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AGRUPACIO                                : Cultura 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 443. Patrimoni cultural 
 
Pla de Govern:  1.Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom 
Pla Departamental: 3.Accentuar el valor de cohesió social del patrimoni cultural, fomentant-ne el gaudi a tot el territori i incorporant-lo a l'àmbit digital 

 

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 del Patrimoni Cultural 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, 
arxius (incloent-hi l'Arxiu Nacional de Catalunya), biblioteques, i el patrimoni fílmic, a càrrec de la Filmoteca de Catalunya. Les intervencions es 
focalitzen en inversions en 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 a través de les xarxes territorials i temàtiques i el 
desenvolupament dels Serveis d'Atenció als Museus; seguiment, coordinació i consolidació del Pla de xoc d'arxius. Amb l'estreta colꞏlaboració de 
l'ACPC implementant 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 biblioteques, museus, 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 dels museus cal una estratègia de 
sostenibilitat i reordenació del mapa de museus, i trobar mecanismes eficients d'eficiència en els recursos. 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 del Patrimoni Cultural 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. Així mateix, 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... Per altra banda, 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. Les biblioteques catalanes van 
rebre prop de 24 milions de visites durant 2017 i el servei de préstec de llibres electrònics ofert per les biblioteques públiques catalanes ha crescut un 
46,3 % respecte al 2016. Això no treu que calgui continuar en la seva dinamització com a espais comunitaris, de cohesió social, oberts a tots tipus de 
públics. 
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: 
Decret 164/2019, de 16 de juliol, de reestructuració del Departament de Cultura; 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 17/1990, de 2 de novembre de Museus; 
Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'Arxius i Documents; 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; Llei 7/2011, de mesures fiscals i financeres; Decret 198/2013, pel 
qual s'aproven els Estatuts de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural; Llei 20/2010, del cinema. 

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 colꞏlectivitat nacional, i del foment de la difusió i l'accessibilitat al ciutadà i la seva consideració com a element de generació de riquesa, 
en colꞏlaboració amb altres institucions i els sectors turístics, mediambientals i educatiu. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
ꞏ Promoure la formació, la recerca, la innovació i la transferència de coneixement en els àmbits de la gestió, la preservació i la difusió del patrimoni 
cultural (OE3.1) 
 1. Impulsar la innovació en la gestió dels museus mitjançant la consolidació d'una convocatòria anual de subvencions. 

 
2. Millorar l'accessibilitat de les colꞏleccions, tant físicament com digital, per tal d'incrementar-ne l'ús per part de la comunitat científica i 

educativa. 

 
3. Impulsar la recerca i la generació de coneixement en els àmbits i equipaments del patrimoni cultural, mitjançant l'establiment de sinergies i 

colꞏlaboracions amb centres de recerca. 

 
4. Millorar la catalogació, documentació, conservació i restauració de les colꞏleccions de béns culturals (museístiques, fílmiques, etc.) en base 

a criteris de qualitat, rigor i inversió en innovació tecnològica. 
ꞏ 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 (OE3.2) 
 1. Promoure la construcció dels darrers Arxius Comarcals necessaris al territori per ultimar les previsions del Sistema Territorial dels Arxius. 

 
2. Licitar i iniciar les obres de construcció dels dipòsits de l'Arxiu nacional de Catalunya, per possibilitar la disponibilitat de majors espais per al 

patrimoni documental del país. 

 
3. Millorar el condicionament i la dinamització cultural i social dels espais del patrimoni museístic, arquitectònic i arqueològic, mitjançant la 

programació d'inversions de museïtzació i interpretació dels béns culturals. 

 
4. Augmentar la disponibilitat de continguts en format electrònic a la biblioteca digital eBiblioCat, especialment pel que respecta a cinema, 

documentals i música. 

 
5. Establir un programa estable d'ajuts per a la construcció i millora de les biblioteques públiques i introducció d'espais i activitats maker de 

creació, innovació i participació ciutadana a les biblioteques públiques. 

