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Diagnòstic de la situació 
 
1.  Descentralització i governabilitat 

D’acord amb la voluntat del Govern de la Generalitat, l’any 2004 i 2005 s’ha impulsat un projecte per tal d’apropar 
la presa de decisions a la ciutadania en els temes que afecten l’àmbit de la salut de finançament públic, així com 
donar un impuls a la integració de totes aquelles funcions vinculades per tal de poder oferir un model integrat que 
vagi des de la promoció i protecció de la salut fins a l’assistència sanitària. 
 

2. Sistema de compra en base poblacional 
Des de fa quatre anys el Servei Català de la Salut (CatSalut) ha posat en marxa una prova pilot per a la 
implantació d’un sistema de compra en de serveis en base poblacional en cinc territoris de Catalunya, segons 
determina l’ordre SSS/172/2002, de 17 de maig. Posteriorment en data 20 de febrer de 2004 es publica l’ordre 
SSS/38/2004 que prorroga la durada de la prova pilot fins el 31 de desembre de 2005. L’Ordre SLT/320/2005, de 
7 de juliol, ha afegit sis nous àmbits geogràfics d’aplicació de la prova pilot. Actualment hi han previstos 11 
àmbits geogràfics de Catalunya: Altebrat, Alt Maresme-Selva Marítima, Baix Empordà, Cerdanya, Osona, Alt 
Penedès, Garraf, Barcelonès Nord, Maresme, Montsià i Baix Penedès, que segons les dades del RCA de data 31 
de gener de 2005 representen un total de 1.478.845 habitants (20,8 % del total de la població de Catalunya). 
La implantació de la prova pilot es du a terme mitjançant l’establiment, en cadascun dels àmbits geogràfics 
designats, d’un conveni de coordinació que subscriu el CatSalut i les entitats proveïdores. 
 

3. Avaluació de serveis sanitaris 
La prestació de serveis sanitaris als ciutadans és responsabilitat del Departament de Salut que estableix, a través 
del Servei Català de la Salut, contractes de prestació de serveis amb els diferents proveïdors. Per tal de garantir 
l’accessibilitat, l’equitat i la qualitat dels serveis prestats es realitza cada any l’avaluació dels objectius i les 
condicions establerts en els contractes de serveis. 
 

4. Llistes d’espera 
El registre nominal de proves diagnòstiques ha funcionat des de el gener de 2005.A final de juny s’ha realitzat 
l’auditoria de les trameses fetes i s’han endegat accions de millora per part de les Regions Sanitàries. En el tall 
de juny s’han donat les primeres dades. 
Durant aquest any s’aniran fent les actuacions necessàries per tal de garantir que la data d’indicació de la prova 
es reculli. 
En quant a l’obtenció de sortides automàtiques d’informació de proves diagnòstiques aquest any quedarà resolt. 
Pel que fa a la priorització de pròtesi de genoll, en el tall de Maig 2005 han informat 23 centres de 50. Els 
pacients prioritzats durant el mes de maig d’enguany representen un 31,3% del total. El sistema de priorització 
s’ha presentat ja a totes les regions i està previst que sobre el mes d’octubre sigui obligatòria la seva 
complimentació. 
S’iniciaran actuacions per part  de les regions per esbrinar els motius de la no priorització dels centres. Es 
treballarà en aquest sentit per tal de poder respondre adequadament a l’obligatorietat de complimentació que 
s’exigirà en els propers mesos. 

 
5. Acreditació de la cobertura sanitària 

La funció d’acreditació de la cobertura sanitària es ve realitzant pel CatSalut, des de l’any 1.991, atenent que és 
una necessitat per a tot el sistema sanitari tenir el registre Central de persones assegurades (RCA) i editar i 
distribuir la targeta sanitària. En tots aquests anys, la funció ha anat evolucionant al ritme que marquen les 
necessitats i les estratègies del Departament de Salut i de CatSalut. Un cop l’etapa de creixement quantitatiu es 
va donar per tancada, van anar configurant una segona etapa enfocada a la qualitat. Així, com a primera fase de 
la nova etapa, es van anar prenent decisions sobre restriccions d’entrada de dades  i sobre controls en els  
processos automatitzats de tractaments de fonts externes i també es va regular un procediment general d’accés 
a l’acreditació de la cobertura, fixant en les Regions sanitàries les competències sobre el registre de les dades 
que abans eren atribuïdes als proveïdors d’atenció primària i regulant per a tot el sistema un únic procediment 
basat en l’atribució d’un nivell de cobertura de forma individual. Ara, els proveïdors d’atenció primària fan 
propostes i és el CatSalut, responsable del fitxer registre central de persones assegurades, qui valida el registre. 
Aquest sistema ha permès arribar a un nivell  de qualitat del registre central de persones assegurades que ha 
permès des del 2004 ser el referent poblacional per a totes les funcions dels sistema sanitari. 
 
Durant aquest any 2005 es vol abordar una segona fase de la gestió de la qualitat per tal de donar resposta a les 
exigències pròpies del sistema sanitari i l’evolució de la societat de la informació, tant en tecnologia com en 
aplicacions vers el ciutadà, atenent que el registre central de persones assegurades és l’únic registre de dades 
personals de tots els residents a Catalunya i esdevé imprescindible que el seu nivell de qualitat sigui òptim. Nous 
projectes com la prescripció electrònica, la història clínica compartida, dins el sistema sanitari, requereixen que el 
registre central de persones assegurades  incrementi la seva qualitat no ja globalment si no també en cada un 
dels grups de dades que gestionem ja que serà referent en les dades de caràcter personal. Fora de l’àmbit 
sanitari, els projectes d’administració electrònica integrats a través de l’AOC, també estan utilitzant les dades de 
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l’RCA, com a registre poblacional de referència i es preveu una utilització més extensiva i intensiva en els 
propers anys. El CatSalut planteja dues grans línies d’actuació: 
 a)gestió de la qualitat, desenvolupant controls exhaustius de qualitat, auditories internes i externes de   

 procediments, certificació ISO 9000 per l’OCTSI. 
 b) eficiència en la gestió, centralitzant els processos clau en una única estructura. 
 

6. Atenció al ciutadà 
Des de l’any 2003 s’està treballant en la implantació d’un sistema de recollida de l’opinió del ciutadà a partir de 
les reclamacions, suggeriments i agraïments que aquest presenta en relació al sistema sanitari públic. Aquesta 
eina permet incorporar en un sol receptacle tota la informació de la xarxa sanitària pública alhora que facilita, a 
qui l’utilitza “on line”, una eina per a la gestió de l’opinió del ciutadà. En aquests moments el model ja està 
implantat en l’estructura del CatSalut, i s’està incorporant a totes les unitats proveïdores de serveis sanitaris del 
CatSalut, que tenen incorporat, en el seu contracte de l’any 2005, objectius lligats a la satisfacció del ciutadà, i en 
aquest aspecte concret, en relació a la tramesa de les dades amb una periodicitat mensual. 
Es treballa en la millora del temps de resposta, per tal de rebaixar els 30 dies de mitjana que es va assolir al llarg 
de l’any 2004. 
S’ha iniciat amb l’àmbit de qualitat la detecció d’àmbits de millora possibles, a partir de l’opinió expressada pel 
ciutadà. 
S’ha iniciat, també, un grup de treball per a la definició del Model d’Atenció al Ciutadà del Departament de Salut, 
que ha de marcar les línies de futur d’aquestes unitats, alhora que ha de permetre coordinar els recursos 
existents a nivell de les estructures centrals del Departament de Salut, ICS i CatSalut. 
 

7. Qualitat percebuda 
Des de l’any 2002, es segueixen desenvolupant estratègies per avaluar i fer el seguiment de la percepció dels 
ciutadans (opinió i satisfacció) com a receptors dels serveis proporcionats pels proveïdors contractats pel 
CatSalut, segons la planificació establerta en el Pla d’enquestes (2002-2007), amb els suport de consultors 
externs contractats mitjançant concursos públics. 
La informació obtinguda, s’ha utilitzat com a font objectiva per a la millora de la qualitat, tot definit objectius 
específics de qualitat percebuda que s’han inclòs, junt a d’altres, en els contractes de la compra de serveis dels 
proveïdors del catSalut per l’any 2005-2006. La dimensió actual del projecte i la previsió de futur a mig termini, 
amb noves línies d’actuació, ens ha portat a considerar la conveniència d’establir convenis amb experts que 
pertanyen al mon universitari per disposar de suport continuat, tant amb els aspectes d’estadística com de cerca 
de nous instruments i mètodes alternatius de mesura mes eficients per la avaluació periòdica com per el disseny 
de noves línies de treball en els col·lectius pendents. 
 

8. Pla de sistemes del CatSalut 
Actualment el Servei Català de la Salut té implantat un Pla de Sistemes que dóna cobertura a les diferents 
funcions de gestió del Servei. Això no obstant, existeix la necessitat de desenvolupar i mantenir els sistemes 
d’informació que el composen, així com les infraestructures de suport al mateix. 
Les necessitats de destinar nous recursos al Programa venen determinades per diversos elements, entre els que 
podem destacar: 

- La necessitat de millorar els sistemes de comunicació amb els ciutadans. 
- La pròpia evolució de les funcions que realitza el Servei, i les necessitats detectades per les  unitats de 

gestió. 
- L’adequació dels models de comunicació, amb els proveïdors de serveis sanitaris, amb altres 

administracions sanitàries, així com les interrelacions amb altres sistemes interdepartamentals de la pròpia 
administració de la Generalitat. 

- L'evolució de les tecnologies de desenvolupament. 
- Definir i assolir uns nivells de qualitat i seguretat del sistema, que garanteixin el correcte funcionament del 

mateix. 
Al mateix temps cal mantenir, i realitzar les adequacions permanents de  les infraestructures dels serveis de 
processament de dades i de les xarxes de comunicacions. 
 

Objectius 
 
1.  Descentralització i governabilitat 

 
- Crear consorcis interadministratius, anomenats governs territorials de salut, entre les administracions que 

tenen competències en l’àmbit de la salut per tal d’apropar el govern de la salut a la població ja sigui 
mitjançant els representants dels ajuntaments (que formen part dels Consells de govern dels Governs 
Territorials de Salut) o de les associacions participatives del territori (formen part dels Consells de salut del 
Governs Territorials de Salut). 

- Afavorir la coordinació, complementarietat i continuïtat de l’assistència sanitària, mitjançant la creació d’òrgans 
de coordinació de les empreses proveïdores que hauran d’actuar d’acord amb els criteris i directrius dels 
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Governs Territorials de Salut). 
- Reforçar els criteris i directrius de l’autoritat sanitària (Departament de Salut i Servei Català de la Salut) per tal 

de garantir l’equitat de serveis en el territori. 
 

2. Sistema de compra en base poblacional 
Definir un model que garanteixi l’abordatge integral  de les necessitats de salut de la població que situï al ciutadà 
com a eix del sistema, basant-se en la complementarietat dels recursos del territori, estimulant la millora de la 
qualitat dels serveis de salut adequant les necessitats al nivell assistencial més eficaç, garantint l’eficiència del 
sistema mitjançant la coordinació dels serveis sanitaris i afavorint les aliances i sinèrgies entre els proveïdors, 
així com la substitució entre les línies i nivells assistencials. 
 

3. Avaluació de serveis sanitaris 
Definir els indicadors que valoren l’assoliment dels objectius a establir en els contractes de serveis sanitaris. 
Consolidar i ampliar progressivament un model d’avaluació integral de serveis sanitaris a partir dels objectius 
definits en els contractes. 
 

4. Llistes d’espera 
1.- Introduir criteris qualitatius en la gestió de la llista d’espera, per racionalitzar el seu ús (priorització). 
2.- Desenvolupar el sistema d’informació nominal de les consultes externes d’especialistes (CCEE). 
3.- Millorar la informació recollida en la llista d’espera d’intervencions quirúrgiques. 
4.- Incorporar nous procediments a monitorar. 

 
id_monitor grup de procediments 

16 Fistulització d'aparell lacrimal a cavitat nasal 
17 Operacions d'orella mitjana i interna (timpanoplàstia i miringotomia) 
18 Extracció quirúrgica de dent 
19 Incisió o excisió de fístula anal 
20 Procediments d'hemorroides (a quiròfan) 
21 Reparació d'hèrnia umbilical, incisional, epigàstrica i altres NC altre lloc 
23 Excisió o destrucció de disc intervertebral 
24 Fusió raquídia 
26 Operacions de múscul, tendó i fàscia de mà 
27 Excisió de quist de Baker 
29 Excisió de lesió cutània 

 
5.- Millorar la informació de llistes d’espera dintre del CatSalut (Datamart, intranet) 
6.- Fer el seguiment dels indicadors de la llista d’espera de proves diagnòstiques  
7.- Establir la garantia dels temps màxims d’espera per cada una de les proves diagnòstiques 

 
5. Acreditació de la cobertura sanitària 

1.- Implantar un nou model de gestió del registre de cobertura basat en principis de GESTIÓ DE LA QUALITAT I 
D’EFICIÈNCIA EN LA GESTIÓ. 

2.- Integrar els Hospitals de la Xarxa pública en la gestió del Registre de Cobertura a través d’un nou model de 
comunicacions informàtiques amb l’RCA. 

3.- Establir comunicacions sistemàtiques amb altres projectes: AOC i Base de dades del Sistema Nacional de 
Salut. 

4.- Analitzar la viabilitat d’incorporació de tecnologia a la targeta sanitària. 
5.- Implantar un nou Sistema de gestió de dades territorials (GIS). 
 

6. Atenció al ciutadà 
1.- Disseny del Model integral d’Atenció al Ciutadà del Departament de Salut. 
2.- Aplicatiu de Gestió de Reclamacions (GRE). Consolidar un Sistema d’Informació referida a l’opinió del ciutadà 

del sistema sanitari públic (reclamacions, suggeriments i agraïments). 
3.- Definició de l’estructura organitzativa de l’àmbit d’Atenció al Ciutadà del CatSalut. Definició de Processos i 

Procediments. 
4.- Disseny d’un Pla de Formació del personal de les unitats d’Atenció al Ciutadà. 
5.- Coordinació d’àmbits de treball conjunt amb l’àmbit de qualitat. 
 

7. Qualitat percebuda 
- Desenvolupar els instruments necessaris i dur a terme els estudis corresponents per tal de conèixer les 

necessitats i expectatives dels ciutadans envers els serveis sanitaris, per tal de donar resposta al Pla 
d’enquestes de satisfacció 2002-2007). 
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- Col·laborar en el model d’avaluació integral de serveis sanitaris a partir dels objectius definits en el contracte 
de serveis sanitaris. 

 
8. Pla de sistemes del CatSalut 

- Finalitzar la implantació del Pla de sistemes del CatSalut. 
- Detectar noves necessitats en l’àmbit dels sistemes d’informació del CatSalut. 
- Desenvolupar noves aplicacions i modificacions de les actuals per adaptar-les a les funcions del CatSalut. 
- Disposar de l’arquitectura, comunicacions i tecnologies de suport als sistemes d’informació del CatSalut. 
- Donar cobertura a la normativa de seguretat dels fitxers d’informació en tots els seus àmbits. 

 
Activitats 
 
1. Descentralització i governabilitat 

1. Constitució de Pactes de salut  com a pas previ a la creació de Governs territorials de salut. 
2. Creació dels Governs Territorials de Salut (Estatuts aprovats pels municipis i pel govern de la Generalitat). 
3. Pla de comunicació intern i extern. 
4. Pla de Formació intern i extern. 
5. Creació dels sistemes bàsics d’informació per tal de que assumeixin les seves funcions. 
6. Actualització del Pla de Sistemes que ha de poder avançar el els sistemes automatitzats i homogenis. 
7. Conveni amb l’Institut Internacional de la Governabilitat pel suport tècnic en el procés. 
 

2. Sistema de compra en base poblacional 
- Avaluació de la prova pilot que finalitza el 31 de desembre de 2005. Durant el període de vigència de la prova 

pilot s’ha dut a terme un procés de seguiment i monitoratge de l’experiència, analitzant periòdicament una 
sèrie d’indicadors quantitatius d’activitat i procés assistencial, i d’altres qualitatius més adreçats a percebre 
canvis organitzatius valorats de forma evolutiva amb un grau de subjectivitat elevat. En aquest context, es 
proposa dur a terme un estudi d’avaluació global de la prova pilot d’implantació d’un sistema de compra en 
base poblacional. 

- Seguir ampliant els territoris que han de rebre el seu finançament a través del sistema de compra en base 
poblacional, amb l’objectiu final de fer extensiu el model a tot el territori de Catalunya. 

- Seguiment de l’evolució de l’experiència a partir de les comissions de seguiment específiques per a cada 
territori de la prova pilot. 

 
3. Avaluació de serveis sanitaris 

En l’àmbit de l’atenció primària: 
- Avaluar el funcionament dels equips d’atenció primària a partir dels indicadors que valoren l’assoliment dels 

objectius establerts en els contractes, tant pel que fa als objectius comuns lligats a la part variable del 
pagament com d’altres objectius prioritzats. 

- Avaluació dels models de provisió. 
- Control de qualitat de les dades subministrades per les entitats proveïdores en el context de l’avaluació. 
- Definició d’indicadors i metodologia per a l’avaluació del Pla Estratègic Programa d’atenció a la salut sexual i 

reproductiva. 
- Avaluació dels resultats obtinguts en l’aplicació dels circuits de diagnòstic ràpid per als càncers de pulmó, 

mama i colon-recte. 
 
En l’àmbit de la salut mental i addiccions: 
- Avaluar el funcionament dels centres de salut mental a partir dels indicadors que valoren l’assoliment dels 

objectius establerts en els contractes, tant pel que fa als objectius comuns lligats a la part variable del 
pagament com d’altres objectius prioritzats. 

- Avaluar el model organitzatiu de col·laboració entre els centres de salut mental i els d’atenció primària de salut 
per conèixer la qualitat de la detecció i l’atenció als problemes de salut mental des del primer nivell 
assistencial del sistema sanitari. 

 
En l’àmbit de l’atenció sociosanitària: 
- Avaluar el funcionament dels centres sociosanitaris a partir dels indicadors que valoren l’assoliment dels 

objectius establerts en els contractes, tant pel que fa als objectius comuns lligats a la part variable del 
pagament com d’altres objectius prioritzats. 

- Avaluació de la qualitat dels serveis d’atenció primària en relació a l’atenció domiciliària, a l’abordatge dels 
aspectes preventius i a la detecció precoç de problemes de salut en la gent gran. 

 
En l’àmbit de l’atenció especialitzada d’aguts: 
- Avaluar el funcionament dels centres d’atenció especialitzada d’aguts a partir dels indicadors que valoren 

l’assoliment dels objectius establerts en els contractes, tant pel que fa als objectius comuns lligats a la part 
variable del pagament com d’altres objectius prioritzats. 
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- Avaluació de la implementació del Pla director d’oncologia. 
- Avaluació de la implementació del Pla d’atenció integral a la cardiopatia isquèmica. 
- Avaluació de processos i resultats d’un grup de tècniques i procediments terciaris considerats prioritaris per la 

seva rellevància o per ser emergents. 
- Seguiment del desplegament del Programa de vigilància de la infecció nosocomial a Catalunya. 
En el sistema de pagament en base poblacional: 
- Avaluació de la prova pilot del sistema de pagament en base poblacional. 
- Avaluació del programa de gestió de malalts desenvolupat a Osona dins del marc de la prova pilot del sistema 

de pagament en base poblacional. 
- Desenvolupament d’un model d’avaluació global per a les zones amb pagament en base poblacional. 
 
En el Pla Integral d’Urgències de Catalunya: 
- Avaluació de l’activitat desenvolupada i dels resultats obtinguts. 

 
4. Llistes d’espera 

- Establir els criteris generals de prioritats conjuntaments amb l’ARTM (Agència de Recerca per a Tecnologies 
Mèdiques) les societats científiques i les patronals per a tots els procediments declarats a la llista d’espera 
quirúrgica (LLEQ). 

- Implementar la priorització del global de la LLEQ. 
- Definició del sistema de comunicació entre les Unitats Proveïdores i LLES pel que fa al registre nominal de 

CCEE. 
- Difusió del nou registre nominal de CCEE a les regions sanitàries i als responsables que els hospitals 

considerin pertinents. 
- Incidir en la comunicació de tota l’activitat quirúrgica (codi 99, la no monitorada) i en la millora de la qualitat 

d’aquesta codificació. 
- Millorar els quadres de comandament pel seguiment de l’evolució de la LLEQ per les regions. 
- Treballar la qualitat de la LLEQ creuant els CIPs amb altres fonts massives de dades. En aquest sentit els 

punts a tractar seran cercar incompatibilitats de sexe pel tipus de procediment, èxitus actius en la LLEQ, 
intervencions ja realitzades i qualsevol altre més que ens ajudi a millorar la qualitat de la LLEQ. 

- Col·laborar en la difusió dels criteris d’indicació d’intervenció quirúrgica de les patologies garantides o 
monitorades.  

- Regulació legal dels nous procediments a monitorar mitjançant la modificació de decret existent i realitzant la 
instrucció corresponent pel director del CatSalut. 

- Fer el seguiment d’aquests nous procediments. 
- Desenvolupar les pàgines de la intranet per poder posar la informació que es decideixi útil per als seus usuaris 
- Automatitzar la sortida específica d’informació per a una ràpida actualització de les dades en la freqüència 

decidida 
- Ajudar en la incorporació i validació dels indicadors del Datamart pel que fa a la LLEQ 
- Establir un control de la qualitat de les dades del Datamart de LLEQ 
- Col·laborar en l’aportació de les dades d’activitat dels centres hospitalaris per a la càrrega d’aquestes en el --

Datamart, fet bàsic per al càlcul del temps de resolució. 
- Desenvolupar i establir les sortides d’informació del Datamart 
- Confeccionar el quadre de comandament per al seguiment de l’evolució de la LLEPD 
- Establiment dels temps de garantia per a cada una de es PD monitorades 
- Regulació legal de les PD monitorades i de la garantia de temps 
 

5. Acreditació de la cobertura sanitària 
 
1.1- Implantar el sistema d’auditories organitzatives: manuals, protocols, calendaris i explotació en relació a 

l’acreditació de cobertura. 
1.2- Implantar el sistema de gestió de la qualitat de la informació: Auditories de qualitat, Controls de qualitat, 

protocols, periodicitat i explotació. 
1.3- Implantar un sistema d’explotació sistemàtica de les dades. 
1.4- Eliminació del DIP (Document d’Identificació provisional). 
2.1- Fer un pilotatge de comunicacions amb centres hospitalaris. 
2.2- Elaborar un pla d’implantació a tots els Hospitals. 
2.3- Elaborar una instrucció sobre el manteniment de dades de l’RCA de naixements i mortalitat. 
3.1- Definir el model de gestió de les comunicacions entre diferents agents i l’RCA. 
3.2- Elaborar un document de processos i procediments de comunicació en el si del grup d’experts en targeta 

sanitària del Consell Interterritorial. 
4.1- Definir i establir un projecte pilot sobre la utilització de tecnologies xip a la targeta. 
5.1- Elaborar el plec de prescripcions tècniques del nou sistema de gestió de dades territorials. 
 

