenda 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 584. Avaluació de polítiques i estudis d'opinió 
GESTOR DE PROGRAMA          : 7055. Consorci Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques Subsector: CONS. 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
ꞏ Millorar l'avaluació de les polítiques públiques a l'Administració de la Generalitat i al seu sector públic com a eina per a la presa de decisions. (OE4.1) 
 1. Donar suport a la sistematització d'avaluació de polítiques públiques dins del sector públic de la Generalitat. 
 2. Millorar la capacitat per a l'anàlisi i realització d'avaluacions de les persones treballadores de l'Administració. 
 3. Desenvolupar guies, eines i notes tècniques i metodològiques sobre avaluació. 
 4. Executar el Pla d'Avaluacions 2020 de l'Àrea d'avaluació econòmica i les avaluacions previstes en el Pla de treball 2020 d'Ivàlua. 
 6. Promoure l'avaluació en àmbits sectorials en els que aquesta compta amb escassa presència. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre de personal tècnic de la Generalitat format en 
avaluació per Ivàlua 

Nombre OE4.1 136,00 166,00 150,00 100,00

2. Nombre d'assessoraments de programes de la Generalitat 
fetes per Ivàlua 

Nombre OE4.1 3,00 4,00 8,00 5,00

     

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Realització d'avaluacions de polítiques públiques en els àmbits on l'avaluació compta amb escassa presència. 
2. Impuls dels assessoraments com a element per a promoure avaluacions en el futur. 
3. Extensió del projecte "Què funciona.." a altres àmbits temàtics i sectors. 
4. Assessorament al Departament de VEH en els processos de revisió de despesa i en diferents eines (PROAVA, COAVA i CIAVA). 
5. Posada en marxa del repositori de les avaluacions a Catalunya en colꞏlaboració amb la UPF. 
6. Elaboració de 3 guies pràctiques per a promoure l'avaluació a les administracions públiques. 
7. Oferta formativa en avaluació de polítiques públiques. 
8. Creació d'infografies i consolidació dels policybriefs per adaptar el llenguatge de les avaluacions als diferents públics. 
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 976.582,78
2 Despeses corrents de béns i serveis 265.794,22
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 10.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 1.252.377,00
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 17
 