 
6. Millorar la difusió del patrimoni fílmic català i universal a través de la programació cinematogràfica, les exposicions, les publicacions i el 

repositori digital. 
ꞏ Millorar l'accessibilitat de tota la ciutadania al patrimoni cultural integrant especialment eines de l'entorn digital (OE3.3) 

 
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. Incrementar l'ús d’eines de màrqueting relacional envers els públics de la Filmoteca de Catalunya per tal de fidelitzar els públics i captar-ne 

de nous. 

 
3. Formar i educar els infants i els joves en el patrimoni cultural i la cultura cinematogràfica mitjançant activitats pedagògiques i continguts 

innovadors que connectin amb nous públics. 

 
4. Fomentar activitats que afavoreixin la inclusió social de colꞏlectius vulnerables en tot el patrimoni cultural i garantir l'accessibilitat de tota la 

ciutadania als serveis oferts. 
  
  
  
  

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Fitxes de l'Inventari del Patrimoni Cultural Immoble Nombre OE3.1 44.853,00 45.836,00 48.300,00 50.800,00

2. Nombre de visitants dels elements patrimonials que gestiona 
l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural (ACPC) (milers) 

En 
milers 

OE3.3 1.167,78 1.071,97 677,00 680,00

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

Nombre OE3.3 622.080,00 719.803,00
3.100.000,0

0 
3.200.000,0

0

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 8.019.924,07
2 Despeses corrents de béns i serveis 16.868.815,35
3 Despeses financeres 200.108,91
4 Transferències corrents 8.102.181,57
6 Inversions reals 5.084.023,37
7 Transferències de capital 16.436.046,88
8 Variació d'actius financers 1.603.800,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 56.314.900,15
 

Llocs de treball pressupostats del programa 194
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AGRUPACIÓ                                : Cultura 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 443. Patrimoni cultural 
GESTOR DE PROGRAMA          : CU02. Gabinet i SG de Cultura Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
ꞏ Promoure la formació, la recerca, la innovació i la transferència de coneixement en els àmbits de la gestió, la preservació i la difusió del patrimoni 
cultural (OE3.1) 

 
4. Millorar la catalogació, documentació, conservació i restauració de les colꞏleccions de béns culturals (museístiques, fílmiques, etc.) en base 

a criteris de qualitat, rigor i inversió en innovació tecnològica. 
ꞏ 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 (OE3.2) 

 
6. Millorar la difusió del patrimoni fílmic català i universal a través de la programació cinematogràfica, les exposicions, les publicacions i el 

repositori digital. 
ꞏ Millorar l'accessibilitat de tota la ciutadania al patrimoni cultural integrant especialment eines de l'entorn digital (OE3.3) 

 
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. Incrementar l'ús d’eines de màrqueting relacional envers els públics de la Filmoteca de Catalunya per tal de fidelitzar els públics i captar-ne 

de nous. 

 
3. Formar i educar els infants i els joves en el patrimoni cultural i la cultura cinematogràfica mitjançant activitats pedagògiques i continguts 

innovadors que connectin amb nous públics. 

 
4. Fomentar activitats que afavoreixin la inclusió social de colꞏlectius vulnerables en tot el patrimoni cultural i garantir l'accessibilitat de tota la 

ciutadania als serveis oferts. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

     

     

     

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Transferència a l'ICEC per a la gestió dels equipaments de la Filmoteca de Catalunya (per més informació veure centre gestor 6760). 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

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 4.701.399,54
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 200.000,00
8 Variació d'actius financers 747.173,53
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 5.648.573,07
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIÓ                                : Cultura 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 443. Patrimoni cultural 
GESTOR DE PROGRAMA          : CU12. DG Creació, Acció Ter. i Biblioteques Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
ꞏ Promoure la formació, la recerca, la innovació i la transferència de coneixement en els àmbits de la gestió, la preservació i la difusió del patrimoni 
cultural (OE3.1) 

 
4. Millorar la catalogació, documentació, conservació i restauració de les colꞏleccions de béns culturals (museístiques, fílmiques, etc.) en base 

a criteris de qualitat, rigor i inversió en innovació tecnològica. 
ꞏ 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 (OE3.2) 

 
4. Augmentar la disponibilitat de continguts en format electrònic a la biblioteca digital eBiblioCat, especialment pel que respecta a cinema, 

documentals i música. 