6. Atenció al ciutadà 
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1.1- Definició del Model integral d’Atenció al Ciutadà. 
1.2- Elaboració d’un Manual de Bones Pràctiques. 
1.3- Elaboració d’un Manual d’Estil. 
1.4- Formació en les habilitats que requereix el nou Model. 
2.1- Disseny d’un quadre de comandament de l’àmbit d’opinió al ciutadà, que sigui d’aplicació a les unitats 

d’atenció al ciutadà de les regions sanitàries. 
2.2- 100% de declaració de dades de reclamacions de les unitats proveïdores. 
2.3- Incorporar nous requeriments del GRE que permetin la seva utilització “on line” per part de les unitats 

proveïdores. 
2.4- Extracció i tractament de les dades del GRE 
3.1- Definició de l’estructura organitzativa de l’àmbit d’Atenció al Ciutadà del CatSalut 
4.1- Elaboració del Pla de Formació del personal de les Unitats d’Atenció al Ciutadà. 
5.1- Avaluació i seguiment dels contractes (clàusula de satisfacció). 
5.2- Sistematització de la relació amb l’àmbit de qualitat: definició de sortides d’informació creuades, elaboració 

conjunta d’indicadors (plans de millora). 
 

7. Qualitat percebuda 
1. Disseny de l’aplicatiu de GQU (gestió de la qualitat) en els aspectes referits a  seguiment de la satisfacció amb 

els serveis sanitaris, mitjançant enquestes. 
2. Programa de millora de la qualitat percebuda (regions sanitàries i proveïdors) en relació als objectius de 

satisfacció inclosos en els contractes de compra de serveis sanitaris del CatSalut 2005-2006, per línia de 
servei i producte. 
• Seguiment de la sistemàtica de treball. 
• Valoració dels objectius. 
• Definició de nous objectius de satisfacció en els linies de servei/producte pendents i/o actualització dels 

vigents. 
• Sessió de Benchmarquing dels plans de millora vinculats als objectius de qualitat percebuda (RS i 

Proveïdors ). 
3. Col·laborar amb altres àrees del CatSalut i DS per a millorar els canals de comunicació existents, interns i 

externs (web i informació escrita corporativa), avaluant el seu impacte. 
4. Realitzar estudis específics de millora de la qualitat percebuda en àrees de millora detectades. 
5. Realitzar una auditoria, amb avaluador extern independent, del seguiment dels objectius de qualitat percebuda  

(projectes de millora i seguiment de reclamacions) en els contractes dels proveïdors sanitaris de les línies.  
 
8. Pla de sistemes del CatSalut 

 
 Desenvolupament d’aplicacions transaccionals: 

Finalitzar el desenvolupament i la implantació de les aplicacions previstes al Pla de sistemes i desenvolupar 
nous sistemes d’informació per tal de donar cobertura a noves necessitats de gestió. 

- Recepta electrònica. Segona fase (SIRE-II). 
- Inversions en infraestructures i patrimoni. Segona fase. 
- CMBD de l’atenció primària. 
- Gestió de reclamacions patrimonials. 
- Enquestes de qualitat de serveis. 
- Cartera de serveis. 

 Noves versions d’aplicacions transaccionals: 
Al llarg del 2006 s’hauran de dur a terme activitats per adaptar aplicacions del Pla de sistemes actualment en 
funcionament, d’acord amb les noves necessitats detectades. 

- Llistes d'espera de consultes externes. 
- Nous registres de pacients. 
- Facturació de la prestació farmacèutica de residències geriàtriques. 
- Nova versió del catàleg de diagnòstics (CIM – 10). 
- Coordinació d’intercanvi òrgans (CIO). 
- Registre d’informació territorial: migració HOST a UNIX i nous requeriments d’obtenció d'informació. 
- Connexió al Registre de ciutadans del SNS. 
- Aplicacions CRM (portal ciutadà). 
- Història clínica compartida: requeriments derivats. 

 Desenvolupament d’aplicacions de segon nivell del Pla de sistemes: 
- Un cop consolidades les aplicacions transaccionals de primer nivell, es requereix desenvolupar els 

datamarts que facilitin l’anàlisi d’informació. En aquest àmbit, es preveu implantar els nous datamart 
de: 

- Registre de pacients (RPA). 
- Gestió de reclamacions (GRE). 
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- Desenvolupament i implantació del sistema d’informació de gestió. 
- Implantació de quadres de comandament als òrgans descentralitzats. 
- També es preveu el desenvolupament de nous requeriments per a l’evolució i el manteniment de 

datamarts ja desenvolupats. 
 Pla de qualitat i seguretat: 

- Desenvolupament del Pla director de qualitat. 
- Auditories de les aplicacions transaccionals i de suport. 
- L-dap: identifiació unívoca dels usuaris dels sistemes. 

 Serveis de manteniment: 
- Servei de manteniment evolutiu i correctiu de les aplicacions del Pla de sistemes i suport als usuaris de 

les aplicacions. 
- Manteniment dels datamart desenvolupats. 
- Manteniment i actualització de la xarxa d’àrea local. 

 Comunicacions: 
- Serveis de transmissió de dades i connexió a Internet. 
- Gestió de la xarxa de comunicacions del CatSalut. 

 Tecnologies: 
- Gestió dels serveis de processament de dades. 

 
Seguiment 
 
1.  Descentralització i governabilitat 

1. Nombre de GTS creats 20 
2. Nombre de Consells de Participació 17 
3. Reunions realitzades   3 
 

2. Sistema de compra en base poblacional 
Percentatge de població coberta pel nou model capitatiu.................................................50%  
- Avaluació de la prova pilot del sistema de pagament en base poblacional. 
- Avaluació del programa de gestió de malalts desenvolupat a Osona dins del marc de la prova pilot del sistema 

de pagament en base poblacional. 
- Desenvolupar un model d’avaluació global per a les zones amb pagament en base poblacional. 
 

3. Avaluació de serveis sanitaris 
1. Nombre d’unitats productives a avaluar l’assoliment d’objectius 780 
2. Nombre d’indicadors per valorar l’assoliment d’objectius 140 
 

4. Llistes d’espera 
1. Nombre de pacients en LLEQ Unitats 62.500 
2. Temps de relosució de LLEQ Mesos  4,75 
3. Temps de demora de LLEQ Mesos  5,00 
4. Temps d’espera de la LLEQ Mesos  5,10 
 
Els valors previstos de la LLEQ s’han posat en funció de la evolució obtinguda en els darrers anys i tenint en 
compte els procediments actuals. S’ha determinat la tendència seguida per cada un dels mesos des del 2004 en 
endavant. S’ha considerat millor aquest sistema donat el fort caràcter cíclic de les dades. Si s’introdueixen nous 
procediments, lògicament els valors canviaran. Canvis substancials en la compra poden comportar la seva 
variació. 
Nombre de pacients en LLEPD  Com que és un registre iniciat l’any 2005 no és possible fer una 
previsió. 
Temps de resolució de LLEPD 
Temps de demora de la LLEPD 
Temps d’espera de la LLEPD 
 

5. Acreditació de la cobertura sanitària 
1. Explotacions sistemàtiques i puntuals de la informació poblacional  7.200.000 
2. Nombre de moviments de comunicacions entre els proveïdors i l'RCA  4.500.000 
3. Nombre d'auditories de qualitat  12 
4. Nombre de controls de qualitat  12 
5. Nombre de protocols  15 
6. Nombre de comunicacions per hospital (naixements i defuncions)  130.000 persones 
7. Nombre de comunicacions rebudes des dels ajuntaments (empadronament) 120.000 
8. Nombre de comunicacions amb l'AOC  85.000 
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9. Nombre de comunicacions amb la base de dades del SNS  120.000 
10. Nombre de targetes i col·lectius a cobrir amb la targeta xip  1.000/5.000 
11. Nombre de targetes editades i distribuïdes  1.800.000 
12. Creuaments sistemàtics amb fonts d'informació externa  35.000.000 registres 
 

6. Atenció al ciutadà 
1. Temps mig de tancament de les reclamacions  28 
2. Nombre de trameses mensuals de dades  12 
3. Nombre de documents elaborats  5 
 

7. Qualitat percebuda 
 

8. Pla de sistemes del CatSalut 
 Indicadors d’actuació 

Assolir el desenvolupament i/o implantació dels sistemes següents: 
- Desenvolupament d’aplicacions transaccionals........................................... 2006 
- Inversions en infrastructures i patrimoni...................................................... 2006 
- Llistes d’espera– CEX primer trimestre ....................................................... 2006 
- Recepta electrònica. Segona fase (SIRE-II)................................................. 2006 
- Noves versions d’aplicacions transaccionals............................................... 2006 
- Pla de qualitat i seguretat............................................................................. 2006 
- Comunicacions .......................................................................................... 2006 
- Manteniment ................................................................................................ 2006 
- Tecnologies ................................................................................................ 2006 
- CMBD d’AP ...................................................................  segon semestre 2006 
- Desenvolupament d’aplicacions de segon nivell ............ segon semestre 2006 
 

 Indicadors d’estructura 
- Xarxa de comunicacions – Total de línies de transmissió de dades que gestionarà el Servei Català de 

la Salut a l’any 2006: 
- Xarxa Digital de serveis Integrats ...........................................57 
- Interpista /VPN........................................................................ 50 
- Giganet .................................................................................... 7 
- Frame Relay .............................................................................9 
- Internet .................................................................................... 2 
- Nombre de línies PAP............................ ............................... 17 
- Nombre de línies ADSL ......................................................... 10 

- Equipament: 
- Equips encaminadors de comunicacions .............................. 50 
- Estacions de treball  ............................................................ 596 
- Servidors ............................................................................... 34 

- Connexió a Internet: 
- Subdominis d’Internet ........................................................... 90 
- Usuaris d’internet ............................................................. 3.500 
- Proveïdors d’Internet .............................................................. 2 

 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Diagnòstic de la situació 
 
1. Cal aprofundir els coneixements dels comandaments pel que fa a l’avaluació de les competències. 
2. L’ús de les noves tecnologies per part del personal del CatSalut fan necessari programar cursos de 

microinformàtica. 
3. Es pretén millorar els coneixements del personal pel que fa a l’ús de llengües estrangeres. 
4. Es pretén millorar les habilitats dels professionals del CatSalut pel que fa a temes de comunicació i informació. 
5. Es vol aprofundir els coneixement de certes habilitats que són necessàries per a desenvolupar els llocs de 

treball. 
 
Objectius 
 
- Actualitzar i reciclar coneixements (1,2,4 i 5). 
- S’ha d’assolir/millorar en els àmbits on s’ha detectat carències (2,4 i 5). 
- S’ha d’assolir/millorar en els àmbits on s’ha detectat carències si no són els nivells inicials (3). 
- Donar les bases de l’aprenentatge d’una llengua estrangera als nivells inicials(3). 
- Actualitzar i reciclar coneixements en els nivells mitjos i avançats (3). 
- Millorar l’ús de tècniques de comunicació i informació per al personal d’atenció al client (4). 
- Millorar les habilitats per al desenvolupament de certs llocs de treball del CatSalut (1,4 i 5). 
 
Activitats 
 
- Sessions de treball amb experts coneguts (1,4 i 5). 
- Classes a l’aula d’informàtica amb professors experts en la matèria a impartir(2). 
- Sessions de treball amb professors experts en la formació en empresa (3). 
- Millora de l’eficiència en l’elaboració de materials per a presentacions, conferències, etc.(4). 
 
Seguiment 
 
- Activitats realitzades 95% 
- Activitats sol·licitades 650 
- Avaluacions específiques 500 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
- Millora de l’eficiència dels comandaments en l’avaluació dels seus equips de treball (1). 
- Millora de l’eficiència del personal d’atenció al client i del personal que ha de dirigir/coordinar grups de treball (4 i 

5). 
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Diagnòstic de la situació 
 
1. Serveis d’atenció primària 

L’atenció primària de salut és la porta d’entrada dels ciutadans als serveis de salut, i per tant és el nivell 
assistencial on s’han d’implementar actuacions orientades a respondre a les noves necessitats i demandes que 
planteja el ciutadà, augmentant el seu nivell de resolució. 
 
L’atenció primària desenvolupa la seva prestació de serveis en els àmbits de la promoció de la salut, la 
prevenció de la malaltia, l’assistència i el tractament de malalts aguts i crònics. 

 
2. Atenció farmacèutica i prestacions complementàries 

Des de l’any 2004, les actuacions a desenvolupar en l’àmbit de farmàcia han estat agrupats en cinc grans línies  
definides bàsicament en funció del marc conceptual al que pertanyen: corresponsabilizació de tots els agents 
implicats en la prestació farmacèutica; millora dels sistemes d'informació; incorporació de criteris d'efectivitat i 
eficiència en les decisions terapèutiques; establiment de mesures d'avaluació i control; i millora dels serveis i 
prestacions. 
Concretament, i entre d’altres actuacions, durant el 2005: 
- s’ha signat un annex al Concert d’Atenció Farmacèutica entre el CatSalut i el Consell Català de Col·legis de 

Farmacèutics de Catalunya en el qual s’estableix l’inici d’una prova pilot per a la millora de la qualitat de la 
prestació farmacèutica als centres residencials socials per a la gent gran. 

- s’han aprovat, en relació a l’optimització dels programes de crònics, els criteris comuns mínims per a la 
renovació de receptes mèdiques oficials del CatSalut formalitzades en format ordinari o per mitjans 
automatitzats. Així, durant el 2005 s’està procedint al seguiment i adequació d’aquests criteris en l’àmbit 
d’entitats proveïdores. 

- s’ha presentat el Projecte de Recepta Electrònica a Catalunya que es durà a terme com a experiència pilot 
en dues zones de les Terres de l’Ebre i dues de Girona a partir de finals del 2005, amb implantació 
progressiva fins a finals de 2007. El projecte s’iniciarà amb 40 farmàcies i 5 àrees bàsiques de salut que 
atenen al voltant de 100.000 usuaris. Amb aquest programa es pretén disposar d’informació a temps real de 
la prescripció i dispensació de medicament i la identificació de l’usuari en tot el procés mitjançant la targeta 
sanitària individual, amb substitució progressiva de la recepta paper. 

- s’ha iniciat la revisió del Concert d’Atenció Farmacèutica entre el CatSalut i el Consell Català de Col·legis 
Farmacèutics de Catalunya en els àmbits de: reforçament de l’activitat farmacèutica, projectes basats en 
noves tecnologies, coordinació amb altre nivells assistencials i compartició de la informació, i reestructuració 
del sistema de gestió administrativa vinculat a la concertació. 

 
Objectius 
 
1. Serveis d’atenció primària 

Fer de l’atenció primària de salut l’eix central del sistema sanitari català augmentant la capacitat resolutiva, 
l’eficiència i la confiança del ciutadà en aquests serveis, garantint una atenció de qualitat.  

 
2. Atenció farmacèutica i prestacions complementàries 

Seguint el criteri, d’agrupar les actuacions en funció del marc conceptual al que pertanyen, els objectius globals 
de l’atenció farmacèutica pel 2006 són: 
1. Incorporar i potenciar criteris d'efectivitat i eficiència en les decisions terapèutiques 
2. Reforçar i incrementar la corresponsabilització de tots els agents implicats en la prestació farmacèutica 
3. Potenciar el sistema d’avaluació i control 
4. Optimitzar els serveis i prestacions 
5. Millorar els sistemes d'informació 

 
Activitats 
 
1. Serveis d’atenció primària 

1.1. Pla estratègic de Pediatria 
Reorganitzar l’atenció pediàtrica per tal de continuar proveint una assistència d’alta qualitat, però fent-la 
més resolutiva a nivell de l’atenció primària i potenciant una adequada coordinació entre els diferents nivells 
assistencials i d’altres recursos que disposa el sistema. 

1.2. Pla estratègic de millora de l’atenció primària 
Posar en marxa l’estratègia d’operativització del pla com a eina d’adaptació del model d’atenció primària a 
les noves expectatives i necessitats de la societat, introduint els canvis necessaris per potenciar 
l’assistència a demanda, facilitar l’accessibilitat, incrementar la cartera de serveis d’atenció primària, 
potenciar l’atenció domiciliària, reordenar l’atenció continuada, estimular el treball coordinat amb els serveis 
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d’atenció social i millorar la continuïtat assistencial. 

1.3. Aplicació del Pla d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva 
Millorar l’eficiència i la qualitat dels serveis prestats en aquests dispositius, així com actualitzar la cartera de 
serveis d’acord a les noves necessitats i reflectir-ho en la contractació. 

1.4. Activitats del Programa Salut i Escola 
Continuar amb el desplegament del programa iniciat a l’any 2004, incrementant la participació d’equips 
d’atenció primària i centres de salut mental infantil i juvenil en el mateix. 

1.5. Desplegament de la xarxa de mediadors per a l’atenció intercultural 

1.6. Accions de coordinació entre l’atenció primària i l’especialitzada per a la prevenció primària i secundària de 
la insuficiència renal 

1.7. Aplicació del Pla Estratègic de Rehabilitació ambulatòria 

1.8. Implantació de nous equips d’atenció primària 
A partir del desdoblament de les àrees bàsiques de salut d’Esparreguera i Vallirana, posar en funcionament 
dos nous equips d’atenció primària: Abrera i Corbera de Llobregat. 

1.9. Pla de xoc de l’atenció primària 
Incrementar el nombre de professionals assistencials en els serveis d’atenció primària per tal de garantir-hi 
una millor dotació de recursos humans i facilitar una millor atenció als ciutadans (augmentant el temps per 
visita). 

 
2. Atenció farmacèutica i prestacions complementàries 

2.1. Incorporar i potenciar criteris d'efectivitat i eficiència en les decisions terapèutiques 
2.1.1. Potenciació de l'ús de genèrics i de les especialitats sotmeses al sistema de preus de referència  
2.1.2. Desenvolupament de les activitats desenvolupades pel programa de seguiment de la prescripció de 

les novetats terapèutiques 
2.1.3. Reforçament dels indicadors d’efectivitat i eficiència en la utilització de medicaments en els contractes 

amb les entitats proveïdores. 
2.1.4. Potenciació dels mecanismes d’avaluació de nous medicaments, incorporació dels seus criteris en la 

contractació, guies, protocols, i sistemes retributius dels professionals, i establiment de programes 
d’informació i seguiment de la seva utilització. 

2.1.5. Desenvolupar estudis d’anàlisi econòmic (cost-efectivitat) i d’impacte pressupostari de medicaments i 
desplegament de les funcions de la Comissió d’Anàlisis Econòmic i Impacte Pressupostari. 

2.1.6. Monitorització i seguiment acurat de la utilització d’absorbents d’incontinència urinària (establiment de 
protocols d’utilització, desenvolupament de sistemes de validació informatitzada, seguiment de la 
utilització en base al usuari, reforçament de les activitats d’informació i control a nivell de les 
residències geriàtriques, etc). 

2.2. Reforçar i incrementar la corresponsabilització de tots els agents implicats en la prestació farmacèutica 
2.2.1. Assignació d'objectius quantitatius vinculats amb la despesa farmacèutica en l'àmbit de l'atenció 

primària, atenció especialitzada hospitalària i ambulatòria,  i centres de salut mental. 
2.2.2. Potenciació de les polítiques d’establiment d’estàndards de qualitat de la prescripció integrats en les 

polítiques retributives dels professionals.  
2.2.3. Definició de millores sobre el model d’assignació pressupostària als hospitals per a la medicació 

hospitalària de dispensaicó ambulatòria (medicació hospitalària de dispensació ambulatòria). 
2.2.4. Redefinició del catàleg de medicació hospitalària de dispensaicó ambulatòria coordinadament amb 

revisió de la tarifa d’hospital de dia on s’administra aquesta medicació.  
2.2.5. Monitorització i seguiment dels nous tractaments en la teràpia oncològica d’acord amb el Pla director 

d’oncologia i el Grup de treball de medicació hospitalària de dispensaicó ambulatòria. 
2.2.6. Estudi i desenvolupament de fórmules de corresponsabilització amb la farmàcia comunitària (nou 

model d’atenció farmacèutica a les residències geriàtriques que fomenti i incentivi l’activitat 
assistencial del farmacèutic, establiment d’un nou sistema de validació dels absorbents 
d’incontinència urinària que permeti al farmacèutic comunitari col·laborar en el seu ús racional, estudi 
d’un model de tarifes per a l’atenció farmacèutica vinculada a productes dietoterapèutics complexes, 
etc.). 

2.2.7. Estudi i anàlisi de noves fórmules de corresponsabilització amb la indústria farmacèutica (exploració 
de possibles models de gestió de patologies, cerca de fórmules de col·laboració que permetin millorar 
l’eficiència de la compra, etc.). 

2.2.8. Desenvolupament d’activitats d’informació al ciutadà sobre l’ús eficient dels medicaments (informació 
sobre medicaments genèrics i preus de referència, informació sobre la importància del compliment 
dels tractaments, informació sobre els riscos i conseqüències de l’acumulació a casa de medicació 
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per períodes llargs de tractament, estudi sobre la viabilitat d’un model d’informació al ciutadà basat en 
el concepte de “compte-client” que permeti la comunicació en termes d’utilització de recursos, etc). 

2.3. Potenciar el sistema d’avaluació i control 
2.3.1. Optimització dels programes de renovació de medicació crònica amb el seguiment i avaluació del 

compliment dels criteris comuns mínims establerts. 
2.3.2. Potenciar l’anàlisi de la prestació farmacèutica en base als usuaris consumidors. 
2.3.3. Avaluar els objectius i indicadors de la prestació farmacèutica dels contractes amb els proveïdors. 
2.3.4. Optimitzar el control de qualitat de la facturació de receptes. 
2.3.5. Redefinició del sistema de validació de receptes. 
2.3.6. Seguiment de la medicació especial sotmesa a autorització prèvia. 
2.3.7. Identificació de possibles irregularitats o fraus, i tramitació dels corresponents expedients 

sancionadors. 

2.4. Optimitzar els serveis i prestacions 
2.4.1. Implantar i estendre a tot el territori el nou model de gestió de la prestació farmacèutica en centres 

residencials socials. 
2.4.2. Plantejar millores en el Concert d’Atenció Farmacèutica entre el CatSalut i el Consell Català de 

Col·legis Farmacèutics de Catalunya, adequant-lo als nous projectes i models d’atenció farmacèutica. 
2.4.3. Millora de la coordinació entre l’atenció primària i l’atenció especialitzada en la gestió de la 

terapèutica del pacient. 
2.4.4. Inversió en elements de suport a la prestació farmacèutica. 

2.5. Millorar els sistemes d'informació 
2.5.1. Seguiment de l’evolució de la prova pilot per a la implantació de la recepta electrònica a Catalunya  
2.5.2. Potenciació del programa d'anàlisi de la prestació farmacèutica partint de l'usuari amb el 

desenvolupament de tasques vinculades a la utilització de la targeta sanitària 
2.5.3. Optimització dels sistemes d’informació i gestió de la prestació farmacèutica (DataMart), fomentant la 

retroalimentació d’informació amb el proveïdor sanitari i la interrelació amb d’altres aplicatius del 
sistema com el Registre Central d’Assegurats, el conjunt mínim bàsic de dades hospitalàries, etc. 

2.5.4. Optimització dels sistemes de distribució i assignació de talonaris de receptes, especialment en 
l’àmbit de l’atenció especialitzada. 

2.5.5. Desplegament d’activitats de “benchmarking” i de compartició d’informació sobre indicadors de la 
prestació farmacèutica entre proveïdors utilitzant la tecnologia web. 

2.5.6. Optimitzar els processos de digitalització de receptes i la seva revisió telemàtica. 
2.5.7. Desenvolupament d’un quadre de comandament de la prestació farmacèutica compartit amb el 

territori (regions sanitàries). 
 
Seguiment 
 
1. Serveis d’atenció primària 

  2006 
1. Nombre d’equips d’atenció primària participants en el programa 

Salut i Escola  86 
2. Nombre d’equips d’atenció primària  350 
3. Ratio poblacional de metge de família  5,4/10.000h. 
4. Ratio poblacional d’infermeria  6,4/10.000h. 
 

2. Atenció farmacèutica i prestacions complementàries 
- Nombre mitjà de receptes per habitant 10,6 recep./hab. 
- Percentatge d’ especialitats genèriques 17% 
- Percentatge de novetats  21% (At. primària) 
- Nombre d’estudis d’avaluació econòmica i impacte pressupostari realitzats 3 // 3 
- Percentatge d’utilització d’absorbents d’incontinència urinària (envasos) 4,50% taxa creixem. 
- Percentatge de receptes amb codi CIP i identificades correctament 99% 
- Nombre de campanyes d’informació al ciutadà sobre ús eficient dels medicaments 2 
- Nombre d’equips d’atenció primària avaluats en el compliment dels criteris comuns 
 mínims del programa de renovació de medicació crònica 173 EAP 
- Percentatge de receptes amb incidència i retornades 0,0050% 
- Nombre de residències i places residencials incorporades en el nou model 
 de gestió de la prestació farmacèutica en l’àmbit residencial social 16 resid. // 1.990 places 
- Grau d’implantació de la recepta electrònica  5 ABS 
- Percentatge de receptes no imputables  0,30 € 
- Nombre d’informes de benchmarking elaborats 12 trameses 
- Percentatge de receptes digitalitzades correctament 99% 
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Impacte sobre polítiques transversals 
 
Les que se’n puguin derivar de l’assoliment dels objectius. 
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Diagnòstic de la situació 
 
1. Atenció a malalts aguts en centres hospitalaris 

 
El nostre sistema de salut es basa en la qualitat, l’equitat, l’eficiència, la transversalitat entre els sectors i els 
diferents departaments de la Generalitat, la integració a nivell territorial, la participació, la transparència, la 
subsidiarietat entre administracions, la substituïbilitat de recursos i la sostenibilitat econòmica i financera. 
 
Actualment el funcionament de l’atenció especialitzada d’aguts ve marcada pels següents elements: 
- envelliment de la població 
- augment de la pressió assistencial com a conseqüència de l’increment de la immigració 
- incorporació de noves tecnologies 
- les llistes d’espera per intervencions quirúrgiques i processos diagnòstics 
- tendència progressiva a l’ambulatorització  de processos tant diagnòstics com terapèutics (cirurgia major 

ambulatòria, Hospital de Dia...) 
- necessària coordinació amb la resta de xarxes (atenció primària de salut, xarxa sociosanitària, xarxa de salut 

mental) per millorar la continuïtat assistencial. 
 
1.1. Programa maternoinfantil 

L’increment progressiu de la població infantil en els darrers anys ha generat necessitats noves en l’àmbit de 
l’atenció materno infantil: 
- necessitats de serveis maternoinfantil no cobertes 
- necessitat de sectoritzar l’atenció neonatològica terciària 
 

1.2. Pla director de malalties de l’aparell circulatori 
Les malalties cardiovasculars són la primera causa de mortalitat i una de els primeres causes de morbiditat 
a Catalunya. La mortalitat i morbiditat cardiovasculars, produïda fonamentalment per l’accident 
cerebrovascular i per l’infart de miocardi, es poden reduir mitjançant mesures preventives i de millora de 
l’atenció clínica. 
 

1.3. Pla director de malalties d’oncologia 
Les dades més recents de la mortalitat a Catalunya, mostren que avui el càncer és la primera causa de mort 
en els homes i la segona en les dones. El coneixement del seu impacte en la població i de les seves 
tendències ha de ser la base de qualsevol estratègia de control i prevenció de la malaltia. 
 

1.4. Pla estratègic d’atenció al pacient nefrològic 
La incidència i prevalença de la Insuficiència Renal a Catalunya ha augmentat en els darrers anys. Alhora, 
la darrera legislació sobre l’abordatge d’aquesta patologia data de l’any 1985. Els avenços tecnològics i en 
el coneixement científic, com també l’augment en el nombre de pacients afectats, fa necessària una 
reordenació d’aquests serveis que inclogui l’actualització en perfils professionals, dotacions tecnològiques i 
nivell d’activitat per fer front als canvis soferts en aquests darrers anys. 
 

1.5. Pla estratègic de la reforma de l’atenció especialitzada 
L’any 2003 va acabar la reforma de l’atenció primària a Catalunya. El 2006, una de les prioritats 
estratègiques del Departament de Salut és la definició del model de la reforma d’atenció especialitzada a 
Catalunya. Malgrat en el passat (1990) ja es va definir un model, el cert és que l’evolució demogràfica 
organitzativa i tecnològica de la darrera dècada a Catalunya fa replantejar-se la validesa d’aquest model 
pels propers anys. Alhora, caldrà adaptar l’actual estructura i sistema de provisió d’atenció especialitzada 
als nous requeriments del model definit. 
 

2. Pla director sociosanitari 
 
L’estructura demogràfica de la població de Catalunya tendeix, des de fa anys, al progressiu envelliment, que se 
sustenta en una davallada progressiva de les taxes de natalitat i mortalitat  i en una expectativa de vida que 
actualment és de les més  altes del món. La discapacitat i la dependència són uns problemes de salut pública 
que s’incrementen progressivament en els països desenvolupats. Cal, per tant, adequar els dispositius 
assistencials a les necessitats de salut específiques d’aquests col·lectius, afavorir un envelliment saludable, 
reduir la morbiditat associada a l’edat i a les malalties neurológiques que cursen amb discapacitat i garantir 
atenció de qualitat al final de la vida. 
 

3. Pla director de salut mental i addicions 
 
Les malalties mentals afecten a totes les edats de la vida , la prevalença vida a Catalunya és d’un 23,7% i es 
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preveu un increment a tota Europa en els propers anys.  Són en el seu conjunt de les que generen més 
discapacitat en tot el mon.  Les malalties mentals comporten riscos molt importants( exclusió social, malalties 
orgàniques i desestructuració familiar), per  manca d’un tractament adequat. Malgrat la xarxa especialitzada de 
salut mental està atenen el 3% de la població, més d’un 60% de les persones amb malaltia mental greu no 
segueixen un tractament en el sistema sanitari. 
 

4. Trasplantaments 
 
Els bons resultats en trasplantament, tant d’òrgans com de teixits, fan que segueixin augmentant, dia  a dia, les 
indicacions dels diferents tipus de trasplantament i, avui, malgrat que Catalunya manté la taxa de donació per 
milió de població molt alta, 38 per milió de població l’any 2004, estem arribant a una desproporció entre la 
demanda i l’oferta d’òrgans disponibles per a poder trasplantar. No podem disminuir les nostres llistes d’espera, i 
precisem nous projectes que ens ajudin a saber si hem arribat a un sostre. 
 

5. Pla integral d’urgències de Catalunya 
Tant des de la perspectiva assistencial pròpiament dita com per l’impacte social que representa a Catalunya, 
com en altres països del nostre entorn, l’atenció a les urgències constitueix un dels àmbits clau del sistema 
sanitari. 
 
L’aparició de noves malalties o en procés de canvi (grip), juntament amb un notable creixement de la població 
gran fràgil, introdueixen necessitats noves. 
 
En aquest context, a l’any 1999 es va constituir el Pla integral d’urgències de Catalunya, l’objectiu del qual fou el 
de vertebrar totes les accions que des dels diferents nivells d’atenció, serveis i dispositius sanitaris 
s’organitzessin per a afrontar d’una manera efectiva els canvis en les necessitats d’atenció urgent i molt 
especialment durant l’hivern. 
 

6. Rehabilitació 
 
La rehabilitació mèdica és el conjunt de mesures mèdiques, socials, educatives i professionals adreçades a 
restituir als pacients la major capacitat i independència possible. La rehabilitació mèdica implica la participació 
de diferents àmbits d’actuació i de nivells assistencials del sistema sanitari. 
 
La prestació de l’activitat de rehabilitació és realitzada pels dispositius propis de l’Institut Català de la Salut, de la 
xarxa hospitalària d’utilització pública i per proveïdors adjudicataris dels concursos realitzats al 1999, 2001, 2002 
i 2003. Els diferents proveïdors són responsables de la prestació del servei de rehabilitació ambulatòria, 
domiciliària i de logopèdia en diferents territoris de Catalunya. 
 
La oferta de serveis al territori de Catalunya és molt desigual, especialment l’oferta de serveis de rehabilitació 
domiciliària i de logopèdia, i existeix la voluntat de millorar l’equitat territorial. Al mateix temps, hi ha un volum 
important de pacients en llista d’espera en rehabilitació ambulatòria i, davant l’increment de costos del transport 
sanitari i la necessitat d’apropar el servei als usuaris, es planteja potenciar d’una forma efectiva la rehabilitació 
domiciliària. 
 
A tot l’anterior, cal afegir que per adequar l’oferta de serveis a les necessitats de salut, amb un abordatge des 
d’un concepte de salut integral i avançar en els aspectes qualitatius dels serveis, cal plantejar una actualització 
de la cartera de serveis de rehabilitació, amb la inclusió de tractaments, com per exemple les  malalties 
respiratòries o la incontinència urinària i actualitzar els models de contractació d’activitat basant-los en 
processos assistencials, ja que el sistema actual pot incentivar el creixement del nombre de sessions de 
rehabilitació per usuari. 
 
És en aquest context on, davant el plantejament del pla de rehabilitació de Catalunya i el nou concurs de 
rehabilitació, es considera necessari la contractació dels serveis de rehabilitació ambulatòria, domiciliària i de 
logopèdia pel sistema de procés. 

 
Objectius 
 
1 Atenció a malalts aguts en centres hospitalaris 
 

- Prestar amb qualitat i eficiència els serveis d’atenció especialitzada de salut  per als pacients dels hospitals 
de la xarxa hospitalària d’utilització pública i donar suport  a les altres línies assistencials, segons les 
directrius i els objectius del Pla de Salut de Catalunya. 

- Incrementar l’activitat dels centres de la xarxa pública (cirurgia major ambulatòria, proves diagnostiques, etc..) 
per disminuir les llistes d’espera i donar compliment al compromís de garantia màxima. 
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- Revisar i avaluar la incorporació de nous procediments de llistes d’espera a monitorar. 
- Garantir el continuum assistencial. 
- Avaluar l’alta tecnologia com element clau per la incorporació de tecnologia i complexitat als centres de la 

xarxa de forma sostenible. 
- Consolidar la implantació del diagnòstic ràpid del càncer a tot el territori. 
- Incorporar la corresponsabilització en la prestació farmacèutica en l’àmbit de l’atenció especialitzada. 
 
1.1. Programa maternoinfantil 

- Desenvolupar les recomanacions de qualitat de l’atenció neonatològica i obstètrica fetes pel Programa 
maternoinfantil del Departament de Salut en la xarxa de serveis sanitaris públics. 

- Dotar dels recursos necessaris a la xarxa de serveis d’utilització pública per donar resposta a les 
necessitats. 

- Coordinar les actuacions entre l’àmbit hospitalari i l’àmbit de l’atenció primària i l’atenció a la salut sexual 
i reproductiva en els aspectes relacionats amb l’atenció maternoinfantil. 

- Desenvolupar un sistema de registre de mortalitat i morbiditat perinatal i obstètrica que permeti fer el 
seguiment de les activitats d’ordenació de serveis i de la qualitat d’atenció. 

 
1.2. Pla director de malalties de l’aparell circulatori 

- Disminuir la morbiditat i la mortalitat per malalties de l’aparell circulatori, mitjançant la millora de les 
mesures preventives i d’atenció als pacients, des de la fase aguda fins a la rehabilitació. 

- Aplicar aquestes mesures de forma equitativa territorialment i de forma sostenible. 
 

1.3. Pla director de malalties d’oncologia 
- Reduir la incidència i mortalitat en càncer a Catalunya. 
- Millorar la supervivència i la qualitat de vida. 
- Millorar l’accessibilitat garantint el diagnòstic precoç i un tractament  apropiat i de qualitat. 
- Millorar la informació i comunicació entre pacients i professionals. 
 

1.4. Pla estratègic d’atenció al pacient nefrològic 
- Potenciar la prevenció i diagnòstic de la insuficiència renal i millorar l’efectivitat i accessibilitat del pacient 

en TSR a recursos assistencials d’alta qualitat, com també la seva satisfacció. 
 

1.5. Pla estratègic de la reforma de l’atenció especialitzada 
- Iniciar la reforma d’atenció especialitzada a Catalunya, d’acord al disseny d’un nou model que s’adeqüi a 

les necessitats actuals de servei de la població. 
 

2. Pla director sociosanitari 
 
Definir un model d’atenció i organització dels serveis, que partint de la realitat actual, permeti millorar l’ atenció 
de salut  a les persones incloses a les quatre línies d’atenció: Geriatria, Demències, Malalties Neurológiques que 
poden cursar amb discapacitat i Final de la Vida. 
 

3. Pla director de salut mental i addicions 
 
- Augmentar les activitats de promoció de la salut mental i la prevenció dels trastorns de salut mental i les 

addiccions. 
- Millorar la competència i la capacitat de l’atenció primària de salut en l’atenció a les persones amb trastorns 

mentals i addiccions. 
- Aconseguir que la resposta especialitzada sigui suficient, integral, adequada i de qualitat, orientada a millorar 

el pronòstic de la malaltia i a les necessitats dels pacients i les seves famílies. 
- Incrementar la satisfacció dels professionals. 
- Promoure l’organització funcional integrada de les xarxes i serveis d’atenció, especialment salut mental i 

addiccions. 
- Potenciar la formació, la recerca i l’avaluació. 
- Assolir el finançament adequat. 
 

4. Trasplantaments 
 
- Disminuir les llistes d’espera, augmentant la donació d’òrgans i teixits a Catalunya amb el programa de 

donació en asistòlia i l’organització territorial de Catalunya en l’àmbit de la donació i l’extracció d’òrgans. 
- Promocionar la donació d’òrgans a nivell escolar i social en general. 
- Promocionar la donació d’òrgans i col·laborar amb el registre espanyol de donants de medul·la òssia en la 

promoció per a l’obtenció de donants de cèl·lules progenitores d’hemopoesi. 
- Llistes d’espera: estudi d’accessibilitat i direcció de fluxos. Operativa. 



 PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006 
 MEMÒRIES DE PROGRAMES 

377 

Departament:  
Salut 

 

Servei/Entitat:  
Servei Català de la Salut 

Codi: 
 5100 

Programa:  
Atenció especialitzada de salut 

Codi: 
 412 

- Conèixer l’actitud envers la donació a la societat catalana. 
- Elaborar el Pla Estratègic d’obtenció de teixits. 
- Constituir les Comissions assessores sobre teràpies avançades i pels Bancs de Teixits. 
- Coordinar l’aplicació clínica de les teràpies cel·lulars  en col·laboració amb les institucions i entitats que 

intervinguin. 
- Finalitzar la migració de dades dels Registres de malalts renals, de trasplantament hepàtic, de trasplantament 

cardíac i trasplantament de cèl·lules de progenitors d’hemopoesi de Catalunya. 
- Millorar la comunicació, la qualitat i els serveis que ofereix el web de l’Organització Catalana de 

Trasplantaments als professionals i al ciutadà. 
- Introduir les modificacions pertinents en les condicions contractuals, entre el CatSalut i els centres 

hospitalaris generadors i trasplantadors, i amb els centres que presten atenció a la insuficiència renal 
terminal. 

- Potenciar la formació continuada dels professionals de la sanitat en l’àmbit de la donació i el trasplantament 
- Potenciar els estudis de Recerca. 
- Col·laborar amb altres organitzacions, nacionals i internacionals, en el desenvolupament  d’accions i 

d’actuacions relacionades amb l’obtenció d’òrgans i teixits i el trasplantament. 
- Establir un sistema de control, seguiment i avaluació dels derivats biològics d’origen humà destinats a 

trasplantament. 
- Millorar els circuits de notificació dels registres de seguiment de malalts. 
 

5. Pla integral d’urgències a Catalunya 
 

- Adequar els serveis sanitaris que permeti una resposta efectiva a la demanda d’atenció urgent. 
- Reduir el temps d’espera de l’atenció mèdica. 
- Millorar la coordinació entre els diferents dispositius assistencials d’urgències. 
 

6. Rehabilitació 
 
- Prestar serveis de rehabilitació ambulatòria, rehabilitació domiciliària i logopèdia a tot el territori de Catalunya, 

per tal d’assolir un nivell de cobertura homogeni a tot el territori. 
- Potenciar l’atenció domiciliària com a complement a la continuïtat d’altres actuacions i programes 

desenvolupats (compra selectiva per reduir la llista d’espera en pròtesi de genoll i maluc, pla d’atenció a la 
malaltia vascular cerebral, atenció a malalties neuromusculars cròniques amb discapacitat greu). 

 
Activitats 
 
1. Atenció a malalts aguts en centres hospitalaris 

- Incrementar la contractació d’activitat de procediments quirúrgics per reduir llistes d’espera. 
- Revisió sistemàtica del temps de garantia per orientar la compra de serveis de procediments quirúrgics, 

d’acord amb el sis mesos marcats com a objectiu en el decret 354/2022 pel conjunt de procediments, excepte 
per la pròtesis de genoll que serà de 12 mesos per l’any 2006. 

- Continuar les tasques de la comissió de Terciarisme. 
- Definir les possibles millores sobre el model d’assignació pressupostària als hospitals per a la medicació 

hospitalària de dispensació ambulatòria. 
 

1.1. Salut maternoinfantil 
- Anàlisi de situació dels serveis obstètrics i neonatals i proposta de reordenació per regions sanitàries. 
- Dotació de recursos mitjançant la compra de serveis. 
- Disseny i implementació del registre en els hospitals de Catalunya. 
 

1.2. Pla director de malalties de l’aparell circulatori 
- Implementació del codi ictus a Catalunya. 
- Millora del transport urgent en els casos aguts d’ictus i d’infart. 
- Increment de la disponibilitat de llit de coronàries per els casos d’infart de miocardi. 
- Increment de la disponibilitat de tractament de reperfusió en els casos d’infart de miocardi amb 

aixecament del segment ST (fibrinolisi i angioplàstia primària). 
- Incrementar les activitats de prevenció a l’atenció primària de salut, sobretot aquelles adreçades a 

l’abordatge del risc vascular global. 
- Millora de l’atenció a les cardiopaties congènites. 
 

1.3. Pla director de malalties d’oncologia 
- Prevenció i control del tabaquisme, Xarxa Hospitals sense Fum. 
- Difusió del codi Europeu contra el càncer. 
- Cribratge de càncer de mama i càncer de cèrvix. 
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- Diagnòstic ràpid ( implementació i avaluació: <30 dies sospita – tractament). 
- Implementació i avaluació de les oncoguies existents i elaboració noves oncoguies. 
- Definició mapa sanitári. 
- Millora radioterapia i quimioterapia. 
- Monitoratge cirurgia. 
- Definició estàndards anatomia patològica. 
- Cures pal·liatives. 
- Informació i comunicació malalts i famílies. 
- Sistemes d’informació (registre hospitalari de tumors). 
- Recerca. 
 

1.4. Pla estratègic d’atenció al pacient nefrològic 
- Revisar i completar la normativa (esborrany d’ordre existent) per la qual s’estructuren els nivells 

d’assistència nefrològica (inclusió de criteris d’ordenació i requisits mínims de qualitat dels centres 
sanitaris) i publicar-la al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb la conseqüent actualització de 
centres i serveis. 

- Millorar l’accessibilitat a la fístula arterio-venosa programada i urgent diferenciant si es tracta del primer 
accés o accessos posteriors. 

- Millorar la coordinació assistencial atenció primària - atenció especialitzada tot dissenyant i impulsant 
actuacions adreçades a la prevenció primària i secundària de la insuficiència renal terminal. 

- Millorar i adequar la contractació de recursos pel tractament de la insuficiència renal terminal. 
- Completar i millorar el sistema d’informació disponible: incloure aspectes econòmics i avançar en 

l’elaboració d’indicadors de qualitat de l’atenció nefrològica i dels tractaments substitutius renals. 
 

1.5. Pla estratègic de la reforma de l’atenció especialitzada 
- Definició del nou model i estimació dotació recursos. 
- Implantació del model a tot el territori de Catalunya, aquest model suposarà un increment en aspectes de   

recursos humans, tecnològics i canvis organitzatius. 
- Inici de la integració de personal no reformat (integració consistirà en més activitat i més dedicació 

horària). 
 

2. Pla director sociosanitari 
- Dissenyar i posar en marxa protocols i guies d’actuació en diverses línies d’actuació. 
- Adequar la cartera de serveis amb increment i nova creació de recursos diagnòstics i assistencials adreçats a 

grups “específics” neurològics, subaguts, demències complexes i demències joves. 
- Establir mecanismes de gestió de cas, valoració i coordinació a través de professionals (infermeria) de suport 

en l’atenció primària i equips de valoració especialitzats. 
- Potenciar un transport eficient i equitatiu. 
- Millorar la rehabilitació especialment en grups neurològics i problemes cognitius. 
- Impulsar models de suport sanitari i/o sociosanitari als àmbits escolars, serveis socials i centres d’atenció 

diürna a través de la figura d’infermera d’enllaç. 
- Implementar dispositius per tal de donar suport a la família en tots els processos. 
- Completar desplegament de les unitats de geriatria als hospitals d’aguts. 
- Implementar mesures generals d’atenció al final de la vida en àmbits específics:, atenció primària, urgències, 

residències. 
 

3. Pla director de salut mental i addiccions 
- Programes de promoció i prevenció en grups vulnerables ( infants, adolescents i gent gran). 
- Programes de prevenció del suïcidi. 
- Desplegament dels programa salut i escola. 
- Aplicació de l’apartat de salut mental del protocol del nen sà (dotació d’infermeria i formació). 
- Increment de les activitats de salut mental i addiccions en l’Atenció Primària de Salut (detecció, tractament, 

conselling, grups, atenció familiar, atenció psicològica). 
- Desplegament dels programes d’atenció a les urgències psiquiàtriques domiciliàries des del Servei 

d’emergències mèdiques amb equips de suport especialitzats. 
- Desplegament dels Plans de Serveis Individualitzats (incrementar un 30% la cobertura territorial). 
- Desplegament dels programes de Rehabilitació Comunitària (incrementar un 50% la cobertura territorial). 
- Ampliar l’oferta de programes d’atenció psicoterapèutica (3 territoris pilot a Catalunya). 
- Pla de Reordenació de l’atenció als trastorns del comportament alimentari (regions sanitàries Lleida, Alt 

Pirineu i Aran, Tarragona, Terres de l’Ebre i Central). 
- Prosseguir el desplegament de programes d’atenció a patologies emergents (ludopaties i Trastorns Límits de 

la Personalitat, disminuïts psíquics amb trastorns mentals). 
- Desplegament dels Programes d’atenció als infants i joves amb trastorns mentals greus (incrementar un 50% 

la cobertura territorial). 
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- Prosseguir el desplegament de les unitats vinculades a la reconversió dels hospitals monogràfics, i noves 
unitats polivalents a la comunitat. 

- Reformular els programes d’atenció a les persones amb trastorns mentals severs (amb especial atenció a la 
gent gran, potenciant el paper de l’infermeria psiquiàtrica). 