 
5. Establir un programa estable d'ajuts per a la construcció i millora de les biblioteques públiques i introducció d'espais i activitats maker de 

creació, innovació i participació ciutadana a les biblioteques públiques. 
ꞏ Millorar l'accessibilitat de tota la ciutadania al patrimoni cultural integrant especialment eines de l'entorn digital (OE3.3) 

 
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. 

 
4. Fomentar activitats que afavoreixin la inclusió social de colꞏlectius vulnerables en tot el patrimoni cultural i garantir l'accessibilitat de tota la 

ciutadania als serveis oferts. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

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

En 
milers 

OE3.2 13.806,79 13.538,00 14.000,00 14.100,00

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

En 
milers 

OE3.3 23.914,40 24.453,00 24.500,00 25.000,00

3. Nombre d'usuaris de la Biblioteca Digital del Sistema de 
Lectura Pública de Catalunya (ebiblioCAT) 

Nombre OE3.3 37.925,00 55.623,00 21.500,00 25.000,00

4. Nombre de títols de continguts de la Biblioteca Digital del 
Sistema de Lectura Pública de Catalunya (ebiblioCAT) 

Nombre OE3.2 7.145,00 9.060,00 20.000,00 100.000,00

5. Biblioteques que ofereixen serveis adreçats a persones amb 
necessitats específiques 

Nombre OE3.3 159,00 250,00 250,00

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Transferència a l'ICEC per a la gestió dels equipaments de la Filmoteca de Catalunya (per més informació veure centre gestor 6760). 
2. Mesures per millorar accessibilitat de biblioteques públiques gestionades pel Departament o adm local (línia d’ajuts). 
3. Entrada en funcionament del Catàleg Colꞏlectiu, carnet únic i nova imatge gràfica Biblioteques Públiques de Catalunya. 
4. Programa per introducció d'espais i activitats makers de creació, innovació i participació ciutadana a les biblioteques públiques. 
5. Digitalització i difusió del patrimoni bibliogràfic de les biblioteques públiques. 
6. Creació d'ajuts per a la participació en congressos especialitzats de biblioteques públiques i reconeixement de bones pràctiques. 
7. Inici dels programes Petit LiceuBIB i Palau de la Música de foment de la música mitjançant la lectura. 
8. Estudi per a l'adaptació dels perfils i competències professionals del personal de les biblioteques públiques al context actual. 
9. Creació de nous programes de cooperació cultural LAM (arxius, biblioteques i museus) i amb agents de la cadena de valor del llibre. 

10. Desenvolupament de recomanacions per a les biblioteques inclusives i facilitar-hi l’accés a les persones amb problemes de mobilitat 
11. Extensió dels serveis bibliotecaris als ciutadans catalans a l’exterior i a les seves comunitats. 
12. Impuls i suport a projectes de cooperació bibliotecària a l’exterior (Erasmus+, biblioteques sense fronteres, etc.). 
13. Concertació de la prestació dels serveis de suport a les biblioteques públiques (Mancomunitat cultural). 
14. Incorporació de l'Agenda 2030 a les accions de les biblioteques públiques. 