- Millora retributiva dels professionals de la xarxa de salut mental i drogodependències. 
- Programes d’atenció als adolescents amb trastorns mentals i problemes de consum de manera integrada 

entre atenció primària de salut (tardes joves), centres de salut mental infantil i juvenil i centres d’atenció i 
seguiment de les drogodependències. 

- Ampliar l’oferta de places d’hospital de Dia per Adolescents per a l’atenció adolescents amb problemes de 
consum. 

- Noves Unitats de Patologia Dual. 
- Desplegament del model d’atenció en salut mental i drogodependències en els centres de justicia juvenil 
- Nous centres d’atenció a les drogodependències gestionats per Entitats de Salut Mental. 
- En l’àmbit d’atenció a la infància desplegar Unitats Funcionals en el territori entre equips d’atenció primària, 

centres de salut mental infantil i juvenil, i centres de desenvolupament i atenció precoç per a l’atenció als 
infants amb discapacitats. 

- Equiparació del finançament de la xarxa de drogodependències a la xarxa de salut mental. 
 

4. Trasplantaments 
- Actuacions necessàries per a disminuir les llistes d’espera, augmentant la donació d’òrgans i teixits a 

Catalunya. 
- Realitzar activitats per a promocionar la donació d’òrgans. 
- Potenciar els acords consensuats dins el marc d’actuació de les Comissions assessores d’obtenció d’òrgans i 

teixits, de registres de seguiment i de trasplantaments d’òrgans i teixits de l’Organització Catalana de 
trasplantaments. 

- Elaborar el Pla Estratègic d’obtenció de teixits a Catalunya en base a criteris d’equitat, d’eficàcia i d’eficiència, 
tant pel que fa a l’àmbit d’obtenció com al de la distribució per part dels Bancs de teixits. Per això es proposa 
la constitució de dues comissions assessores, la de Banc de Teixits i la de Teràpia cel·lular avançada 

- Establir un sistema de teixit vigilància. 
- Desenvolupar les competències de l’Organització Catalana de trasplantaments en el marc de la directiva 

europea de teixits i cèl·lules que ja estarà trasposada el 2006 en col·laboració amb les institucions i entitats 
que intervinguin. 

- Ampliar els continguts dels diferents apartats del web de l’Organització Catalana de trasplantaments, 
desenvolupar nous serveis  per als professionals (possibilitat de comunicar dades directament a través del 
web) i per al ciutadà (versió accessible). 

- Potenciar la formació continuada dels professionals sanitaris en matèria de donació i trasplantament, per tal 
de millorar la informació de que disposen i facilitar el seguiment dels pacients trasplantats en el seu àmbit 
territorial. 

- Potenciar els estudis de recerca. 
- Seguir col·laborant  amb altres organitzacions, nacionals i internacionals, en el desenvolupament d’accions i 

d’actuacions relacionades amb l’obtenció d’òrgans i teixits i el trasplantament. 
- Establir el Programa de Garantia de Qualitat en la donació de l’Organització Nacional de Trasplantaments 

com el sistema de transparència, d’inspecció i d’avaluació, per tal de garantir un alt nivell de qualitat, 
considerant  paràmetres de sostenibilitat i eficiència. 

- Estudi de situació sobre el nivell d’informatització dels centres que presten assistència nefrològica a 
Catalunya. Disseny d’intrafases que facilitin l’extracció d’informació de la base de dades dels centres que 
presten assistència nefrològica i d’unitat de trasplantament hepàtic. 

 
5. Pla integral d’urgències de catalunya (PIUC) 

- Continuar la campanya de vacunació antigripal i antipneumocòccica. 
- Consolidar el pla d’altes de subaguts complementari al d’aguts i sociosanitari. 
- Optimitzar els serveis “061” i “sanitat respont” dins del pla integral d’urgències. 
- Mantenir la cobertura dels programes d’atenció domiciliària – equips de suport i els punts d’atenció 

continuada estacionals. 
- Incrementar les mesures preventives en atenció primària orientades a grups de població de “gent gran Fràgil”. 
- Introducció de millores en l’organització dels centres i coordinació de nivells assistencials. 
 

6. Rehabilitació 
- Implementar la contractació corresponent a l’adjudicació del concurs de rehabilitació. 
- Realitzar la contractació específica als proveïdors de xarxa hospitalària d’utilització pública i/o empreses 

públiques de la activitat que poden assumir i, per tant, no va ser objecte de concurs. 
- Definir la cartera de serveis i inclusió de noves patologies, segons el grau d’evidència. 
- Definir un nou sistema de compra i pagament de l’activitat. 
- Reconèixer l’activitat realitzada i accions per disminuir les llistes d’espera. 



 PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006 
 MEMÒRIES DE PROGRAMES 

380 

Departament:  
Salut 

 

Servei/Entitat:  
Servei Català de la Salut 

Codi: 
 5100 

Programa:  
Atenció especialitzada de salut 

Codi: 
 412 

- Model integral en la provisió de la rehabilitació. 
- Potenciar la rehabilitació domiciliària. 
- Complementarietat amb altres accions: pròtesi de genoll, atenció a la malaltia vascular cerebral, malalties 

respiratòries cròniques. 
- Dissenyar i impulsar d’un sistema d’informació integral. 
 

Seguiment 
 
1. Atenció als malalts aguts en centres hospitalaris. 
 

El seguiment es realitza mitjançant els següents indicadors: 
Nombre de centres de la XHUP 63 
Nombre de centres autoritzats 4 
Nombre de llits 14.607 
Nombre d’altes 710.724 
Objectius del Pla de Salut en el contracte 20 
Indicadors d’activitat: 

Llits / 1000 hab 2,06 
Freqüència hospitalària pública 95,90 
Estada mitjana 5,60 
%CMA (altes CMA / altes totals) 16% 
Pressió d’urgències (altes urgents / altes totals) 51,51% 
Elaboració d’assignacions pressupostàries de MHDA als hospitals 58 
Revisar el catàleg de MHDA 
 

1.1. Salut maternoinfantil 
Seguiment de la dotació de recursos. 
Posada en marxa del registre lligat amb el registre de mortalitat del Departament de salut i els registres 
d’activitat hospitalària. 
Seguiment dels fluxos de pacients 

1.2. Pla Director de malalties de l’aparell circulatori 
Temps de transports del pacients urgents. 
Aplicació de les mesures del codi ictus i de reperfusió en cas d’infart amb aixecament del segment ST. 
Millora dels indicadors clínics de l’ictus i l’infart. 
Temps de reperfusió. 
Millora dels indicadors d’atenció primària. 
Establiment de centres de referència per atendre les cardiopaties congènites. 

1.3. Pla director de malalties d’oncologia 
Aplicació programes prevenció primària i cribratge. 
Temps sospita diagnòstic i temps sospita tractament. 
Implementació  de les oncoguies. 
Paràmetres de qualitat de radioteràpia. 
Monitoratge de resultats de cirurgia. 
Activitats informatives i formatives. 
Registre hospitalaris de tumors. 
Quadre de comandament. 

1.4. Pla estratègic d’atenció al pacient nefrològic 
Indicadors d’activitat i de qualitat dels servei lligats a la contractació i al Registre de Malalts Renals de 
Catalunya. 

1.5. Pla estratègic de la reforma de l’atenció especialitzada 
Indicadors d’activitat i procés. 

 
2. Pla director sociosanitari 

1. Nombre de PADES 83 
2. Nombre d'UFISS 70 
3. Nombre d'hospitals de dia 71 
4. Nombre de places d’hospital de dia 1.935 
5. Nombre total de centres sociosanitaris 109 
6. Nombre total de llits d'internament 8.845 

Distribució de llits d’internament segons tipologia: 
7. Nombre de llits de llarga estada 6.050 
8. Nombre de llits de convalescència 1.906 
9. Nombre de llits de cures pal·liatives 391 
10. Nombre de llits de mitja estada polivalent 445 
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11. Nombre de llits de SIDA 53 
 
Indicadors d'activitat i de resultats: 
Nombre de pacients atesos en recursos d'internament: 

12. Llarga estada 13.690 
13. Convalescència 16.687 
14. Cures pal·liatives 6.005 
15. Mitja estada polivalent 4.133 

 
Nombre d’estades generades pacients donats d’alta:  

16. Llarga estada 1.418.340 
17. Convalescència 631.088 
18. Cures pal·liatives 122.909 
19. Mitja estada polivalent 89.583 
 

Nombre d’altes generades en recursos d'internament: 
20. Llarga estada i SIDA 8.743 
21. Convalescència 15.283 
22. Cures pal·liatives 6.334 
23. Mitja estada polivalent 3.387 
 
24. Nombre de pacients atesos en hospital de dia 5.800 
25. Nombre d’estades generades hospital de dia 247.641 
26. Nombre d’altes en hospital de dia 3.776 
27. Nombre de pacients atesos en PADES 17.438 
28. Nombre d’altes en PADES 13.791 
29. Nombre de pacients atesos UFISS 29.090 
30. Nombre d’altes en UFISS 21.149 
 
31. Estada mitjana altes en llarga estada i SIDA 162 
32. Estada mitjana altes en convalescència 41 
33. Estada mitjana altes en cures pal·liatives 19 
34. Estada mitjana altes en mitja estada polivalent 27 
35. Estada mitjana altes en hospital de dia 66 

 
3. Pla director de salut mental i addiccions 

- Avaluació de la implantació dels programes i les activitats descrites mitjançant la compra de serveis o 
avaluacions adhoc. 

- Avaluació de les llistes d’espera. 
- Avaluació de la satisfacció dels usuaris, famílies i professionals. 
- Avaluació d’indicadors: 

Nombre de llits d'aguts 1.096 
Nombre de llits de subaguts 708 
Nombre de llits mitjana i llarga estada 3.124 
Nombre de llits d'hospitalització parcial d'adults 646 
Nombre de llits d'hospitalització parcial infantil i juvenil 400 
Places en centres de dia 1.707 
Nombre de Centres de Salut Mental Infantil i juvenil 43 
Nombre de consultes perifèriques d'adults 14 
Nombre de consultes perifèriques infantil i juvenil 24 
Nombre de Centres de Salut Mental d'Adults 71 
Nombre de plans de serveis individualitzats 21 
Nombre d'altes d'aguts 20.945 
Nombre d'altes de subaguts 2.872 
Nombre d'estades de mitjana i llarga estada 1.140.260 
Nombre d'altes d'hospitalització parcial d'adults 3.935 
Nombre d'altes d'hospitalització parcial infantil i juvenil 1.360 
Nombre d'actes ambulatoris 1.290.652 
Nombre de programes de rehabilitació en centres de dia 4.370 

4. Trasplantaments 
El seguiment es realitza mitjançant els següents indicadors: 

Hospitals autoritzat per a l’obtenció i extracció d’òrgans i teixits 23 
Taxa de donants vàlids d’òrgans per milió de població (pmp) 38,00 
Negatives del ciutadà a la donació 18,50% 
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Taxa de trasplantaments d’òrgans pmp: 
* Renal 69,50 
* Hepàtic 32,20 
* Cardíac 7,70 
* Pulmonar 4,20 
* Pancreàtic 3,80 
* Progenitors de cèl·lules de l’homopoesi 55,40 

Taxa de malalts tractats amb teixits a catalunya pmp: 
* teixit osteotendinós 188 
* teixit vascular < 8,5 
* teixit cutani > 2,8 
* teixit cornial 144 

D’altres indicadors: 
* Registres de donació i trasplantament 
* Nombre de centres detectors a Catalunya 
* Material resultant al cap de l’any 
* Publicació de la normativa proposada 
* Extensió del Pla de Garantia de Qualitat en la donació. 

 
5. Pla integral d’urgències de Catalunya 

El seguiment es realitza mitjançant els següents indicadors: 
Número de vacunes contra la grip administrades 1.336.024 
Número de vacunes contra el pneumococ administrades 77.300 
Percentatge de pacients més grans de 74 anys inclosos en programa ATDOM 15,00% 
Número de trucades rebudes al telèfon 061 600.000 
Número de visites domiciliàries realitzades pels equips d’atenció primària 330.000 
Número de pacients atesos als centres d’atenció continuada 15.400 
Número de pacients atesos als serveis d’urgències dels hospitals 1.100.000 
Número d’altes realitzades des del pla d’altes per pacients aguts, subaguts i sociosanitaris 15.500 

 
6. Rehabilitació 

- Nivell de cobertura territorial dels serveis de rehabilitació 100% 
- Processos de rehabilitació segons diagnòstic sobre el total de processos de rehabilitació. 
- Nombre de sessions per procés per a cada grup diagnòstic i segons tipus de rehabilitació. 
- Temps d’inici de tractament des de la indicació per tipus de procés, territori i proveïdor. 
 

Impacte sobre polítiques transversals 
 
1. Atenció a malalts aguts en centre hospitalaris. Salut maternoinfantil 

Aquest projecte millorarà la salut de les dones gestants i dels neonats per tant té un impacte molt positiu sobre 
les polítiques de salut del Departament de Salut i sobre les polítiques de gènere del Govern de la Generalitat.  
 

2. Pla director de salut mental i addiccions 
La major part de les activitats previstes en el Pla Director de Salut Mental i Addiccions tenen un impacte sobre 
polítiques tranversals no sols entre nivells assistencials de la xarxa sanitària sinó també amb la xarxa de serveis 
socials, educació i justícia. 
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Diagnòstic de la situació 
 
El CatSalut va convocar el mes de desembre de 1999 el concurs per a l’adjudicació del transport sanitari a 
Catalunya. Des d’octubre del 2000, les empreses adjudicatàries són responsables de la prestació del servei de 
transport sanitari urgent i no urgent, excepte en el cas de Barcelona ciutat, que només es va licitar el transport 
sanitari no urgent. 
El fet de no existir diferenciació en els lots territorials entre els recursos destinats a la prestació dels serveis de 
transport sanitari urgent i els recursos destinats a la prestació dels serveis de transport sanitari no urgent, ha 
comportat aquests últims anys problemes que, quan afecten al transport sanitari no urgent, són problemes de 
puntualitat en la realització del servei, però quan afecten al transport sanitari urgent suposen el retard en la prestació 
del servei de suport vital bàsic i, en ocasions, una possible afectació del pronòstic del pacients. 
 
A tot l’anterior, cal afegir un control molt limitat dels recursos des del Centre de Coordinació de Servei 
d’Emergències Mèdiques, SA, al no ser possible conèixer a temps real la posició dels vehicles al territori i la situació 
de disponibilitat per a la realitzar serveis dels mateixos. 
És en aquest context on, davant el plantejament del nou concurs de transport sanitari, es considera necessari i 
imprescindible diferenciar la contractació dels serveis de transport sanitari urgent de la contractació dels serveis de 
transport sanitari no urgent. 
 
Per a la contractació del transport sanitari urgent, donat que el criteri primordial és assegurar un temps de resposta 
adequat a la situació d’urgència i la valoració és realitzada des del Centre de Coordinació de Servei d’Emergències 
Mèdiques, SA (061), la proposta és que la contractació sigui d’una estructura d’ambulàncies de suport vital bàsic, 
distribuïda en bases per tal d’assegurar unes isocrones correctes de temps de resposta. Aquesta contractació serà 
realitzada per Servei d’Emergències Mèdiques, SA i comporta, en aquest moment, la totalitat del transport sanitari 
urgent de Catalunya excepte Barcelona ciutat. Aquesta activitat es troba integrada al Programa del Pla 
d’Emergències Sanitàries de Catalunya. 
 
Per a la contractació del transport sanitari no urgent, donat que el criteri primordial és ajustar la realització del servei 
a l’hora i ruta prèviament programada, la proposta és la contractació de l’activitat a realitzar. Aquesta contractació 
serà realitzada pel CatSalut i comporta la totalitat del transport sanitari no urgent a realitzar a l’àmbit territorial de 
Catalunya a càrrec del CatSalut. 
 
Per últim, cal afegir que, a l’àmbit territorial de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran, donada les característiques 
orogràfiques i demogràfiques del territori, els recursos del transport sanitari no urgent hauran d’assegurar una 
disponibilitat les 24 hores al dia per al suport al transport sanitari urgent. En aquest supòsit, a més de la contractació 
de l’activitat, cal afegir un cost d’estructura del recurs en disponibilitat per al Centre de Coordinació de Servei 
d’Emergències Mèdiques, SA (061). 
 
Altres aspectes estan en relació amb els diferents models existents en relació a la prestació de serveis de suport 
vital avançat, diferenciant-se el model de Barcelona ciutat prestat amb personal propi i amb vehicles de transport 
sanitari, del model de la resta de Catalunya on el personal mèdic i d’infermeria pot ser propi o contractat a un 
proveïdor de serveis sanitaris (Institut Català de la Salut o xarxa hospitalària d’utilització pública) i el vehicle no 
permet el transport sanitari i, en cas de necessitat, ha de demanar la presència d’una ambulància de suport vital 
bàsic. Altres consideracions sobre la prestació de suport vital avançat estan en relació amb: la necessitat d’establir 
noves bases territorials per tal de corregir les iniquitats en el temps de resposta i la necessitat de renovació dels 
helicòpters sanitaris per l’adaptació a la regulació establerta en directives europees. 
 
Finalment, donat que en la majoria d’ocasions la demanda inicial davant una possible urgència o emergència 
sanitària es produeix per una trucada telefònica d’un alertant no qualificat (entès com alertant sense coneixements 
sanitaris), és fonamental la protocolització en l’atenció de les trucades per tal de determinar d’una banda l’existència 
o no d’una urgència sanitària i el seu grau de priorització, i d’altre l’assignació del recurs assistencial més adequat 
entre els recursos amb disponibilitat de ser utilitzats. 
 
Objectius 
 
1. Transport sanitari no urgent 

1. Establir una separació efectiva entre la provisió de serveis de transport sanitari urgent i no urgent. 
2. Millorar la prestació del servei en relació a la realització i puntualitat dels mateixos. 
3. Disposar d’informació detallada sobre la prescripció del transport sanitari no urgent que permetin establir 

estratègies de millora i racionalització. 
2. Transport sanitari urgent i Pla d’emergències sanitàries 

1. Establir una separació efectiva entre la provisió de serveis de transport sanitari urgent i no urgent. 
2. Millorar la prestació del serveis en relació al temps de resposta des de la recepció de l’alerta. 
3. Millorar l’assignació de recurs en funció de les necessitats detectades i la priorització de la urgència. 
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Activitats 
 
1. Transport sanitari no urgent 

1. Coordinació i seguiment del procés d’implementació del resultat de l’adjudicació del concurs de transport 
sanitari no urgent. 

2. Aprovació i implementació de les directrius, criteris i circuits establerts a la Instrucció del transport sanitari a 
l’àmbit del Servei Català de la Salut. 

3. Posada en funcionament del centre de control del transport sanitari no urgent. 
 
2. Transport sanitari urgent i Pla d’emergències sanitàries 

1. Coordinació i seguiment del procés d’implementació del resultat de l’adjudicació del concurs de transport 
sanitari urgent. 

2. Desplegament de les noves bases de suport vital avançat. 
3. Posada en funcionament del nou sistema de classificació i priorització de les alertes d’urgències sanitàries. 

 
Seguiment 
 

Es constituiran a nivell central i de cadascuna de les regions sanitàries les comissions de seguiment del 
transport sanitari. Aquestes comissions han de vetllar per l’efectiva implementació del resultat del concurs i per 
la resolució de les incidències que es puguin plantejar. 
 
Des del centre de control del transport sanitari no urgent es realitzarà el seguiment i avaluació tant de la 
prescripció del serveis com de la prestació dels mateixos. 

 
Indicadors: 
• Nombre de serveis prescrits per unitat productiva 2.154.744 
• Percentatge de serveis programats sobre total de serveis per unitat productiva >65% 
• Percentatge de serveis no programats sobre total de serveis per unitat productiva <35% 
• Percentatge de serveis en transport sanitari col·lectiu sobre total de serveis de 
 transport sanitari per unitat productiva >30% 
• Nombre de serveis de transport no urgent per habitant 0,3 
• Seguiment del concurs de transport urgent tot l’any 
 

Impacte sobre polítiques transversals 
 
Davant les característiques del servei, té un impacte sobre les polítiques de millora d’accessibilitat per als col·lectius 
d’usuaris amb mobilitat reduïda. 
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Diagnòstic de la situació 
 
En un context sanitari cada cop més complex, amb fenòmens com la globalització, la innovació tècnica i científica i 
la competitivitat, és imprescindible prendre decisions de la manera més objectiva possible i fonamentades en la 
informació disponible degudament contrastada i avaluada. 
 
Objectius 
 
- Promoure que la introducció, l’adopció, la difusió i la utilització de les tecnologies mèdiques es faci d’acord amb 

criteris de demostrada eficàcia, seguretat, efectivitat i eficiència. 
- Promoure que el sistema sanitari català disposi d’informació pertinent basada en el coneixement científic. 
- Impulsar la utilització del coneixement científic per a la prevenció de les malalties i la millora de la salut i la 

qualitat de vida tot promovent la cultura de l’avaluació. 
 
Activitats 
 
Finançar l’Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques per tal que aquesta pugui dur a terme una 
convocatòria pública per a la concessió d’ajuts per a l’elaboració de projectes de recerca en serveis sanitaris. 
 
Seguiment 
 
Seguiment del pagament dels ajuts en recerca adjudicats mitjançant convocatòria pública. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

 



 

 



 

 

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT (ICS) 
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Diagnòstic de la situació 
 
El desenvolupament de la societat actual cap una societat de la informació global i de fàcil accés (xarxes de 
comunicacions, internet,...) fa que la demanda de millors serveis per part de l’ICS no només es concreti en aspectes 
de quantitat i qualitat dels serveis sanitaris i assistencials, sí no també en demandes d’informació a la seva 
accessibilitat. 
 
Actualment l’ICS te mancances en el seus sistemes d’informació corporatius, tant interns com externs. 
 
També es detecten tota una sèrie de procediments i circuits administratius enfarragosos, repetitius i que a més de 
no generar cap valor afegit, dificulten una accessibilitat simple i directe dels usuaris. 
 
El Programa de modernització de l’ICS té la missió de desenvolupar una organització sanitària pública de la 
Generalitat que sigui referent i model de provisió de serveis de salut a Catalunya.  Els principis estratègics d’aquest 
model són l’enfocament de servei a client, la corresponsabilitat i transparència en la gestió i avaluació dels resultats, 
el rigor pressupostari, la simplicitat organitzativa i la modificació del rol de la funció i la professionalització dels 
treballadors. 
 
És per això que es planteja un conjunt d’actuacions que doni noves respostes i alternatives de desenvolupament als 
nous reptes. Per tant, l’ús adequat d’eines de gestió i d’organització empresarial, juntament amb les capacitats i 
possibilitats que ofereixen de forma contrastada les noves tecnologies, han de permetre assolir les fites. 
 
Objectius 
 
1- Marc estratègic  

1.1- Processos vinculats amb el Departament de Salut i el CatSalut 
1.2- Processos vinculats amb altres proveïdors 
 

2- Adaptació normativa i marc organitzatiu 
2.1- Revisió i adaptació normativa (norma econòmica, norma de recursos humans, i altres) 
2.2- Establiment d'un nou model de gestió (escenaris jurídics) 
2.3- Model i criteris de gestió globals 
2.4- Estructures organitzatives 
2.5- Òrgans individuals i col·legials 
2.6- Dotació real i mobilitat de recursos 
 

3- Estandardització, unificació i normalització de processos 
Creació de processos homogenis per a totes les àrees, àmbits i centres que configuren l’ICS, a través de 
l’anàlisi de circuits i procediments de treball, d’organització de les tasques i vincles entre totes les entitats 
implicades, per identificar les raons de la complexitat dels processos i mesurar el potencial de millora per 
convertir-los en més simples i eficaços. 