  
 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 2.268.200,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 385.550,00
6 Inversions reals 1.400.000,00
7 Transferències de capital 5.774.000,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 9.827.750,00
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIÓ                                : Cultura 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 443. Patrimoni cultural 
GESTOR DE PROGRAMA          : CU13. DG de Patrimoni Cultural Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
ꞏ Promoure la formació, la recerca, la innovació i la transferència de coneixement en els àmbits de la gestió, la preservació i la difusió del patrimoni 
cultural (OE3.1) 
 1. Impulsar la innovació en la gestió dels museus mitjançant la consolidació d'una convocatòria anual de subvencions. 

 
2. Millorar l'accessibilitat de les colꞏleccions, tant físicament com digital, per tal d'incrementar-ne l'ús per part de la comunitat científica i 

educativa. 

 
3. Impulsar la recerca i la generació de coneixement en els àmbits i equipaments del patrimoni cultural, mitjançant l'establiment de sinergies i 

colꞏlaboracions amb centres de recerca. 

 
4. Millorar la catalogació, documentació, conservació i restauració de les colꞏleccions de béns culturals (museístiques, fílmiques, etc.) en base 

a criteris de qualitat, rigor i inversió en innovació tecnològica. 
ꞏ 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 (OE3.2) 
 1. Promoure la construcció dels darrers Arxius Comarcals necessaris al territori per ultimar les previsions del Sistema Territorial dels Arxius. 

 
2. Licitar i iniciar les obres de construcció dels dipòsits de l'Arxiu nacional de Catalunya, per possibilitar la disponibilitat de majors espais per al 

patrimoni documental del país. 

 
3. Millorar el condicionament i la dinamització cultural i social dels espais del patrimoni museístic, arquitectònic i arqueològic, mitjançant la 

programació d'inversions de museïtzació i interpretació dels béns culturals. 

 
4. Augmentar la disponibilitat de continguts en format electrònic a la biblioteca digital eBiblioCat, especialment pel que respecta a cinema, 

documentals i música. 

 
5. Establir un programa estable d'ajuts per a la construcció i millora de les biblioteques públiques i introducció d'espais i activitats maker de 

creació, innovació i participació ciutadana a les biblioteques públiques. 
ꞏ Millorar l'accessibilitat de tota la ciutadania al patrimoni cultural integrant especialment eines de l'entorn digital (OE3.3) 

 
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. 

 
3. Formar i educar els infants i els joves en el patrimoni cultural i la cultura cinematogràfica mitjançant activitats pedagògiques i continguts 

innovadors que connectin amb nous públics. 

 
4. Fomentar activitats que afavoreixin la inclusió social de colꞏlectius vulnerables en tot el patrimoni cultural i garantir l'accessibilitat de tota la 

ciutadania als serveis oferts. 
 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Usuaris de la Xarxa d'Arxius Comarcals Nombre OE3.3 455.901,00 519.870,00 525.000,00 530.000,00

2. Visites als inventaris del Patrimoni Cultural Immoble Nombre OE3.1 47.314,00 58.204,00 70.000,00 80.890,00

3. Consultes i préstecs d'unitats documentals del fons de l'Arxiu 
Nacional de Catalunya 

Nombre OE3.3 254.501,00 293.212,00 300.000,00 375.000,00

4. Jaciments arqueològics i paleontològics intervinguts Nombre OE3.1 830,00 1.023,00 1.200,00 1.500,00

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Transferència a l'OSIC per la gestió de les ajudes a la conservació i difusió del patrimoni cultural. 
2. Transferència a l'ACPC per a la gestió de les activitats vinculades als àmbits del patrimoni museístic i arquitectònic. 
3. Transferències a la Fundació ICRPC per activitats de recerca i transferència de coneixement en l’àmbit del patrimoni cultural. 
4. Transferència a Consorci del Museu de Lleida, Consorci Patrimoni Mundial Vall de Boí i Consorci Turó de la Seu Vella de Lleida. 
5. Transferències al Conselh Generau dera Val d'Aran i al Patronat de la Muntanya de Montserrat. 
6. Subvencions nominatives al Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya, a la Fundació Joan Miró i a la Fundació Antoni Tàpies. 
7. Inversions directes en la conservació i la restauració de béns immobles. 
8. Desplegament de la Xarxa d'Arxius Comarcals i les xarxes territorials i temàtiques de museus. 
9. Coordinació d'actuacions de recerca arqueològica, colꞏlaboració amb ajuntaments i difusió i transferència de coneixement. 