3.1- Reenginyeria dels processos 
3.2- Estratègies d’eficàcia operativa 
3.3- Model i criteris de funcionament globals 
3.4- Nous processos i circuits 
3.5- Estratègies de formació i capacitació professional  
 

4- Enfocament de servei a client 
4.1- Orientar el disseny de processos, les estructures organitzatives i la capacitació i qualificació dels 
professionals envers la prestació de serveis, tant a l’usuari de l’ICS com al conjunt de clients interns. 
4.2- Visió única i completa de l’usuari per a tots els implicats 
 

5- Automatització i aprofitament de les tecnologies 
Els nous processos s’implantaran fent servir un sistema d’informació adaptat a les necessitats de l’ICS i basat en 
el programari de gestió SAP 
 

6- Accessibilitat a la informació i integració de sistemes 
Integració de la gestió economicofinancera i de recursos humans amb l'assistencial, amb l’objectiu de donar 
suport als processos de presa de decisió estratègica i operativa, i potenciar la cultura empresarial de l’ICS 
 

7- Cerca de sinergies, economies d'escala i optimització de recursos 
Aprofitar la grandària de l’ICS per aconseguir les solucions més avantatjoses en diverses situacions com compra, 
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contractació, distribució de recursos, etc.  
8- Àmbit assistencial 

8.1- Facilitar la productivitat del professional i la seva dedicació a activitats que afegeixin valor 
 
8.2- Qualitat assistencial i qualitat percebuda en la prestació clínica 
8.3- Disposar d’informació de la cartera de serveis i la seva utilització 
8.4- Seguretat i confidencialitat en la custòdia de les dades 
8.5- Avaluació de resultats 
 

9- Àmbit econòmic 
9.1- Estratègies d’eficiència empresarial i de generació d’ingressos 
9.2- Inversions i capitalització de la institució 
9.3- Disposar d’informació que permeti gestionar eficientment els recursos 
9.4- Disposar d’informació necessària per a la gestió d’acords amb tercers 
9.5- Avaluació de resultats 
 

10- Potenciació del desenvolupament professional i personal dels treballadors de l'ICS  
 
Activitats 
 
- Àmbit Assistencial per a l'Atenció Hospitalària 

· Gestió del flux de pacients 
· Petició de proves diagnòstiques 
· Suport a la gestió del procés quirúrgic 
· Cures d’infermeria 
· Gestió de documentació clínica 
· Gestió de farmàcia hospitalària 

 
- Àmbit Economicofinancer  

· Comptabilitat analítica 
· Comptabilitat financera 
· Facturació a tercers 
· Facturació al CatSalut 
· Contractació  
· Compres, aprovisionament i logística 
· Inversions i actius fixos 
· Log@ritme:  

Racionalització i integració progressiva de les tasques d’emmagatzematge i logística de distribució de totes 
les compres de material fungible, sanitari i no sanitari, corresponents als hospitals i centres d’atenció 
primària de l’ICS en l’operador logístic Log@ritme.  

· Central de compres i logística: 
Incorporar dins la Central els hospitals i centres d’atenció primària gestionats per Log@ritme, amb l’objectiu 
d’aprofitar les economies d’escala que es generen en tot cicle de compres. 

· Renovació d'equipaments electromèdics: 
Pla de renovació de l’aparatatge electromèdic dels hospitals i centres d’atenció primària que han superat la 
seva vida útil, mijançant una operació de renting. 

 
- Àmbit ciutadà 

· Simplificació de les relacions dels ciutadans amb l’ICS, integrant tota la informació d’interès general en un únic  
 
punt: el web de l’ICS. 
 

- Facilitar el procés de lliure elecció de metge i/o centre, i impulsar la utilització d’internet per fer-ho: 
Estendre l’abast de l’accés telemàtic a tota la població coberta per la Xarxa d’Atenció Primària de l’ICS 

 
- Impulsar la utilització del web de l'ICS en la comunicació amb la institució (proveïdors, treballadors): 

Estendre l’abast de l’accés telemàtic per pagar taxes, consultar ofertes contractuals, etc. 
 
 · Història Clínica compartida entre l'atenció primària i l'atenció hospitalària  
   

- Facilitar la compartició de la informació clínica i de la informació de recursos, per tal que es garanteixi l’accés 
 
 de tots els agents implicats, tot garantint la confidencialitat d’aquesta informació. 



 PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006 
 MEMÒRIES DE PROGRAMES 

391 

Departament:  
Salut 

 

Servei/Entitat:  
Institut Català de la Salut 

Codi:  
5200 

Programa:  
Direcció i administració generals 

Codi:  
121 

· Estació clínica de treball d’atenció primària (e-CAP) 
- Impulsar entre el personal de la Xarxa d’Atenció Primària la utilització de l’e-CAP, per tal de millorar la 

prevenció, el diagnòstic i el tractament dels ciutadans, tot garantint la confidencialitat. 
 
Seguiment 
Indicadors assistencials (dades d’activitat assistencial, eficàcia i qualitat clíniques, etc.)  
- Indicadors econòmics (seguiment pressupostari, anàlisi de costos, etc.) 
- Indicadors de recursos humans (seguiment de la plantilla per categories professionals, anàlisi de costos de 

personal, etc.)  
- Indicadors de satisfacció dels usuaris (enquestes als usuaris)  
- Indicadors de qualitat de vida professional (enquestes als treballadors) 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Diagnòstic de la situació 
 
• Increment de plantilla: estratègia de noves competències; manca de professionals per atendre a la població; i 

increment demogràfic.   
• Creació de nous centres d’urgències d’atenció primària (CUAP): en aquests moments hi ha una necessitat 

bàsica de reforma de l’atenció continuada a l’atenció primària per tal de donar resposta a les demandes urgents 
dels usuaris. En aquests moments, l’atenció urgent en l’atenció primària és poc resolutiva, tecnològicament molt 
pobra i molt deficitària en equipaments i no dóna resposta a les necessitats de patologia aguda que té la nostra 
població.  

• Formació: estratègia que neix de la missió de l’organització, formació que s’orienta a les necessitats de 
desenvolupament de la Divisió, incrementa un 10% el seu pressupost i el descentralitza i potenciant la formació 
e-learning . 

• Pla d’equipaments: els centres de salut tenen uns equipaments que, en la majoria dels casos, limiten la seva 
capacitat resolutiva. Això va en detriment de l’atenció que podrien rebre els ciutadans i de la capacitat dels 
professionals d’atenció primària per diagnosticar o resoldre la gran majoria de les necessitats sanitàries dels 
seus pacients. 

• Unitats de rehabilitació: Les unitats de rehabilitació d’atenció primària (15-16) estan augmentant molt la seva 
activitat en els darrers temps amb canvis de la seva tradicional cartera de serveis. Estan duent a terme molta 
activitat que abans les feia els hospitals i altres unitats d’atenció especialitzada per tenir més confiança en la 
resolució d’aquests problemes en l’atenció primària. 

• Tractament d’anticoagulació oral a l’atenció primària: un 8% dels ciutadans de Catalunya requereix aquest 
tractament. Les causes de l’augment de la demanda són motivats per la major longevitat dels pacients i que per 
malalties cardiocirculatòries es recomana aquesta terapèutica. Abans es feia per punció en sang venosa, amb 
desplaçament del pacient o familiar per recollir a posteriori el full de tractament, ja que es requeria la intervenció 
del laboratori i del metge especialista. Actualment es pot fer en un sol acte  mèdic, punció capil·lar i full de 
tractament i en el centre d’atenció primària més proper al pacient. 

• Ampliació del projecte d’implantació de call center ICS – Sanitat Respon: Actualment la població ICS de 
Catalunya susceptibles de ser atesos per centres d’atenció primària de l’ICS que disposa de programa e-cap és 
de 5.313.709 milions d’habitants. Actualment, la població amb call center propi és de 1.885.361 habitants. Per 
tant, la població ICS pendent d’integrar en Sanitat Respon seria de 3.428.348 habitants. 

 
Població objectiu: 
• Increment de plantilla: per als professionals: augment en la dedicació al pacient; per a l’empresa: distribució de 

càrregues de treball; i per al pacient: millor atenció al pacient. 
• Creació de nous centres d’urgències d’atenció primària (CUAP): per als professionals: millora en les condicions 

de treball amb concentració de professionals amb la corresponent millora en la qualitat de treball; per a 
l’empresa: distribució de càrregues més equitativa amb homogeneïtzació del tipus de resposta de la demanda 
urgent; per al pacient: major accessibilitat a l’atenció urgent, amb més proximitat al lloc on es produeix la 
urgència. 

• Formació: per als professionals: accés a formació en servei; per a l’empresa: optimitzar els recursos en 
formació; per a la formació: el camp futur de la formació no presencial.  

• Pla d’equipaments: per als centres de salut i per als professionals, en concret. 
• Unitats de rehabilitació: Les causes de l’augment de la demanda són la longevitat dels pacients, els pacients 

nouvinguts, la derivació dels malalts dels accidents de treball i de tràfics, el control dels malalts post-AVC o 
malalties cardíaques, les malalties cròniques com osteoporosi, artrosi i altres. 

• Tractament d’anticoagulació oral a l’atenció primària: per als professionals: accés a formació en l’abordatge 
d’aquests pacients; per a l’empresa: racionalitzar i dotar de competència al metge d’atenció primària en 
l’abordatge d’aquests pacients; per als pacients: facilitar l’accessibilitat a les proves periòdiques del temps de 
coagulació per tenir-ho més proper. 

• Ampliació del projecte d’implantació de call center ICS – Sanitat Respon: per als professionals: un tractament 
més equitatiu en la recepció i emissió dels missatges i per donar visita; per a l’empresa: major homogeneïtzació 
en la recepció de trucades; per al pacient: major satisfacció. 

 
Resultat desitjat: 
• Increment de plantilla: aconseguir unes ratios raonables de pacients assignats per metge d’atenció primària  

amb un percentatge raonable de pacients visitats per població.  
 
• Creació de nous centres d’urgències d’atenció primària (CUAP): aconseguir que els usuaris flueixin cada cop 

més a les urgències de l’atenció primària, amb el corresponent descol·lapse dels serveis d’urgències 
hospitalaris. 

• Formació: per als professionals: millorar la competència professional; per a l’empresa: homogeneïtzar la 
formació; per a la formació: incrementar noves metodologies. 

• Pla d’equipaments: millorar la capacitat resolutiva dels professionals d’atenció primària mitjançant el nou pla 
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d’equipaments per als centres de salut. 
• Unitats de rehabilitació: Hi ha la intervenció de diferents professionals: metges rehabilitadors, fisioterapeutes, 

logopedes, auxiliars de clínica i serveis administratius, el que obliga a fer un treball d’equip, ja que abans 
s’actuava de manera individualitzada. 

• Tractament d’anticoagulació oral a l’atenció primària: les unitats d’hematologia o altres dels hospitals fan la 
major part del control dels pacients que requereixen tractament anticoagulant oral, però s’ha observat que  
molts d’aquests malalts poden ser controlats per parts dels professionals d’atenció primària, fins a un 60% dels 
casos. 

• Ampliació del projecte d’implantació de call center ICS – Sanitat Respon: Aconseguir que el 100% de la 
població assignada als equips d’atenció primària de l’ICS disposin d’aquest servei a l’hora de demanar visita per 
al metge de família i pediatria.   

 
Objectius 
 
Objectius estratègics: 
• Increment de plantilla: aconseguir una millor atenció mèdica; assolir noves  competències; i redistribució de 

càrregues poblacionals. 
• Creació de nous centres d’urgències d’atenció primària (CUAP): oferir un servei que garanteixi un alt nivell de 

resolució de les demandes d’atenció a problemes aguts i descompensacions de crònics des de l’atenció 
primària; donar suport als equips d’atenció primària a la demanda immediata i en el diagnòstic d’alguns 
processos urgents; cobrir les necessitats sanitàries ambulatòries i domiciliàries de la població assignada fora de 
l’horari habitual dels equips d’atenció primària de l’àrea d’influència; i descongestionar els serveis d’urgències 
dels hospitals èr tal que puguin millorar la seva eficiencia. 

• Formació: assegurar el nivell òptim d’excel·lència en la pràctica i en la capacitat resolutiva dels professionals de 
l’atenció primària; reforçar el treball en equip i l’adaptabilitat dels equips a l’entorn; apostar inequívocament i de 
forma decidida per les noves tecnologies; facilitar eines pel lideratge i l’autonomia; incrementar la formació en 
tots els estaments; aplicar noves metodologies docents, e-learning plataforma informàtica; aconseguir 
accessibilitat als professionals que puguin accedir a l’eina formativa; utilitzar xarxa informàtica, prestació de la 
pròpia plataforma informàtica; i aconseguir convenis docents, entre diferents institucions (societats científiques i 
universitats).  

• Pla d’equipaments: incrementar la capacitat de resolució dels centres de salut; incrementar la capacitat de 
resolució dels centres de salut i incrementar l’accessibilitat dels ciutadans per algunes exploracions 
complementàries. 

• Unitats de rehabilitació: descentralitzar part de l’activitat que es fan als hospitals; que els pacients generats de 
l’atenció primària siguin derivats primerament als serveis de rehabilitació de l’atenció primària i no als serveis 
d’atenció especialitzada; i adequar la cartera de serveis a les noves patologies susceptibles de tractament de 
rehabilitació a l’atenció primària. 

• Tractament d’anticoagulació oral a l’atenció primària: millorar la capacitat resolutiva dels unitats d’atenció 
primària,  augmentant la seva capacitat d’activitat i l’accessibilitat del pacient en aquest procés assistencial; i 
incrementar la coordinació entre els professionals d’atenció primària i els metges especialistes hematòlegs. 

• Ampliació del projecte d’implantació de call center ICS – Sanitat Respon: Continuar amb la implantació del 
programa; millorar els resultats immediats tant en captació interna i externa com el nivell de resolució i treballar 
en la millora contínua del servei en base a l’experiència. 

 
Objectius operatius: 
• Increment de plantilla: incrementar el nombre de professionals sanitaris, 200 metges, 150 diplomats d’infermeria 

i 100 auxiliars administratius per tal de distribuir la ratio població /  metge entre 1.500 – 1.700 pacients.    
• Creació de nous centres d’urgències d’atenció primària (CUAP): creació de 12 nous centres d’urgències  

d’atenció primària repartits per tota la geografia catalana i dotació de recursos tecnològics adients, amb 
radiologia bàsica digitalitzada, química seca, desfibril·lador automàtic, pulsioximetria, boxos per a observació i 
sala de traumatologia menor i cirurgia.  

• Formació: incrementar el cursos no presencials, un curs e-learning per cada estament professional; implantar la 
formació en servei en l’e-cap, un curs de gestió clínica per a metges; utilitzar la plataforma formativa del conveni 
docent, amb una institució crear la plataforma virtual; crear la formació per a directius, realitzant dos cursos de 
formació; i incrementar la formació en professionals no sanitaris, formació específica en pla d’acollida i qualitat. 

• Pla d’equipaments: millorar la detecció precoç d’algunes complicacions associades a malalties cròniques, 
principalment respiratòries (malaltia pulmonar obstructiva crònica) i cardiovasculars (diabetis mellitus, etc.) i 
ampliar la dotació de desfibril·ladors en consultoris.  

• Unitats de rehabilitació: incrementar la relació directa amb els equips d’atenció primària; introduir la metodologia 
de l’atenció primària; incrementar la capacitat de resolució de l’atenció primària i encoratjar el treball 
interprofessional en els serveis de rehabilitació de l’atenció primària. 

• Tractament d’anticoagulació oral a l’atenció primària: augmentar el nombre dels professionals  sanitaris  
d’atenció primària que faran tractament anticoagulant oral amb tires capil·lars i amb control de la medicació 
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corresponent i incrementar la formació dels professionals d’atenció primària amb el suport dels hematòlegs de 
l’hospital de referència i altres professionals d’atenció primària que ho facin. 

• Projecte d’implantació de call center ICS – Sanitat Respon: Arribar a aconseguir que tota la població assignada 
als equips d’atenció primària de l’ICS disposin d’aquest servei a l’hora de demanar visita. 

 
Activitats 
 
• Increment de plantilla: increment de professionals mitjançant noves accions; augmentar el temps de visita per 

pacient i donar una millor cobertura mèdica a la població 
• Creació de nous centres d’urgències d’atenció primària .(CUAP): donar una millor cobertura mèdica a l’atenció 

aguda a la població; desenvolupar un programa de formació específic per a patologies urgents en l’atenció 
primària; desenvolupament de protocols conjunts amb els equips d’atenció primària i amb l’hospital de 
referència. 

• Formació: desenvolupar un programa de formació per a directius d’atenció primària; realitzar cursos per a 
habilitats de gestió; preparar un programa de formació de millora de la competència professional, curs on line 
d’actualització; crear una plataforma per formació en farmacoterapèutica; desenvolupar un programa de 
formació en salut mental per als professionals sanitaris; i analitzar la viabilitat d’estades formatives per metges 
d’atenció primària. 

• Pla d’equipaments: detecció de necessitats d’equipaments mitjançant un estudi (Equipass); concurs públic per a 
l’adjudicació dels equipaments així com per a la seva dotació mitjançant un sistema de renting; protocol·lització 
de les exploracions a realitzar mitjançant els nous equipaments; i formació als professionals usuaris dels 
equipaments. 

• Unitats de rehabilitació: desenvolupar una coordinació eficaç amb els equips d’atenció primària; desenvolupar 
un programa d’educació sanitària a les àrees bàsiques (tractament i xerrades de grup de pacients segons 
malaltia); elaborar guies pràctiques de derivació i protocols de coordinació; dur a terme sessions clíniques 
conjuntes amb els metges d’atenció primària; prevenir i fer educació sanitària; augmentar els nombres derivats 
de l’atenció primària, evitant fer més derivació als hospitals (patologia no quirúrgica de l’aparell locomotor); 
reduir la Incapacitat temporal i racionalitzar el consum de fàrmacs. 

• Tractament d’anticoagulació oral a l’atenció primària: educació sanitària dels pacients per part dels 
professionals d’atenció primària en relació a la seva malaltia; elaboració de guies de pràctiques de derivació i 
protocols de coordinació i dur a terme sessions clíniques conjuntes amb l’hematòleg de referència de l’hospital 
per tal de racionalitzar el consum de fàrmacs. 

• Projecte d’implantació de call center ICS – Sanitat Respon: incorporart progressivament noves bosses de 
població al projecte. 

 
Seguiment 
 
• Increment de plantilla: increment de professionals amb indicadors d’input mitjançant la quantitat de recursos  

 
necessaris i indicadors de procés per tal d’assolir un 20% més de recursos econòmics; temps de visita amb 
indicadors de resultats (10 minuts visita/pacient) i indicadors de qualitat mitjançant el mesurament 
d’expectatives i grau de satisfacció metge i pacient; i noves competències, amb indicadors d’output mitjançant 
les mesures visites i indicadors de qualitat mitjançant el mesurament d’expectatives i grau de satisfacció. 

• Creació de nous centres d’urgències d’atenció primària (CUAP): indicadors d’input mitjançant la quantitat de 
recursos necessaris, indicadors de procés per tal d’aconseguir que els usuaris vagin a aquests centres sense 
passar pels serveis d’urgències dels hospitals, i indicadors de qualitat mitjançant el mesurament d’expectatives i 
grau de satisfacció. 

• Formació: Curs per directius: indicadors d’input mitjançant el mesurament dels recursos econòmics (un 10% 
més) per a la seva realització; indicadors de qualitat, mitjançant la mesura de les expectatives; grau de 
satisfacció i indicadors input amb l’assoliment d’un 20% més en oferta formativa. 

• Formació: Curs d’habilitats de gestió: indicadors d’input mitjançant la mesura dels recursos econòmics per a la 
realització i indicadors de qualitat mitjançant la mesura de les expectatives i grau de satisfacció. 

• Formació: Curs de millora de la competència: indicadors d’output, mitjançant la mesura dels nivells de resolució 
dels professionals; indicadors de resultats mitjançant la mesura de les expectatives i del grau de satisfacció. 

• Formació en farmacoterapèutica: indicadors d’eficiència mitjançant variables de cost/resultats de la prescripció. 
• Formació: estades formatives: indicadors d’output amb la mesura de l’activitat d’un programa de reciclatge i 

indicadors de qualitat mitjançant les expectatives i la satisfacció dels professionals que han fet l’estada. 
• Pla d’equipaments: indicadors d’input mitjançant el disseny d’un pla d’implantació i la creació de grups 

impulsors descentralitzats en els territoris i indicadors d’output en forma de reunions periòdiques per detectar 
problemes i proposar solucions; i avaluació de l’impacte del Pla d’Equipaments. 

• Unitats de rehabilitació: indicadors d’output amb la mesura del nombre de pacients que han estar derivats dels 
metges d’atenció primària a les unitats de rehabilitació, per tipus de patologia, grups de pacients que  acudeixen 
a les xerrades i de tractament per equip d’atenció primària en grup i activitat assistencial de cada tipus de 
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professional per patología. 
• Tractament d’anticoagulació oral a l’atenció primària: indicadors d’output amb el nombre de pacients nous que 

han estar derivats dels hospitals als centres d’atenció primària i indicadors d’eficiència mitjançant el 
mesurament del nombre de tires capil·lars  que es gasten per cada equip d’atenció primària i per cada malalt. 

• Ampliació del projecte d’implantació de call center ICS – Sanitat Respon: indicadors d’output amb el 
mesurament de l’increment del nombre de trucades rebudes i indicadors d’eficiència amb el millorament de les 
ratios de trucades ateses / rebudes, el minvament en el número de trucades abandonades / rebudes, 
aconseguir un temps mig d’espera menor a un segon amb un percentatge d’atenció en els primers 30 segons 
superior al 98%, i assolir un índex de dissuasió del 0%. 

 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
En general, les noves accions endegades en l’atenció primària de l’ICS cerquen la millora en la resolució dels 
problemes en aquest àmbit, amb una millora de la competència dels professionals sanitaris que hi treballen i 
d’aquesta manera, millorar els resultats i la satisfacció interna i externa dels seus professionals. 
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Diagnòstic de la situació 
 
L’Actual sistema de provisió de serveis sanitaris en l’àmbit dels hospitals està influït per un seguit de factors que 
condicionen la situació de partida i que es troben en el centre de les actuacions de la Divisió d’Atenció Hospitalària i 
del propi Institut Català de la Salut. Aquests factors es troben recollits dins de les polítiques del Departament de 
Salut en Pla de salut de Catalunya. De manera resumida son: 
 

 Factors demogràfics amb una major esperança de vida, el que comporta l’envelliment de la població a 
atendre i per tant una major prevalença de les malalties cròniques relacionades amb l’envelliment (major 
dependència, comorbilitat...) L’atenció d’aquesta realitat obliga als hospitals redissenyar els processos 
organitzatius per donar la resposta més adequada. 

 Factors tecnològics. La introducció progressiva de noves tecnologies i d’avenços científics obliga a 
readaptacions dels dispositius i de la provisió de serveis. Així mateix els canvis en el patró de les malalties, 
obliguen introduir nous procediments, sovint d’alt cost, per donar la resposta més adequada.  

 Factors socials, com la renda personal, els canvis culturals, el major  nivell de informació de la població, 
influeixen  decisivament en les expectatives dels ciutadans en relació als serveis sanitaris. En aquest sentit 
la millora dels serveis hotelers, la simplificació dels tràmits i procediments administratius esdevenen claus 
en les polítiques de gestió dels dispositius 

 El fenomen de la immigració està suposant un increment notable de la demanda de serveis especialitzats i 
alhora un increment evident de la complexitat pel factors de multiculturalitat, diversitat d’idiomes i la 
introducció de noves malalties. 

 Resultat de la major part dels factors esmentats estem assistien a increments en la demanda que 
condicionen l’actual situació de accessibilitat dels nostres centres. En aquest sentit l’adequada gestió de la 
demanda i les adaptacions de la oferta de serveis es clau per afrontar la problemàtica de les llistes 
d’espera sanitàries. 

 Finalment els factors professionals (necessitat de desenvolupar mecanismes de carrera professional i de 
incentivació i promoció) estan obligant a modificar substancialment les polítiques de recursos humans dels 
nostres centres. 

 
Dins d’aquesta situació actual, la Divisió d’Atenció Hospitalària de l’institut Català de la Salut te com a missió la 
prestació de serveis especialitzats hospitalaris a la població de Catalunya que li és de referència, en funció de la 
seva ubicació geogràfica i a la disponibilitat de serveis d’alta tecnologia i complexitat. 
 
La prestació de serveis inclou, a més de l’atenció a la població usuària dels serveis sanitaris, la promoció de la salut, 
la prevenció de la malaltia, la docència de pregrau i de postgrau i la recerca clínica i experimental. 
 
Aquests serveis especialitzats es configuren mitjançant els següents dispositius assistencials: 
 
Hospitals comarcals: 
Hospital de Viladecans 
 
Hospitals Generals de referència:  
Hospital Verge de la Cinta de Tortosa 

HOSPITAL UNIVERSITARI DE TARRAGONA JOAN XXIII 
Hospital Universitari de Girona Josep Trueta 
Hospital Universitari de Lleida Arnau de Vilanova 
 
Hospitals d’alta tecnologia: 
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol 
Hospital Universitari de Bellvitge 
Hospital Universitari de la Vall d’Hebron  
Objectius 
 
Objectius estratègics: 
Els objectius operatius dels hospitals de l’Institut català de la Salut s’emmarquen dins de les polítiques estratègiques 
de la Divisió d’Atenció Hospitalària. Aquestes polítiques, congruents amb els objectius estratègics de l’Institut Català 
 de la Salut, són: 

1. Stuar el pacient en el centre del sistema de salut 
2. Cnsiderar els professionals com la força principal del sistema 
3. Recapitalització progressiva per les inversions en infrastructures i equipaments 
4. Gestió del terciarisme i les noves tecnologies diagnostiques i terapèutiques 
5. Docència i recerca: cooperació i adequació a les necessitats 
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6. L’ICScom a base de la territorialització dels serveis assistencials. 
 
Objectius operatius: 
 
1. Situar el pacient en el centre del sistema de salut 

a) Adequar l’oferta a les necessitats de la població 
i) Millorar la productivitat i l’eficiència dels dispositius assistencials 
ii) Millorar l’accessibilitat dels pacients en llista d’espera:  

1. Llista d’espera quirúrgica 
2. Llista d’espera per 1a. Visita no urgent 
3. Llista d’espera per Gabinet no urgent 

iii) Millorar l’atenció en les Urgències 
4. Professionalització del primer nivell d’atenció. 

iv) Desenvolupar i/o consolidar alternatives a l’hospitalització convencional 
5. Projecte de prevenció i suport a l’alta hospitalària (PISA) 
6. Hospitalització a domicili  
7. Unitats de diagnòstic ràpid 
8. CMA 
9. Unitats de curta estada 
 
10. Unitats de convalescència 
11. Unitats de geriatria 
12. Hospital de dia 
 

b) Consolidar el paper de les unitats d’atenció als usuaris com a ens que vetllen pels drets dels ciutadans 
usuaris de l’hospital. 

c) Millora dels serveis Hotelers 
d) Avaluar la satisfacció dels pacients i adoptar mesures de millora d’acord amb els resultats 

i) Informe i recepta a l’alta en tots els casos  
ii) Millorar els aspectes pitjor valorats de les enquestes de satisfacció dels pacients, en els àmbits 

d’hospitalització, consultes i urgències. 
e) Millorar la detecció, tractament, declaració i derivació dels casos de sospita de violència domèstica, 

maltractaments i abusos infantis. 
 

2. Considerar els professionals, la força principal del sistema 
a) Participació dels professionals en la presa de decisions 

i) Potenciació dels òrgans de representació, participació i govern de la institució per tal  que tinguin un 
funcionament efectiu i satisfactori. 

ii) Direcció participativa per objectius 
Corresponsabilitació dels professionals en la identificació d’àrees e millora i en la fixació d’objectius 

iii) Desenvolupament de les Direccions Clíniques 
b) Incentivació dels professionals 

i) Avaluació de l’actual Model Retributiu i de Carrera Professional i negociació del nou acord de 
retribucions. 

 
3. Recapitalització progressiva per les inversions en infrastructures i equipaments 

a) Millora en la disponibilitat tecnològica, adequada a les necessitats de la població a tractar. 
i) Pla de reposició tecnològica. 

b) Propostes estratègiques i plans directors a cada hospital. 
c) Inversió en noves tecnologies de la informació i de les comunicacions. 
 

4. Gestió del terciarisme i les noves tecnologies diagnòstiques i terapèutiques. 
a) Avaluació de la incorporació d’innovacions tecnològiques.  
b) Seguiment específic dels procediments d’alta complexitat 

 
5. Docència i recerca: cooperació i adequació a les necessitats 

a) Adequació de l’oferta de les places MIR a les necessitats del sistema sanitari.  
b) Vetllar per la qualitat i l’eficàcia dels programes formatius de postgrau 
c) Recerca multicèntrica. Cooperació entre Centres, projectes conjunts entre diferents nivells assistencials. 
d) Consolidació dels projectes d’Instituts de Recerca. 
e) Reconeixement de les tutories MIR. 

6. L’ICS com a base de la territorialització dels serveis assistencials 
a) Equilibri pressupostari 
b)  Viabilitat econòmicafinancera (Ingressos via contracte CatSalut i altres vs. Despeses) 
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c)  Adopció de mesures conjuntes entre l’atenció especialitzada i l’atenció primària per l’optimització dels 
recursos disponibles en benefici de la població 

d) Aliances estratègiques amb d’altres proveïdors del territori  
e) Consolidar el paper de les Direccions Clíniques Territorials. 

 
Activitats 
 
Les activitats a desenvolupar durant l’exercici, son les pròpies de la prestació de serveis sanitaris en règim 
d’internament, ambulatori  o domiciliari (ingressos hospitalaris, visites ambulatories i d’urgències), així com les 
activitats corresponents de docència i recerca.  
 
A les activitats ordinàries cal afegir-hi totes aquelles activitats, pròpies de la gestió de cada Hospital, que  facin 
possible l’assoliment  dels objectius operatius de cada centre i del conjunt de la Divisió. 
 
Seguiment 
 
Els instruments pel seguiment i l’avaluació de les activitat pròpies de la Divisió, són, de manera resumida els 
següents: 

• Seguiment detallat de l‘assignació pressupostària, pel  conjunt de la Divisió i per centre i unitat 
• Seguiment de l’evolució de les plantilles i de la contractació en el conjunt de la Divisió i en cada centre. 
• Seguiment de l’activitat assistencial realitzada per centre, unitat i servei. 
• Seguiment de l’accessibilitat als serveis hospitalaris amb monitorització específica dels procediments 

preferents pel CatSalut . 
• Seguiment de l’assoliment dels objectius qualitatius i dels nous projectes pactats amb cadascun dels 

hospitals. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

 



 

 

INSTITUT CATALÀ D'ASSISTÈNCIA I SERVEIS 
SOCIALS (ICASS) 
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Diagnòstic de la situació  
 
L’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials és una entitat gestora de la Seguretat Social que com a ens 
requereix d’una estructura organitzativa dotada amb recursos humans i materials, que dona un suport administratiu 
tècnic i especialitzat a totes les unitats, centres i serveis que actuen en àmbits concrets. 
Per tant aquest programa està format pel conjunt d’actuacions de suport a la gestió de les diferents unitats de 
l’ICASS, així com també aquelles despeses estructurals i de funcionament d’aquest.  
 
Objectius 
 
Estratègics: 
1- Planificar, integrar i dirigir els recursos de l’ICASS per tal d’assolir els seus objectius. 
2-. Coordinar l’actuació de les diferents unitats aconseguir una gestió eficaç, eficient i econòmica. 
3-. Atendre i informar al ciutadà dels serveis existents, dels recursos disponibles, etc.   
 
Operatius: 
1.1- Optimitzar els mitjans humans, materials i econòmics de l’ICASS. 
2.1- Assolir l’execució eficaç dels crèdits pressupostaris  
2.2-.Executar les  inversions previstes i en el termini previst 
3.1- Millorar la qualitat de l’atenció al ciutadà mitjançant una informació més accessible i entenedora (atenció 

telefònica, atenció personal, informació i tràmits en la web, impresos, ....)   
 
Activitats 
 
- Gestionar els recursos humans de l’ICASS 
- Coordinar l’actuació dels centres i serveis de l’ICASS. 
- Coordinar la gestió econòmica dels crèdits de l’ICASS per tal de cobrir les necessitats econòmiques dels 

centres i serveis de l’entitat. 
 
Seguiment 
 
- Nombre de personal de l’ICASS per grups 
- Percentatge d’execució del pressupost de despesa 
- Percentatge d’execució del pressupost d’ingressos 
- Nombre d’expedients de contractació iniciats 
- Nombre de convocatòries de subvencions publicades 
- Nombre de disposicions normatives impulsades 
- Nombre de publicacions 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Departament:  
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Codi:  
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Programa:  
Formació del personal d’administració i serveis 

Codi:  
 122 

Diagnòstic de la situació  
 
La societat actual requereix que els treballadors estiguin en una contínua formació per tal de mantenir un nivell de  
coneixements  adequat s pel desenvolupament de les seves tasques. 
Els funcionaris no són aliens a aquest procés de formació necessari per promoure el desenvolupament personal i 
professional dels treballadors públics. 
 
Objectius 
 
Estratègics: 
1.- Promoure la formació dels treballadors públics per aconseguir el seu desenvolupament personal i professional. 
2.- Adaptar els treballadors públics als canvis ocasionats per les noves tecnologies. 
 
Operatius: 
1.1- Ampliar els temes inclosos en les activitats formatives 
1.2- Mantenir  l’oferta d’activitats formatives     
2.1- ncrementar el nombre de cursos oferts al personal sobre noves tecnologies 
 
Activitats 
 
- Elaborar i executar el Pla de formació del Departament de Benestar i Família.  
 
Seguiment 
 
- Nombre d’activitats del Pla de Formació 2006 en el que participa personal de l’ICASS 
- Nombre d’activitats formatives de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya a les que assisteixen personal 

de l’ICASS 
- Nombre de persones de l’ICASS que sol·liciten activitats formatives 
- Nombre de persones de l’ICASS autoritzades a assistir a activitats formatives internes 
- Nombre de persones de l’ICASS autoritzades a assistir a activitats formatives externes 
- Despesa total destinada a activitats formatives 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Departament:  
Benestar i Família 

 

Servei/Entitat:   
Institut Català d’Assistència i  Serveis Socials 

Codi: 
 5000 

Programa:  
Prevenció de riscos laborals del personal de l’administració de la generalitat 

Codi: 
 123 

Diagnòstic de la situació  
 
És necessari vetllar per la seguretat i salut dels treballadors fent activitats que promoguin la seguretat, la higiene, la 
salut i en general la millora de les condicions de treball. 
 
Objectius 
 
Estratègics: 
 
1.- Promoure i integrar la cultura preventiva 
2.- Vigilar la salut 
 
Operatius: 
 
1.1- Realitzar campanyes de promoció de la salut 
1.2.- Organitzar cursos com a mesures correctores derivades de les avaluacions 
1.3- Implantar protocols i guies, i millorar els circuits de comunicació per tal de difondre la prevenció 
2.1.- Realitzar exàmens mèdics  
2.2.- Reduir els efectes nocius del tabac 
 
Activitats 
 
- Avaluar els riscos de l’ICASS i fer el seguiment de l’execució de les mesures preventives 
- Elaborar el Pla de Prevenció dels riscos laborals. 
- Elaborar el Pla de Formació  
- Implantar i mantenir els plans d’emergència dels centres 
- Avaluar els riscos psicosocials, riscos ergonòmics 
 
Seguiment 
 
- Nombre d’informes de revisions d’avaluacions de riscos laborals 
- Nombre d’informes de manteniment de plans d’emergència 
- Nombre d’exàmens mèdics 
- Nombre de vacunacions 
- Nombre de protocols implantats 
- Nombre de tríptics i manuals informatius 
- Nombre de treballadors que participen en grups de cessació tabàquica 
- Nombre de cursos impartits 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

 
 



 PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006 
 MEMÒRIES DE PROGRAMES 

404 

Departament:  
Benestar i Família 

 

Servei/Entitat: 
Institut Català d’Assistència i Serveis Socials 

Codi:  
 5000 

Programa:  
Pensions i prestacions assistencials 

Codi:  
 311 

Diagnòstic de la situació 
 
D’acord amb les dades de l’informe 2003 sobre la pobresa a Catalunya, elaborat per la Fundació Un Sol Món,  
s’estima que un 18,6% de la població catalana viu en llars amb uns ingressos per sota del llindar de la pobresa, 
establert en el 60% de la renda mitjana. Un terç de la població pobre viu en una llar on la persona de referència té 
més de 65 anys i el 14% viu en llars la persona de referència de les quals es troba en situació d’inactivitat 
(invalidesa laboral, viduïtat o d’altres). Conjuntament, aquest dos col·lectius representen gairebé la meitat dels 
pobres de Catalunya. Es tracta de llars, en bona mesura, de persones dependents d’algun tipus de prestació 
pública. 
L’any 2005, 68.000 ciutadans de Catalunya són perceptors de pensions no contributives i assistencials de jubilació i 
invalidesa, ja que no disposen de recursos suficients per a subsistir i no reuneixen els requisits necessaris per a 
acollir-se a les pensions de nivell contributiu.  També hi ha pensionistes de viduïtat que no treballen i tenen un nivell 
d’ingressos deficitari. 
Amb aquest programa es volen pal·liar algunes de les situacions de pobresa més paleses que es donen a Catalunya 
i millorar uns ingressos reduïts que no permeten fer front a despeses essencials com ara la manutenció, les pròpies 
de la llar, la comunicació, el transport així com totes aquelles imprescindibles per poder dur una existència digna. 
  
Objectius 
 
Estratègics: 
1.- Continuar donant suport econòmic a les persones majors de 65 anys i a les persones d’entre els 18 i els 64 anys 
d’edat que tenien reconeguda una pensió assistencial per l’anomenat Fons d’assistència social (FAS: llei de 21 de 
juliol de 1960), ja derogat. 
2.- Millorar la situació econòmica de les persones vídues pensionistes. 
 
Operatius: 
1.1- Gestionar les pensions no contributives. 
1.2- Gestionar els ajuts a conjugues supervivents. 
2.1- Efectuar el pagament a conjugues supervivents. 
 
Activitats  
 
- Efectuar els procediments de tramitació dels expedients de sol·licitud de prestacions 
- Resoldre els tràmits derivats de l’atorgament i revisió del dret de prestació 
- Efectuar les operacions de comprovació derivades de la verificació d’accés al dret i permanència del dret 
- Informar i orientar als usuaris sobre els requisits de les tramitacions 
 
Seguiment 
 
- Nombre de beneficiaris de pensions no contributives de jubilació  
- Nombre de beneficiaris de pensions no contributives d’invalidesa 
- Nombre de beneficiaris de prestacions no contributives derivades de la Llei d’integració social dels minusvàlids 

(LISMI)  
- Nombre de beneficiaris de pensions assistencials de vellesa 
- Nombre de beneficiaris de pensions assistencials de malaltia  
- Nombre d’ajuts complementaris a la pensió de viduïtat  
- Despesa gestionada de pensions no contributives de jubilació* 
- Despesa gestionada de pensions no contributives d’invalidesa* 
- Despesa gestionada de prestacions no contributives derivades de la LISMI* 
- Despesa gestionada de pensions assistencials de vellesa 
- Despesa gestionada de pensions assistencials de malaltia 
- Despesa gestionada d’ajuts complementaris a la pensió de viduïtat 
 
* Finançament a càrrec dels Pressupostos Generals de l’Estat. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
El programa s’emmarca en el IV Pla d’Actuació Social 2003-2006, aprovat pel Govern de la Generalitat de 
Catalunya. 
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Departament:  
Benestar i Família 

 

Servei/Entitat: 
Institut Català d’Assistència i Serveis Socials 

Codi:  
 5000 

Programa: 
Atenció social primària 

Codi:  
 312 

Diagnòstic de la situació 
 
L’atenció social primària constitueix el punt d’accés més immediat al Sistema Català de Serveis Socials, i el més 
proper a les persones i als seus àmbits familiar i social, i té com a missió l’atenció de les necessitats socials més 
immediates, generals i bàsiques de les persones, famílies o grups, i contribuir a la prevenció de les problemàtiques 
socials, i a la reinserció i integració social de les persones en situació de risc d’exclusió. A través de l’atenció social 
primària es duen a terme les funcions següents: la informació, orientació i assessorament, treball social comunitari, 
detecció i prevenció; la realització de valoracions, intervencions i tractaments de suport i seguiment a persones 
famílies i grups; la realització de propostes d’atenció a les persones als serveis de l’atenció social especialitzada; la 
gestió dels serveis que configuren el primer nivell d’atenció social; la coordinació, cooperació i establiment de 
programes i actuacions conjuntes amb altres xarxes d’atenció (salut, educació, treball...). 
 
Des dels serveis socials d’atenció primària es dóna atenció a gairebé el 10% de la població de Catalunya. Les 
problemàtiques que ocupen les principals demandes i actuacions d’aquests serveis són les referides a aspectes 
econòmics, mancances socials,  salut i drogodependències i problemàtiques laborals. 
 
Els ens locals, d’acord amb la normativa vigent, han de finançar el cost de la prestació d’aquests serveis. El 
Departament de Benestar i Família dóna suport i assistència tècnica i col·labora en el seu finançament  a través de 
la formalització de convenis de col·laboració amb els ajuntaments de més de 20.000 habitants i els consells 
comarcals. 
 
Objectius 
 
Estratègics:  
1.- Apostar per polítiques d’acció dirigides a promoure el desenvolupament i la vida de les persones en el seu entorn 
familiar i social habitual. 
2.- Promoure actuacions de suport comunitari, tant pel que fa a la prevenció de les situacions i els factors de risc 
d’exclusió social com pel que fa a la inserció social. 
3.- Establir relacions de cooperació interadministrativa entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i les 
corporacions locals per al manteniment i la millora de les cobertures dels serveis d’atenció social primària. 
 
Operatius: 
1.1- Incrementar les ràtios dels professionals dels equips bàsics d’atenció social primària. 
1.2- Incrementar les cobertures d’atenció domiciliària. 
2.1- Desenvolupar programes d’acció comunitària, especialment en aquelles zones territorials amb més mancances 
socials. 
3.1- Signar convenis de cooperació interadministrativa amb tots els ens locals de Catalunya amb competències en 
l’àmbit de l’atenció social primària: ajuntaments de més de 20.000 habitants i consells comarcals. 
3.2-.Incrementar l’aportació econòmica de la Generalitat als ens locals per al desenvolupament d’aquest programa. 
 
Activitats 
 
- Determinació dels programes i projectes prioritaris a cofinançar l’any 2006. 
- Negociació amb els ajuntaments i els consells comarcals respecte el text que esdevindrà conveni. 
- Signatura dels convenis de cooperació. 
- Seguiment de l’acompliment dels acords adoptats mitjançant els convenis. 
- Gestió administrativa per a fer efectius els pagaments del Departament de Benestar i Família. 
- Explotació estadística de les memòries d’activitat aportades pels ens locals al final de l’exercici. 
- Difusió de les dades d’activitat a través del Mapa de Serveis Socials de Catalunya. 
 
Seguiment 
 
- Nombre de convenis signats amb ajuntaments. 
- Nombre de convenis signats amb consells comarcals. 
- Nombre de professionals dels equips bàsics d’atenció social primària (diplomats en treball social i educadors 

socials) dels ajuntaments. 
- Nombre de professionals dels equips bàsics d’atenció social primària (diplomats en treball social i educadors 

socials) dels consells comarcals. 
- Nombre d’hores d’ajuda a domicili. 
- Nombre d’aparells de teleassistència. 
- Percentatge de població atesa. 
- Despesa prevista. 
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Servei/Entitat: 
Institut Català d’Assistència i Serveis Socials 

Codi:  
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Programa: 
Atenció social primària 

Codi:  
 312 

Impacte sobre polítiques transversals 
 
- El programa s’emmarca en el IV Pla d’Actuació Social 2003-2006, aprovat pel Govern de la generalitat de 

Catalunya. 
- Mesura núm. 82 de l’Acord Estratègic per a la Internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de 

l’economia catalana. 
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Departament:  
Benestar i Família 

 

Servei/Entitat:  
Institut Català d’Assistència i Serveis Socials 

Codi:  
 5000 

Programa:  
Atenció a la gent gran amb dependència 

Codi:  
 315 

Diagnòstic de la situació  
 
La millora del benestar de les persones grans és un dels objectius prioritaris del Govern de la Generalitat de 
Catalunya, i l’atenció a la gent gran amb dependència es configura com un dels grans reptes de la política social 
europea de les properes dècades, no únicament a Catalunya, sinó per al conjunt de la Unió Europea. 
 
L’augment de l’envelliment de la població catalana situa actualment la taxa de persones més grans de 65 anys en 
més del 17% de la població total. El nombre de persones de més de 65 anys és de 1.149.771, de les quals 523.897, 
que suposen el 7’8% de la població general, són majors de 75 anys, i per tant susceptibles de rebre serveis 
assistencials especialitzats (dades de població 2003). 
 
Les projeccions de població de Catalunya elaborades per l’IDESCAT preveuen, a partir d’una combinació selectiva 
de les hipòtesis d’evolució dels components del creixement demogràfic, que l’any 2010 la població major de 65 anys 
representarà gairebé el 19% de la població total, i arribarà fins a un 24% d’aquesta l’any 2030. 
 
Aquest escenari fa que calgui dissenyar i dur a terme polítiques d’atenció i promoció del benestar de les persones 
grans, i en concret, de les persones grans amb dependència, amb l’objectiu de facilitar les condicions de vida que 
contribueixin a la conservació de la plenitud de les seves facultats físiques i psíquiques, com també la seva 
integració social. 
 
Objectius  
 
Estratègics: 
 
- Afavorir que les persones grans amb dependència romanguin a la pròpia llar i en el seu entorn habitual. 
- Millorar la xarxa assistencial adreçada a les persones grans amb necessitats d’atenció especialitzada. 
- Assegurar la continuïtat assistencial a les persones grans amb dependència i el suport a les seves famílies i 

promoure programes d’atenció en l’àmbit comunitari. 
 