10. Desenvolupament dels sistemes d'inventari, documentació i difusió dels béns culturals de Catalunya. 
11. Subvencions per a la recerca arqueològica i paleontològica. 
12. Subvencions per a projectes d'innovació en museus. 

  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 3.884.520,76
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 19.477.863,60
6 Inversions reals 2.483.211,61
7 Transferències de capital 6.716.490,12
8 Variació d'actius financers 2.053.638,23
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 34.615.724,32
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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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 
ꞏ Promoure la formació, la recerca, la innovació i la transferència de coneixement en els àmbits de la gestió, la preservació i la difusió del patrimoni 
cultural (OE3.1) 
 1. Impulsar la innovació en la gestió dels museus mitjançant la consolidació d'una convocatòria anual de subvencions. 

 
2. Millorar l'accessibilitat de les colꞏleccions, tant físicament com digital, per tal d'incrementar-ne l'ús per part de la comunitat científica i 

educativa. 

 
3. Impulsar la recerca i la generació de coneixement en els àmbits i equipaments del patrimoni cultural, mitjançant l'establiment de sinergies i 

colꞏlaboracions amb centres de recerca. 

 
4. Millorar la catalogació, documentació, conservació i restauració de les colꞏleccions de béns culturals (museístiques, fílmiques, etc.) en base 

a criteris de qualitat, rigor i inversió en innovació tecnològica. 
ꞏ 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 (OE3.2) 

 
3. Millorar el condicionament i la dinamització cultural i social dels espais del patrimoni museístic, arquitectònic i arqueològic, mitjançant la 

programació d'inversions de museïtzació i interpretació dels béns culturals. 

 
5. Establir un programa estable d'ajuts per a la construcció i millora de les biblioteques públiques i introducció d'espais i activitats maker de 

creació, innovació i participació ciutadana a les biblioteques públiques. 
ꞏ Millorar l'accessibilitat de tota la ciutadania al patrimoni cultural integrant especialment eines de l'entorn digital (OE3.3) 

 
4. Fomentar activitats que afavoreixin la inclusió social de colꞏlectius vulnerables en tot el patrimoni cultural i garantir l'accessibilitat de tota la 

ciutadania als serveis oferts. 
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

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

Nombre OE3.1 1.111,00 980,00 1.000,00 1.850,00

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

Nombre OE3.1 798,00 464,00 792,00 1.110,00

3. Subvencions atorgades per l'OSIC en el marc de la 
convocatòria per a la conservació preventiva i la conservació-
restauració dels béns culturals mobles del patrimoni cultural 
català 

Nombre OE3.1 43,00 45,00 46,00 47,00

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Beques per fer pràctiques a l'Arxiu Nacional, a la Biblioteca de Catalunya i a l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural. 
2. Beques en els diferents àmbits del patrimoni cultural: conservació i restauració dels béns culturals, l'inventari, arxius, etc. 
3. Subvencions en els diferents àmbits del patrimoni cultural: conservació i restauració de béns culturals, inventari, arxius, etc. 
4. Subvencions per al funcionament, activitats i innovació als museus. 
5. Subvencions per a l'execució d'obres de restauració i conservació d'immobles de notable valor cultura (2019-2020). 
6. Subvencions per a l'elaboració, millora i digitalització dels fons dels arxius. 
7. Adquisició de llibres i diaris destinats a biblioteques integrades en SLPC. 
8. Ajuts a municipis per a l'adquisició de llibres del Sistema d'Adquisició Bibliotecària (SAB). 
9. Subvencions per a obres a les biblioteques públiques (2020-2023). 