Operatius: 
 
- Incrementar el nombre d’ajuts per al suport a les persones amb dependència, dins el marc del Programa “Viure 

en Família”, en un 15%. 
- Assolir una cobertura de places residencials amb finançament públic de 2 per cada 100 persones de 65 anys i 

més. 
- Incrementar el nombre de places d’acolliment diürn en un 30% 
- Implantar programes pilot d’atenció social en zones rurals. 
 
Activitats 
 
- Dissenyar els programes d’intervenció per a l’assoliment dels objectius plantejats. 
- Fer les gestions per a la promoció de la creació de places. 
- Fer les actuacions necessàries per a la creació de places de titularitat pública i del Departament. 
- Gestionar l’increment pressupostari per a atendre de forma eficient la demanda no atesa. 
- Gestionar l’increment de preus per a la compra de serveis. 
- Impulsar les actuacions per al desenvolupament del model rural. 
- Desenvolupar el programa d’atenció a la dependència. 
- Actualitzar els criteris d’anàlisi de necessitats i avaluar les respostes a les mateixes. 
 
Seguiment 
 
- Nombre de beneficiaris de l’ajut per al suport a les persones amb dependències, dins el marc del Programa 

“Viure en Família”.  
- Nombre de places en residències pròpies. 
- Nombre de places en residències concertades. 
- Nombre de places amb ajut per acolliment residencial. 
- Percentatge de places residencials amb finançament públic per cada 100 persones de més de 65 anys. 
- Nombre de places de centres de dia propis. 
- Nombre de places de centres de dia concertats. 
- Nombre de places amb ajut per a acolliment diürn. 
- Nombre de places d’habitatges tutelats propis. 
- Nombre de places amb ajuts per a acolliment en habitatges tutelats. 
- Nombre de places sociosanitàries concertades de llarga estada amb mòdul social. 
- Nombre de places sociosanitàries concertades d’hospital de dia amb mòdul social. 
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- Nombre d’equips PADES amb mòdul social. 
- Nombre d’usuaris atesos pels PADES. 
- Despesa prevista per al suport a les persones amb dependències, dins el marc del Programa “Viure en 

Família”. 
- Despesa prevista per a serveis residencials. 
- Despesa prevista per a serveis d’acolliment diürn. 
- Despesa prevista per a habitatges tutelats. 
- Despesa prevista per a l’atenció sociosanitària. 
 
Impacte sobre polítiques transversals  
 
- El programa s’emmarca en el IV Pla d’Actuació Social 2003-2006, aprovat pel Govern de la Generalitat de 

Catalunya. 
- El Llibre blanc de la gent gran amb dependència (encarregat pel Departament de Benestar i Família, elaborat 

per 34 experts de diferents institucions catalanes i presentat l’octubre del 2002) és un referent essencial per al 
desenvolupament d’aquest programa. 

- Mesura núm. 82 de l’Acord Estratègic per a la Internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de 
l’economia catalana. 
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Diagnòstic de la situació 
 
La societat catalana ha fet històricament  un esforç col·lectiu, capdavanter a l’Estat, en el suport  a les persones  amb 
discapacitat i perquè exerceixin els seus drets com a ciutadans.  
 
El Govern de la Generalitat està compromès amb aquest objectiu i comparteix la voluntat de fer-lo possible amb les 
persones amb discapacitat, les seves famílies i les entitats d’iniciativa social. 
 
El mes de juny de 2005, el nombre de persones amb una discapacitat valorada superior al 33% és de 346.528 
persones, xifra que representa el 5% de la població total de Catalunya. 
 
El Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, com a norma bàsica en matèria de serveis socials a Catalunya i en 
el marc del que determina tant la Constitució espanyola com l'Estatut d'Autonomia, estableix l'obligació dels poders 
públics pel que fa a la protecció dels drets de les persones amb discapacitat i l'afavoriment del seu desenvolupament 
personal i la seva inclusió social. 
 
D'altra banda, la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, dins el conjunt d'actuacions que promou per tal 
que aquestes puguin assumir, amb qualitat de vida, les seves responsabilitats, estableix en el capítol III del títol V, les 
mesures destinades a les famílies amb persones en situació de dependència, que inclou els principis informadors de 
la política i les mesures concretes que han de dur a terme les administracions públiques en aquest àmbit, definint la 
dependència com l'estat en que es troben les persones que per alguna discapacitat necessiten l'ajuda d'una altra 
persona per dur a terme les activitats bàsiques de la vida diària. 
 
L'atenció social a les persones amb discapacitats mitjançant els serveis socials, ha estat, durant les ultimes dècades, 
un dels pilars que, conjuntament amb els serveis sanitaris, els d'ensenyament, els laborals i les pensions, han 
estructurat les polítiques socials adreçades a les persones discapacitades.  
 
Objectius 
 
Estratègics: 
 
- Promoure la vida independent i el desenvolupament de les persones amb discapacitat en el seu entorn familiar i 

social habitual. 
- Millorar les cobertures dels serveis i prestacions adaptant-los a les singularitats de l’entorn i garantint l’equilibri 

territorial. 
- Promoure la inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat 
- Millorar la qualitat dels serveis. 
 
Operatius: 
 
- Incrementar els beneficiaris dels ajuts d’atenció social a persones amb discapacitat . 
- Incrementar el nombre d’usuaris d’atenció precoç i les hores d’atenció. 
- Incrementar el nombre d’usuaris de llars residències per a persones amb discapacitat. 
- Incrementar el nombre d’usuaris de residències per a persones amb discapacitat. 
- Incrementar el nombre d’usuaris de centres d’atenció especialitzada per a persones amb discapacitat. 
- Incrementar el nombre d’usuaris de centres ocupacionals per a persones amb discapacitat. 
- Incrementar el nombre de professionals del equips de valoració i orientació. 
- Revisar els models d’atenció dels diferents serveis. 
 
Activitats 

 
- Fer les gestions necessàries per tal d’actualitzar les tarifes, d’acord amb la disponibilitat pressupostària i els 

requeriments de prestació dels diferents serveis d’atenció social a persones amb discapacitat. 
- Fomentar la creació de places per part d’entitats proveïdores i ens públics. 
- Revisar els programes existents d’atenció social, laboral i d’habitatge per tal de prendre les mesures oportunes 

per a l’adaptació de les respostes a les necessitats assistencials. 
- Gestionar les convocatòries d'ajuts a persones i les subvencions i concerts amb ens locals i entitats sense afany 

de lucre). 
- Gestionar l’actual estructura dels Centres per a l’Autonomia Personal i analitzar, avaluar la seva eficàcia i 

eficiència. 
- Analitzar els procediments utilitzats en els serveis d’Atenció Precoç i establir estàndards de qualitat i de gestió de 

recursos. 
- Revisar el model assistencial d’atenció diürna. 
- Desplegar el model d’acolliment residencial. 
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- Redistribuir territorialment els Equips de Valoració i Orientació i redissenyar els seus procediments 
administratius. 

 
Seguiment 
 
- Nombre de beneficiaris de les ajudes d'atenció social a persones amb discapacitat.  
- Nombre d’usuaris d'atenció precoç en centres propis     
- Nombre d’usuaris de centres d'atenció precoç de Corporacions Locals amb ajut 
- Nombre d’usuaris en centres d’atenció precoç concertats   
- Nombre d’hores d’atenció precoç concertades 
- Nombre de places en centres d'atenció especialitzada a profunds propis    
- Nombre de places en centres d'atenció especialitzada a profunds subvencionats   
- Nombre de places en centres d'atenció especialitzada a físics propis    
- Nombre de places en centres d'atenció especialitzada a físics subvencionats    
- Nombre de places de llars-residències pròpies      
- Nombre de places de llars-residències subvencionades     
- Nombre de places en residències d'atenció a profunds pròpies     
- Nombre de places en residències d'atenció a profunds concertades    
- Nombre de places en residències d'atenció a físics pròpies     
- Nombre de places en residències d'atenció a físics concertades     
- Nombre de places en residències d'atenció a físics subvencionades    
- Nombre de places en residències per a disminuïts amb greus transtorns de conducta pròpies   
- Nombre de places en residències per a disminuïts amb greus transtorns de conducta concertades  
- Nombre de places de Centres Ocupacionals  
- Nombre de places de Servei de teràpia ocupacional i d’Inserció 
- Import destinat al programa d'atenció social a persones amb discapacitat 
- Import destinat al programa “Viure en Família”    
- Import destinat al manteniment dels serveis d’atenció precoç 
- Import destinat al manteniment de llars-residències      
- Import  destinat al manteniment  de residències      
- Import destinat al manteniment de centres d'atenció especialitzada     
- Nombre total de professionals que composen els equips de valoració i orientació 
- Nombre d’actuacions efectuades pels equips de valoració i orientació    
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
- El programa s’emmarca en el IV Pla d’Actuació Social 2003-2006, aprovat pel Govern de la Generalitat de 

Catalunya. 
- El Llibre blanc de les persones amb discapacitat (encarregat pel Departament de Benestar i Família, elaborat per 

experts de diferents institucions i presentat el juliol de 2003) és un referent essencial per al desenvolupament 
d’aquest programa. 

- Mesura núm. 83 de l’Acord Estratègic per a la Internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de 
l’economia catalana. 
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Diagnòstic de la situació  
 
Els canvis esdevinguts en la societat i les necessitats socials que se’n deriven obliguen a les institucions públiques 
que han de servir-la a donar unes respostes adequades a les demandes que la societat civil reclama. En aquest 
sentit, el Departament de Benestar i Família té la missió primordial de  treballar pel benestar integral de les persones 
i aprofundir en un model de societat inclusiva atenent els dèficits de les persones, bé siguin aquests de caràcter 
personal, econòmic o social que comprometin el seu desenvolupament, la seva autonomia i la seva integració 
social. 
En aquesta línia s’emmarquen les següents actuacions: 
 
- Atenció social a les persones afectades per drogodependències. 
- Atenció social a les persones afectades pel VIH-Sida. 
- Atenció social a les persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental. 
- Serveis de Tuteles. 
 
Objectius  
 
Estratègics:  
 
- Promoure les mesures i actuacions de prevenció i atenció social a les persones afectades per 

drogodependències. 
- Promoure l’atenció social a les persones afectades pel VIH-Sida. 
- Promoure l’atenció social a les persones afectades per malaltia mental i als seus familiars. 
- Promoure els serveis de tuteles. 
 
Operatius: 
 
- Incrementar el finançament mitjançant subvencions als ens locals i entitats sense ànim de lucre per al suport a 

l’associacionisme, la prevenció comunitària i la reinserció de persones afectades per drogodependències. 
- Incrementar  el nombre de places residencials per a persones afectades per drogodependències. 
- Incrementar el finançament mitjançant subvencions a entitats sense ànim de lucre per al suport a 

l’associacionisme i la prevenció comunitària per a persones afectades pel VIH-Sida. 
- Incrementar el nombre de places per a persones afectades pel VIH-Sida. 
- Augmentar el pressupost i els beneficiaris dels ajuts per a l’accés als habitatges amb serveis comuns per a 

persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental. 
- Incrementar la despesa prevista per al manteniment de places en Unitats d’Atenció Especialitzada per a 

persones amb patologia mental severa. 
- Incrementar el pressupost destinat  als serveis de tuteles. 
- Incrementar el nombre de persones tutelades. 
 
Activitats 
 
- Elaborar les línies estratègiques 2006-2008 de l’atenció social a les persones afectades per 

drogodependències. 
- Gestionar la convocatòria de les subvencions a ens locals i entitats sense ànim de lucre lucre per al suport a 

l’associacionisme i la prevenció comunitària de persones afectades per drogodependències. 
- Elaborar les línies estratègiques 2006-2008 de l’atenció social a les persones afectades pel VIH-Sida. 
- Gestionar la convocatòria de les subvencions a entitats sense ànim de lucre per al suport a l’associacionisme i 

la prevenció comunitària per a persones afectades pel VIH-Sida 
- Revisar el model assistencial d’atenció a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental. 
- Iniciar el procés de reconversió psiquiàtrica. 
- Gestionar la convocatòria de subvencions per al suport a l’associacionisme per a persones amb problemàtica 

social derivada de malaltia mental i els seus familiars i els ajuts per a l’acolliment residencial. 
- Implantar el programa informàtic de tuteles per tal de realitzar un millor seguiment dels casos i agilitzar els 

processos. 
 
Seguiment 
 
- Nombre de subvencions a ens locals i a entitats sense ànim de lucre per al suport a l’associacionisme i la 

prevenció comunitària de persones afectades per drogodependències. 
- Nombre de subvencions a ens locals i a entitats sense ànim de lucre per a actuacions de rehabilitació i 

reinserció social de persones afectades per drogodependències. 
- Places residencials per a persones afectades per drogodependències. 
- Despesa prevista per al suport a l’associacionisme i la prevenció comunitària de persones afectades per 
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drogodependències. 
- Despesa prevista per a actuacions de rehabilitació i reinserció social de persones afectades per 

drogodependències. 
- Despesa prevista per al manteniment de Places residencials per a persones afectades per drogodependències. 
- Nombre de subvencions a entitats sense ànim de lucre per al suport a l’associacionisme i la prevenció 

comunitària per a persones afectades pel VIH-Sida. 
- Places residencials per a persones afectades pel VIH-Sida. 
- Despesa prevista per al suport a l’associacionisme i la prevenció comunitària de persones afectades pel VIH-

Sida. 
- Despesa prevista per al manteniment de places residencials per a persones pel VIH-Sida. 
- Nombre de projectes subvencionats per al suport a l’associacionisme per a persones amb problemàtica social 

derivada de malaltia mental i els seus familiars.  
- Nombre d’entitats subvencionades per al suport a l’associacionisme per a persones amb problemàtica social 

derivada de malaltia mental i els seus familiars.  
- Despesa prevista per al suport a l’associacionisme per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia 

mental i els seus familiars. 
- Beneficiaris de l’ajut per a l’accés als habitatges amb serveis comuns per a persones amb problemàtica social 

derivada de malaltia mental (beneficiaris de llars residències i beneficiaris de llars amb suport). 
- Places subvencionades d’habitatges amb serveis comuns per a persones amb problemàtica social derivada de 

malaltia mental (places de llars residències i places de llars amb suport). 
- Places en Unitats d’Atenció Especialitzada per a persones amb patologia mental severa. 
- Despesa prevista pels ajuts per a l’accés als habitatges amb serveis comuns per a persones amb problemàtica 

social derivada de malaltia mental. 
- Despesa prevista per al manteniment de places d’habitatges amb serveis comuns per a persones amb 

problemàtica social derivada de malaltia mental (places de llars residències i places de llars amb suport). 
- Despesa prevista per al manteniment de places en Unitats d’Atenció Especialitzada per a persones amb 

patologia mental severa. 
- Nombre d’entitats col·laboradores dels serveis de tuteles. 
- Nombre de persones tutelades (persones amb discapacitat, malalts mentals i gent gran dependent). 
- Despesa prevista per als serveis de tuteles. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
- El programa s’emmarca en el IV Pla d’Actuació Social 2003-2006, aprovat pel Govern de la Generalitat de 

Catalunya. 
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Diagnòstic de la situació  
 
Aquest Programa inclou la totalitat del personal adscrit a l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials. 
 
Objectius  
 
Estratègics: 
 
- Planificar i gestionar els recursos humans de l’ICASS 
- Dotar de recursos humans els diferents programes de l’ICASS 
 
Operatius: 
 
- Optimitzar els mitjans humans de l’ICASS 
- Conèixer els recursos humans destinats al programa d’Administració General 
- Conèixer els recursos humans destinats a programes per a gent gran 
- Conèixer els recursos humans destinats a programes per a persones amb discapacitats 
 
Activitats 
 
Gestionar els recursos humans de l’ICASS mitjançant la tramitació dels expedients de personal; del règim 
disciplinari; la participació en la negociació col·lectiva del personal laboral; etc. 
 
Seguiment  
 
- Nombre de personal de l’ICASS per grups 
- Nombre de personal d’Administració General 
- Nombre de personal assistencial d’atenció a gent gran 
- Nombre de personal assistencial d’atenció a persones amb discapacitats 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Diagnòstic de la situació 
 
La societat catalana ha fet històricament  un esforç col·lectiu, capdavanter a l’Estat, en el suport a les persones amb 
discapacitat i perquè exerceixin els seus drets com a ciutadans.  
 
El Govern de la Generalitat està compromès amb aquest objectiu i comparteix la voluntat de fer-lo possible amb les 
persones amb discapacitat, les seves famílies i les entitats d’iniciativa social. 
 
El mes de juny de 2005, el nombre de persones amb una discapacitat valorada superior al 33% és de 346.528 
persones, xifra que representa el 5% de la població total de Catalunya. 
 
La integració sociolaboral és una de les actuacions claus en el procés de normalització, inclusió i promoció dels 
drets de les persones amb discapacitat, i està configurada per un conjunt d’actuacions que van des de l’activitat 
ocupacional fins al treball protegit. Aquestes actuacions estan complementades per un seguit  d’activitats de suport 
a la família, de promoció de la vida autònoma en la llar i d’acolliment residencial per tal d’oferir protecció i atenció 
integral a les persones avançant cap a l’objectiu últim de promoure la vida independent de la persona amb 
discapacitat. 
 
La integració sociolaboral de les persones amb discapacitat dins del sector del treball protegit a Catalunya s’articula 
a partir dels següents serveis: 
 
-  Serveis Socials de Suport a la Integració Laboral (SSIL): adreçats als treballadors amb discapacitat amb l’objectiu 
de la seva adaptació a l’entorn laboral en particular, i a l’entorn cívic, en general. 
 - Centres especials de treball (CET): regulats per normativa del Ministeri de Treball i Afers Socials, constitueixen un 
punt en l’evolució cap al mercat de treball ordinari. 
- Serveis complementaris d’ajustament personal i social (SCAPS): directament relacionats amb les activitats dels 
Centres Especials de Treball. Es tracta d’uns serveis altament especialitzats que tenen per objecte l’adaptació dels 
seus destinataris a l’entorn laboral i social per mitjà d’un equip de professionals. 
 
Objectius 
 
Estratègics: 
 
1.- Negociar políticament i econòmica el traspàs dels fons provinents del Ministeri de Treball i Afers Socials i la 
normativa relativa als CET. 
2.- Fer una gestió integrada de  les polítiques laborals.  
3.- Estudiar un nou model de CET i incrementar la seva cobertura.  
 
Operatius: 
 
1.1- Incrementar el traspàs de fons del Ministeri destinats a la gestió dels CET. 
2.1-.Traspassar la gestió dels CET al Departament de Treball i Indústria. 
2.2- Fer el traspàs amb criteris de continuïtat per tal que les entitats no notin cap aturada en la gestió. 
2.3- Efectuar el pagament del 50% del salari mínim interprofessional en 60 dies. 
2.4- Efectuar el pagaments dels SCAPS en 60dies. 
3.1- Constituir un grup de treball representatiu del sector i definir les fases de l’estudi per a establir un nou model de 
CET. 
3.2- Incrementar els llocs de treball dels CET. 
 
Activitats 
 
3. Valorar la integració de les diferents activitats de la gestió dels CET amb altres pròpies del Departament de 

Treball 
4. Informatitzar la gestió.  
5. Gestionar el manteniment del salari mínim interprofessional. 
6. Gestionar els SCAPS. 
7. Gestionar la inversió i el suport a la constitució de treballadors amb discapacitat desocupats com a autònoms. 

Gestionar la bonificació de les quotes empresarials. 
8. Elaborar l’estudi del model dels CET. 
 
Seguiment 
 
Nombre de Centres Especials de Treball. 
Nombre de treballadors subvencionats en Centres Especials de Treball. 
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- Nombre d’equips de Serveis de Suport a la Integració Laboral-SSIL (SCAPS). 
- Nombre de Serveis de Suport a la Integració Laboral (SSIL) externs.   
- Nombre de places del Servei de Suport a la Integració Laboral (SCAPS). 
- Import destinat a la col·laboració en activitats de promoció de la integració laboral. 
- Import destinat als Centres Especials de Treball.  
- Import destinat al suport a la constitució de treballadors amb discapacitat desocupats com a autònoms. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
- El programa s’emmarca en el IV Pla d’Actuació Social 2003-2006, aprovat pel Govern de la Generalitat de 

Catalunya. 
- El Llibre blanc de les persones amb discapacitat (encarregat pel Departament de Benestar i Família, elaborat 

per experts de diferents institucions i presentat el juliol de 2003) és un referent essencial per al 
desenvolupament d’aquest programa. 

- Mesura núm. 83 de l’Acord Estratègic per a la Internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de 
l’economia catalana. 

 
 



 

 



 

 

MEMÒRIES DE PROGRAMES DE LES ENTITATS 
AUTÒNOMES ADMINISTRATIVES 

 
 

Departament 
d’adscripció  Codi  Entitat 

PR  6000  Patronat de la Muntanya de Montserrat  
PR  6010  Institut Català de les Dones (ICD) 
PR  6090  Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) 
PR  6100  Consell Català de l'Esport  
PO  6120  Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE) 
PO  6201  Institut per al Desenvolupament i Promoció de l'Alt Pirineu i Aran  
JU  6150  Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada  
IT  6190  Escola de Policia de Catalunya  
IT  6200  Servei Català de Trànsit  
EC  6040  Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) 
EC  6203  Tribunal Català de Defensa de la Competència 
GO  6030  Escola d’Administració Pública de Catalunya 
CU  6050  Institució de les Lletres Catalanes 
CU  6060  Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya 
CU  6070  Museus d’Arqueologia 
CU  6080  Biblioteca de Catalunya 
SA  6110  Institut d’Estudis de la Salut (IES) 
SA  6202  Agència Catalana de Seguretat Alimentària 
SA  6205  Institut Català d’Avaluacions Mèdiques 
AG  6130  Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVÍ) 
TI  6140  Institut per a la Promoció i Formació Cooperatives (IPFC) 
TI  6204  Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) 

CO  6170  Agència Catalana del Consum 
BE  6160  Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció 

 



 

 

 



 

 

PATRONAT DE LA MUNTANYA DE MONTSERRAT  



 

 

 



 PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006 
 MEMÒRIES DE PROGRAMES 

421 

Departament:  
Presidència 

 

Servei/Entitat:  
Patronat de la Muntanya de Montserrat 

Codi:  
 6000 

Programa:  
Promoció i foment del sector turístic 

Codi: 
 651  

Diagnòstic de la situació 
 
El Patronat de la Muntanya de Montserrat és una entitat autònoma de caràcter administratiu de la Generalitat 
adscrita al Departament de la Presidència que duu a terme la gestió del Parc Natural i altres actuacions d’interès 
general com vetllar perquè es respecti la muntanya-santuari, prestar els serveis públics exigits per les necessitats de 
l’indret i realitzar les obres públiques per tal de conservar, mantenir  i millorar el medi natural. 
 
Objectius 
 
Estratègics 
1. Conservar, mantenir i millorar la muntanya de Montserrat 
 
Operatius 
1.1 Incrementar la senyalització del Parc Natural i fer-ne el manteniment 
1.2 Adequar i fer el manteniment de les àrees del Parc Natural 
 
Activitats 
 
1. Recuperació de les Basses d’aigua de la Vinya Nova – El Bruc 
2. Realització del Camí paral·lel a la carretera de Can Maçana de Santa Cecília al Camí dels Degotalls. 
3. Arranjament del Mirador de Sant Joan 
 
Seguiment 
 
- Nombre d’obres o infrastructures efectuades en l’àmbit del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
La conservació de l’entorn natural de la Muntanya de Montserrat i la sostenibilitat de les actuacions que es duen a 
terme es l’objectiu de tots. Per tant cal participar i col·laborar en el manteniment i conservació de l’espai natural. 
 