10. Subvencions a la redacció de projecte d'obres en les biblioteques públiques. 
11. Subvencions per a reformes i millora d'instalꞏlacions a biblioteques. 
12. Subvencions "Municipi Lector". 
13. Subvencions a la redacció de plans directors, plans d'ús i manteniment o Plans Especials de Protecció per a BCINs. 
14. Subvencions pel planejament en l'àmbit del patrimoni cultural. 
15. Subvencions per a la documentació dels béns mobles de l'església. 

 

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 3.788.394,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 16.086.046,88
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 19.874.440,88
 

   

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIÓ                                : Cultura 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 443. Patrimoni cultural 
GESTOR DE PROGRAMA          : 7575. Agència Catalana del Patrimoni Cultural Subsector: EDP 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
ꞏ Promoure la formació, la recerca, la innovació i la transferència de coneixement en els àmbits de la gestió, la preservació i la difusió del patrimoni 
cultural (OE3.1) 

 
2. Millorar l'accessibilitat de les colꞏleccions, tant físicament com digital, per tal d'incrementar-ne l'ús per part de la comunitat científica i 

educativa. 

 
3. Impulsar la recerca i la generació de coneixement en els àmbits i equipaments del patrimoni cultural, mitjançant l'establiment de sinergies i 

colꞏlaboracions amb centres de recerca. 

 
4. Millorar la catalogació, documentació, conservació i restauració de les colꞏleccions de béns culturals (museístiques, fílmiques, etc.) en base 

a criteris de qualitat, rigor i inversió en innovació tecnològica. 
ꞏ 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 (OE3.2) 

 
3. Millorar el condicionament i la dinamització cultural i social dels espais del patrimoni museístic, arquitectònic i arqueològic, mitjançant la 

programació d'inversions de museïtzació i interpretació dels béns culturals. 
ꞏ Millorar l'accessibilitat de tota la ciutadania al patrimoni cultural integrant especialment eines de l'entorn digital (OE3.3) 

 
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. 

 
3. Formar i educar els infants i els joves en el patrimoni cultural i la cultura cinematogràfica mitjançant activitats pedagògiques i continguts 

innovadors que connectin amb nous públics. 

 
4. Fomentar activitats que afavoreixin la inclusió social de colꞏlectius vulnerables en tot el patrimoni cultural i garantir l'accessibilitat de tota la 

ciutadania als serveis oferts. 
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Visites del Museu d'Història de Catalunya Nombre OE3.3 148.093,00 131.830,00 145.131,00 146.000,00

2. Visitants als monuments gestionats pel Departament de 
Cultura 

Nombre OE3.3 339.089,00 321.697,00 333.426,00 334.000,00

3. Visitants al Museu d'Art de Girona Nombre OE3.3 104.606,00 110.973,00 122.560,00 123.000,00

4. Visitants al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona Nombre OE3.3 80.441,00 51.469,00 76.603,00 77.000,00

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Programes de foment de l'ús del patrimoni cultural: Viu el Patrimoni, Programa Arts i Patrimoni, Programa Argonautes, etc. 
2. Programa Innovació i noves tecnologies al patrimoni. 
3. Claustre major i restauració de l'Església de la Cartoixa d'Escaladei. 
4. Reparació del Portal de l'Assumpta de Santes Creus. 
5. Seguiment de l'execució del projecte Parc Cultural Castell-Monestir d'Escornalbou. 
6. Excavació de l'hiposceni i l'arranjament de l'entorn del Teatre Romà de Tarraco (MNAT). 
7. Projecte de visita al Teatre Romà de Tarraco amb suport de Realitat Virtual (MNAT). 
8. Coberta del Criptopòrtic dels Munts (MNAT). 
9. Concurs Projecte executiu del Teatre Romà de Tarragona (MNAT). 

10. Exposició temporal "Les dones a les ones" (MHC). 
11. Espai d'acollida a la Planta baixa i reforma de l'exposició Permanent del Museu d'Història de Catalunya (MHC). 
12. Exposicions del Museu d'Art de Girona "Modest Urgell, més enllà de l'horitzó", "Artigau anys 60-70", "Instruments de l'ànima". 
13. Reforma i millora de la sala de renaixement i la sala de tron del Museu d'Art de Girona. 
14. Posada en funcionament de noves audioguies de visita amb itineraris diversos al Museu d'Art de Girona. 
15. Projectes i actuacions de conservació i restauració de patrimoni moble i immoble català del Centre de Restauració de Béns Mobles. 

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 5.486.001,39
2 Despeses corrents de béns i serveis 7.958.382,64
3 Despeses financeres 2.078,00
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 405.289,20
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 3.800,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 13.855.551,23
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 134
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AGRUPACIÓ                                : Cultura 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 443. Patrimoni cultural 
GESTOR DE PROGRAMA          : 6760. Institut Català de les Empreses Culturals Subsector: EDP 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
ꞏ Promoure la formació, la recerca, la innovació i la transferència de coneixement en els àmbits de la gestió, la preservació i la difusió del patrimoni 
cultural (OE3.1) 

 
4. Millorar la catalogació, documentació, conservació i restauració de les colꞏleccions de béns culturals (museístiques, fílmiques, etc.) en base 

a criteris de qualitat, rigor i inversió en innovació tecnològica. 
ꞏ 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 (OE3.2) 

 
6. Millorar la difusió del patrimoni fílmic català i universal a través de la programació cinematogràfica, les exposicions, les publicacions i el 

repositori digital. 
ꞏ Millorar l'accessibilitat de tota la ciutadania al patrimoni cultural integrant especialment eines de l'entorn digital (OE3.3) 

 
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. Incrementar l'ús d’eines de màrqueting relacional envers els públics de la Filmoteca de Catalunya per tal de fidelitzar els públics i captar-ne 

de nous. 

 
3. Formar i educar els infants i els joves en el patrimoni cultural i la cultura cinematogràfica mitjançant activitats pedagògiques i continguts 

innovadors que connectin amb nous públics. 

 
4. Fomentar activitats que afavoreixin la inclusió social de colꞏlectius vulnerables en tot el patrimoni cultural i garantir l'accessibilitat de tota la 

ciutadania als serveis oferts. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Espectadors de la Filmoteca de Catalunya (milers) 
En 

milers 
OE3.3 131,88 139,35 138,00 138,00

2. Alumnes participants en el programa 'Filmoteca a les escoles' Nombre OE3.3 7.028,00 6.909,00 7.150,00 7.000,00

3. Documents digitals accessibles des del web (Repositori 
digital de la Biblioteca de la Filmoteca de Catalunya) 

Nombre OE3.1 26.846,00 33.452,00 27.500,00 40.000,00

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Conservació, preservació i catalogació del patrimoni cinematogràfic. 
2. Restauració i digitalització del patrimoni fílmic al Centre de Conservació al Parc Audiovisual de Catalunya. Terrassa. 
3. Programació de cinema de la Filmoteca de Catalunya a la seu del Raval. 
4. Quatre exposicions programades a la seu del Raval. 
5. Catalogació i digitalització del fons documental de la Biblioteca del Cinema de la Filmoteca de Catalunya. 
6. Repositori digital de la Biblioteca del Cinema de la Filmoteca de Catalunya. 
7. Servei d'accés al fons fílmic. 
8. Programa "Filmoteca a les escoles". 
9. Consolidar la FilmoXarxa. 

10. Desenvolupament del projecte de la Filmoteca de Catalunya. 
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 2.122.469,31
2 Despeses corrents de béns i serveis 2.640.199,32
3 Despeses financeres 196.030,91
4 Transferències corrents 124.700,00
6 Inversions reals 747.173,53
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 5.830.573,07
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 46