 



 PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006 
 MEMÒRIES DE PROGRAMES 

422 

Departament:  
Presidència 

 

Servei/Entitat:  
Patronat de la Muntanya de Montserrat 

Codi:  
 6000 

Programa:  
Direcció i administració generals 

Codi: 
 121  

Diagnòstic de la situació 
 
El Patronat de la Muntanya de Montserrat és una entitat autònoma de caràcter administratiu de la Generalitat 
adscrita al Departament de la Presidència que duu a terme la gestió del Parc Natural i altres actuacions d’interès 
general com vetllar perquè es respecti la muntanya-santuari, prestar els serveis públics exigits per les necessitats de 
l’indret i realitzar les obres públiques per tal de conservar, mantenir  i millorar el medi natural. 
 
Objectius 
 
Estratègics 
1. Incrementar el projecte del portals d’Entrada al Parc Natural 
2. Mantenir la prestació dels serveis públics al recinte del Monestir de Montserrat 
3. Conservar, mantenir i millorar la muntanya de Montserrat 
 
Operatius 
1.1 Establir col·laboracions amb els municipis del Patronat 
1.2 Difondre i incrementar el nombre d'activitats dels municipis del Patronat 
2.1 Mantenir la prestació dels diferents serveis públics dins del Recinte de Montserrat 
3.1 Millorar i/o condicionar els camins del Parc Natural 
3.2 Incrementar la senyalització del Parc Natural i fer-ne el manteniment 
3.3 Adequar i fer el manteniment de les àrees del Parc Natural 
3.4 Promoure actuacions per a la prevenció d'incendis 
 
Activitats 
 
1 Recuperació de les fonts, mines i torrents  de la vessant nord de la Muntanya de Montserrat 
2 Restauració del Camí del Riu – Monistrol de Montserrat 
3 Restauració del Camí de les Bateries – Collbató 
4 Recuperació de les Basses d’aigua de la Vinya Nova – El Bruc 
5 Adequació Àrea de Can Maçana 
6 Realització del Camí paral·lel a la carretera de Can Maçana de Santa Cecília al Camí dels Degotalls. 
7 Arranjament del Mirador de Sant Joan 
8 Restauració de marges de pedra seca del camí de Pierola 
9 Habilitació del paratge de l’alzina gran - Collbató 

10 Senyalització del Parc Natural – nous límits del Parc i senyalització de diversos camins i/o itineraris 
11 Manteniment i gestió de l'aparcament de Montserrat 
12 Establiment de convenis amb el Municipis del Patronat per al desenvolupmaent del Projecte Portals d'Entrada 
13 Establiment de convenis de col·laboració amb les ADF del municipis del Patronat 

 
Seguiment  
 
- Nombre d’activitats dels diferents municipis efectuades amb la col·laboració del Patronat. 
- Nombre d’obres o infrastructures efectuades en l’àmbit del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat. 
- Increment de visitants. 
- Convenis signats amb municipis i entitats. 
- Grau de satisfacció del visitant a Montserrat. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
La conservació de l’entorn natural de la Muntanya de Montserrat i la sostenibilitat de les actuacions que es duen a 
terme es l’objectiu de tots. Per tant cal participar i col·laborar en el manteniment i conservació de l’espai natural. 
 

 



 PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006 
 MEMÒRIES DE PROGRAMES 

423 

 
Departament:  
Presidència 

 

Servei/Entitat:  
Patronat de la Muntanya de Montserrat 

Codi:  
 6000 

Programa:  
Protecció i  conservació del medi natural 

Codi: 
 551 

Diagnòstic de la situació 
 
El Patronat de la Muntanya de Montserrat és una entitat autònoma de caràcter administratiu de la Generalitat 
adscrita al Departament de la Presidència que duu a terme la gestió del Parc Natural i altres actuacions d’interès 
general com vetllar perquè es respecti la muntanya-santuari, prestar els serveis públics exigits per les necessitats de 
l’indret i realitzar les obres públiques per tal de conservar, mantenir  i millorar el medi natural. 
 
Objectius 
 
Estratègics 
1. Conservar, mantenir i millorar la muntanya de Montserrat 
 
Operatius 
1.1 Millorar i/o condicionar els camins del Parc Natural 
1.2 Incrementar la senyalització del Parc Natural i fer-ne el manteniment 
1.3 Adequar i fer el manteniment de les àrees del Parc Natural 
 
Activitats 
 
1. Recuperació de les fonts, mines i torrents  de la vessant nord de la Muntanya de Montserrat 
2. Restauració del Camí de les Bateries – Collbató 
3. Adequació Àrea de Can Maçana 
 
Seguiment  
- Nombre d’obres o infrastructures efectuades en l’àmbit del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
La conservació de l’entorn natural de la Muntanya de Montserrat i la sostenibilitat de les actuacions que es duen a 
terme es l’objectiu de tots. Per tant cal participar i col·laborar en el manteniment i conservació de l’espai natural. 
 

 



 

 



 

 

INSTITUT CATALÀ DE LES DONES (ICD) 
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427 

Departament:  
Presidència 

 

Servei/Entitat:  
Institut Català de les Dones (ICD) 

Codi: 
 6010  

Programa:  
Promoció de les dones 

Codi:  
 322 

Diagnòstic de la situació 
 
Encara avui les dones s’enfronten a situacions de discriminació en tots els àmbits de la societat (dificultats d’accés a 
llocs de decisió, diferències salarials, feminització de la pobresa,...).  
 
Aquest programa reflecteix el desenvolupament del V Programa d’acció i desenvolupament de les polítiques de 
dones de Catalunya 2005-2007, aprovat pel Govern de la Generalitat. 
 
Objectius 
 
Estratègics 

1. Avançar en la reorganització dels temps i els treballs i fer de la vida quotidiana l’eix vertebrador de les 
polítiques públiques 

2. Introduir la perspectiva de gènere a les polítiques públiques 
3. Realitzar pressupostos amb perspectiva de gènere 
4. Aconseguir l’empoderament de les dones 
5. Avançar en l’eradicació de totes les formes de violència contra les dones 

 
Operatius 
1.1. Augmentar la sensibilització social en aquest tema. 
1.2. Incrementar el grau d’informació i el nombre d’estudis sobre aquesta temàtica 
1.3. Oferir formació als diferents col·lectius professionals implicats i als agents socials 
2.1. Introduir la perspectiva de gènere a les actuacions normatives de la Generalitat de Catalunya 
2.2. Aplicar la transversalitat de gènere en les polítiques i actuacions desplegades pels diferents departaments   de 
la Generalitat. 
2.3. Col·laborar amb els ens locals i comarcals per al desenvolupament de polítiques de dones en l’àmbit de les 
seves competències. 
3.1. Establir les bases per a la realització de pressupostos de gènere. 
4.1. Dinamitzar i donar suport a les associacions i grups de dones 
4.2. Afavorir la participació i presència de les dones en òrgans de consulta i presa de decisions 
4.3. Incrementar la presència de l’ICD en els òrgans comunitaris i internacionals 
5.1. Augmentar la sensibilització social envers el fenomen de les violències contra les dones 
5.2. Augmentar la coordinació de tots els agents implicats en l’eradicació de la violència contra les dones 
5.3. Donar suport per a la millora de servei i recursos adequats. 
 
Activitats 
 
Activitats objectiu 1:  

- Campanyes de sensibilització adreçades als agents socials i a la població en general 
- Formació als professionals implicats i elaboració d’estudis.  
- Subvencions. Dins de les diferents línies de subvencions de l’Institut (a ens locals, a universitats, beques 

d’estudi i entitats) es donarà suport als projectes que es desenvolupin amb aquest objectiu. 
Activitats objectiu 2:  

- Informes d’impacte de gènere 
- Formació del personal de les diferents administracions 
- Col·laboració i implicació de l’ICD en els plans i programes liderats pels diferents departaments 
- Suport als ens locals mitjançant subvencions i assessorament especialitzat. 
- Elaboració de la Llei de garanties dels drets de les dones. 

Activitats objectiu 3:  
- Treball conjunt amb els departaments per endegar el procés per a la realització de pressupostos de 

gènere. 
- Creació d’una comissió interdepartamental. 
- Formació als professionals implicats sobre pressupostos de gènere.  

Activitats objectiu 4:  
- Suport a les associacions, entitats i grups de dones mitjançant les subvencions i el contacte directe amb 

elles a tot el territori, a través de les delegacions territorials de l’ICD 
- Dinamització del Consell Nacional de Dones de Catalunya i de les Assemblees Territorials de Dones de 

Catalunya creades a les diferents demarcacions territorials. 
- Participació de l’ICD en els òrgans i fòrum comunitaris i internacionals. 
- Accions de sensibilització per incrementar la presència de les dones en els òrgans de consulta i presa de 

decisió. 
Activitats objectiu 5:  

- Elaboració de la Llei catalana dels drets de les dones per a l’eradicació de la violència masclista. 
- Realització de campanyes de sensibilització, elaboració i coordinació del desplegament d’un Protocol 



 PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006 
 MEMÒRIES DE PROGRAMES 

428 

Departament:  
Presidència 

 

Servei/Entitat:  
Institut Català de les Dones (ICD) 

Codi: 
 6010  

Programa:  
Promoció de les dones 

Codi:  
 322 

d’actuació. 
- Disseny de recursos i serveis. 
- Subvencions per a la millora dels recursos i serveis. 
 

Seguiment 
 
Indicadors 
1.1. Accions de sensibilització realitzades (campanyes) i valoració del seu impacte  
1.2. Material informatiu difós 
1.3. Accions formatives realitzades i nombre d'alumnat 
1.4. Subvencions per a estudis 
2.1. Informes d'impacte de gènere realitzats i seguiment d'aquests informes 
2.2. Plans i programes que han introduït la perspectiva de gènere 
2.3. Plans, programes i serveis dels ens locals i comarcals realitzats i/o ampliats 
2.4. Assessorament i subvencions a ens locals/ import 
3.1. Estudis realitzats i grups de treball creats 
3.2. Accions formatives realitzades i nombre d'alumnat 
4.1. Subvencions a associacions/import 
4.2. Increment del nombre de dones en òrgans de consulta i presa de decisions 
5.1. Accions de sensibilització realitzades i valoració del seu impacte 
5.2. Subvencions per a serveis i recursos 
 
Sistema de seguiment: desenvolupament d’un programa informàtic per al seguiment del Pla d’acció i 
desenvolupament de polítiques de dones.  A través d’aquest programa, cada departament podrà abocar la 
informació referent a les actuacions del Pla que coordina i compartir-la amb la resta de departaments participants. 
La informació que es recull a través de les fitxes permetrà obtenir informació anualment del grau d’assoliment del pla 
(accions i pressupost executat) i dels resultats obtinguts amb aquestes actuacions (impacte: beneficiàries). Les 
actuacions, per a la seva anàlisi i avaluació, es classifiquen per:  1) eixos, objectius i mesures, 2) departaments 
coordinadors i participants, i 3) finalitat i tipologia. 
 
Elaboració, a més, d’un sistema d’indicadors que permetin visualitzar l’impacte global del pla en la situació de les 
dones i la seva evolució de manera periòdica. Un cop elaborats aquests indicadors es treballarà amb els respectius 
departaments la recollida, actualització i anàlisi de les dades. 
 
En finalitzar el període d’implementació del pla es farà una avaluació externa. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
Totes les actuacions d’aquest programa corresponen a polítiques transversals del Govern en matèria de gènere. 
 
***Nota: caldria modificar la denominació del programa atès que “promoció de les dones” no es correspon amb la 
conceptualització sobre la qual s’estan desenvolupant les polítiques de dones des del govern actual, es considera 
més adient parlar del programa de desplegament transversal de polítiques de dones 
 

 



 

 

INSTITUT NACIONAL D'EDUCACIÓ FÍSICA DE 
CATALUNYA (INEFC) 
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Departament:  
Presidència 

 

Servei/Entitat:  
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya 

Codi:  
 6090 

Programa:  
Esports i educació física 

Codi: 
 444  

Diagnòstic de la situació 
 
Es disposa de capacitat docent en l'àmbit de les ciències de l'activitat física i l'esport que requereix d'una millora 
important en els aspectes de recerca i vinculació amb el mon de l'esport. Cal un ajustament de les seves 
dependències jurídiques i formals (Generalitat-Universitats). 
Durant els propers mesos es preveu presentar una proposta coherent de formació de tercer cicle ajustada a les 
normes de Bolònia que estigui coordinada amb la resta de centres universitaris de Catalunya. 
Per últim, es vol reforçar la implicació de les actuacions amb la política esportiva de la Secretaria General de 
l'Esport. 
 
Objectius 
 
Estratègics 
1 Millorar els processos de recerca i desenvolupar recerques més ajustades als paràmetres científics universitaris. 
2 Aconseguir una major ocupació de les instal·lacions esportives i majors ingressos provinents d'aquesta activitat. 
3 Aconseguir mantenir el lideratge a nivell català i ser capdavanters a Europa en la formació de llicenciats en 
ciències de l'activitat física i l'esport. 
4 Millorar la dinàmica interna dels recursos humans, per tal d'ajustar-la a les necessitats institucionals  i als nous 
objectius. 
5 Desenvolupar programes de formació conjunts amb l'Escola Catalana de l'Esport. 
Operatius 
1.1 Incrementar un 20 % els projectes de recerca presentats a l'AGAUR per a la seva avaluació externa.  
1.2 Incrementar en les convocatòries de beques el grau de confluència amb els criteris de l'AGAUR. 
2.1 Incrementar un 10% l'ocupació de les instal·lacions per entitats esportives en horari de tarda. 
2.2 Incrementar un 15% els ingressos de lloguer de les instal·lacions esportives. 
2.3 Incrementar un 10% el lloguer de les instal·lacions per activitats socials i d'empresa. 
3.1 Reconduir l'oferta docent ajustada a les característiques de l'Espai Educatiu Superior Europeu. 
4.1 Continuar el debat intern en relació al sistema de dependències jurídiques de l'INEFC. 
4.2 Mantenir els contactes amb tots els implicats per tal de dissenyar una proposta de nova estructura jurídica de 
titularitat compartida entre la Generalitat de Catalunya i les Universitats públiques a les quals els centres estan 
adscrits. 
4.3 Incrementar les sessions de treball per aprovar un nou Reglament de dedicació docent del professorat. 
5.1 Incrementar l'organització d'activitats acadèmiques i formatives, conjuntament amb l'Escola Catalana de l'Esport 
. 
Activitats 
 
- Coordinació de les activitats de formació de l'INEFC amb les del Departament d'Educació i l'Escola Catalana de 
l'Esport. 
- Coordinació de les seves activitats de recerca amb les del Consell Català de l'Esport i el CAR Sant Cugat, 
mitjançat les directrius, avaluació i gestió de l'AGAUR. 
- Posada en marxa d'un programa de postgrau Bolonia en l'àmbit de les ciències de l'activitat física i l'esport, 
coordinat amb tots els centres implicats de totes les Universitats públiques de Catalunya. 
- Posada a disposició de la societat i del moviment esportiu del conjunt de les instal·lacions esportives de l'INEFC 
- Debat intern entorn a les dependències jurídiques raonables de l'INEFC per afrontar en millors condicions el futur. 
 
Seguiment 
 
- Nombre de projectes de recerca presentats 
- Nombre de projectes de recerca acceptats. 
- Increment dels recursos propis a través del lloguer d'instal·lacions. 
- Increment de la qualificació de l'AGAUR dels projectes de recerca presentats. 
- Increment del nombre d'empreses usuàries 
- Nombre d'activitats formatives organitzades amb entitats. 
- Nombre de cursos organitzats 
- Increment d'activitats complementàries organitzades. 
- Disseny i desenvolupament de 4 Masters Bolònia aprovats per les Universitats respectives. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Millora de la formació en el context Europeu. 
Disseny de programes de postgrau d'acord amb les directrius de l'Espai Educatiu Superior Europeu. 
 

 



 

 



 

 

CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT  
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Departament:  
Presidència 

 

Servei/Entitat:  
Consell Català de l'Esport 

Codi:  
 6100 

Programa:  
Esports i educació física 

Codi: 
 444  

Diagnòstic de la situació 
 
El Consell Català té com a objectiu el foment de la practica esportiva en tot els seus vessants i realitza politiques 
concretes adreçades a fomentar l’esport en edat escolar, l’esport federat i la practica esportiva relacionada amb la 
salut. 
 
L´esport s’ha convertit en un referent social, ja sigui per la practica o per l’espectacle. És per això, que la política 
esportiva ha de dirigir-se a crear els millors hàbits socials i de promoció nacional relacionats amb el món de l’esport.  
 
Objectius 
  
Estratègics: 
1. Aconseguir la unitat de l´Esport català.  
2. Promoure la tranversalitat amb les àrees socialment afins. 
 
Operatius: 
1.1 Consolidar un sistema esportiu català 
1.2  Promoure la conjunció en un únic model de formació  
1.3  Incrementar els espais esportius 
2.1. Desenvolupar l’esport en els hàbits de salut 
2.2. Fer créixer l’esport escolar 
2.3. Augmentar l’esport federat  
 
Activitats 
 
- Desplegament de la Confederació Catalana de l´Esport. 
- Creació de la continuïtat entre els cicles formatius.  
- Desenvolupament del PIEC mitjançant convocatòries publiques. 
- Fer el desplegament normatiu respecte noves professions. 
- Legislar respecte les noves professions associades a l’esport. 
- Creació d’un fons de finançament per les associacions esportives. 
- Programes pilots de desenvolupament d’hàbits saludables mitjançant l’esport. 
- Introducció de noves figures a l’àmbit escolar que fomentin la practica esportiva. 
- Atorgar subvencions per recolzar l’esport federat.   
 
Seguiment 
 
- Nombre de clubs associats a la nova Confederació 
- Augment d’alumnes que segueixen els cursos formatius 
- Nombre de noves instal·lacions esportives 
- Fons habilitat per l´ICF per entitats esportives i ens locals 
- Dades estadístiques respecte la millora de la salut 
- Nombre d’alumnes que practiquen esport fora de l’àmbit escolar 
- Nombre de persones que practiquen esport federat. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Medi ambient, impacte de les noves instal·lacions amb tots els criteris de sostenibilitat. 
Foment de les politiques de gènere en l’àmbit de l’esport, tant escolar com federat. 
Amb el PIEC, creació de 1500 llocs de treball directes i 4000 d’indirectes 
Politiques transversals respecte educació, sanitat, turisme i treball. 
 

 



 

 



 

 

INSTITUT PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES 
COMARQUES DE L'EBRE (IDECE) 
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Departament:  
Política Territorial i Obres Públiques 

 

Servei/Entitat:  
Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre 

Codi:  
 6120 

Programa:   
Ordenació del Territori 

Codi:   
 542 

Diagnòstic de la situació 
 
El territori de les Terres de l'Ebre (Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Montsià i Terra Alta) amb una població de 168.793 
habitants, constitueix una unitat territorial amb una especifitat pròpia i amb unes condicions que frenen el seu ple 
desenvolupament. 
Aquestes condicions són: 
-Una demografia fortament envellida, especialment a les comarques i nuclis de la Terra Alta i de la ribera d'Ebre. 
- Una estructura agrària en molts llocs necessitada de transformacions profundes, amb una forta dependència de 
monocultius cosa que confereix una gran inseguretat a les bases econòmiques locals com a conseqüència de les 
fluctuacions anuals conjunturals. 
- Un nivell d'industrialització intern baix, resultat de l'estructura socioeconòmica heretada i del procés d'acumulació 
de capital sofert. 
- Una estructura de serveis endarrerida respecte a la que ofereixen altres indrets de Catalunya. 
-Una base turística també feble en relació amb la que presenten altres fronts costaners mediterranis de Catalunya i 
de les zones de muntanya. 
Per tant es fa indispensable superar aquesta situació i assegurar un desenvolupament sostenible i en harmonia amb 
el medi a les comarques de l'Ebre que permeti que la població assoleixi un nivell de qualitat de vida equiparable a 
l'estàndard propi d'una societat avançada com la catalana. 
 
Objectius 
 
Aconseguir la millora de les condicions econòmiques i la qualitat de vida de les Terres de l'Ebre mitjançant la 
promoció econòmica i la projecció exterior d’aquesta zona. 
 
Activitats 
 
- elaborar, avaluar i executar o impulsar plans de promoció i desenvolupament de caràcter global o sectorial de les 
comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre. 
- assessorar i realitzar estudis i treballs tècnics encaminats a obtenir un coneixement millor de la realitat i 
perspectives de les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta i la ribera d'Ebre. 
- adoptar mesures de projecció de les comarques de l'Ebre. 
- adoptar mesures d’impuls i fer el seguiment de les accions que s’acordin. 
- mantenir la navegabilitat de l'Ebre. 
 
Seguiment 
 
- estudis i treballs tècnics realitzats 
- campanyes de projecció realitzades 
- actuacions de manteniment de la navegabilitat de l'Ebre 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
L’actuació de l'Institut de les Comarques de l'Ebre, dins aquest programa, té un caràcter transversal que  permet 
millorar el desenvolupament econòmic d’aquestes comarques, i per tant aconseguir una major competitivitat 
econòmica, en un context de sostenibilitat, on el respecte al medi ambient esdevé un factor clau per garantir la 
integritat del patrimoni natural d’aquesta zona que a la vegada constitueix un dels seus principals potencials. 
 

 



 

 



 

 

INSTITUT PER AL DESENVOLUPAMENT I 
PROMOCIÓ DE L'ALT PIRINEU I ARAN  
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Departament:  
Política Territorial i Obres Públiques 

 

Servei/Entitat:  
Institut per al Desenvolupament i Promoció de l'Alt Pirineu i Aran 

Codi:  
 6201 

Programa:   
Ordenació del Territori 

Codi:   
 542 

Diagnòstic de la situació 
 
Els territoris de l'Alt Pirineu (Alta Ribagorça, Alt Urgell, Cerdanya, Pallars Jussà i Pallars Sobirà) i Aran amb una 
població de 68.386 habitants, constitueixen una unitat territorial amb una especificitat pròpia. Atès que presenten 
una sèrie de necessitats sanitàries, de turisme de muntanya, agrícoles, ramaderes i forestals, de comunicacions i 
infraestructures viàries, d'ensenyament i de millora de l'hàbitat rural, entre d'altres. Diferents de les de la resta del 
país, cal respondre-hi, amb polítiques sectorials diferenciades que garanteixin plenament la igualtat d'oportunitats 
dels seus habitants. D'acord amb aquesta premissa, el Parlament de Catalunya va aprovar per, la Llei 28/2002, de 
30 de desembre, de creació de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA). 
L'IDAPA es constitueix com un instrument per impulsar el desenvolupament d'aquest territori de muntanya, i crear 
complicitats entre el Govern de la Generalitat i els ens locals de caràcter transversal. 
 
Objectius 
 
Aconseguir la millora de les condicions econòmiques i la qualitat de vida de l'Alt Pririneu i Aran;  mitjançant l'impuls 
d'actuacions de desenvolupament integral i la promoció d’aquesta zona. 
 
Activitats 
 
- Elaborar, avaluar i executar o impulsar plans de promoció i desenvolupament de caràcter global o sectorial, amb 
criteris de sostenibilitat. 
- Promoure, elaborar i assessorar estudis i treballs tècnics per a conèixer i millorar la realitat i les perspectives de 
l'Alt Pirineu i Aran. 
- Fomentar la projecció de l'Alt Pirineu i Aran i fer-ne conèixer els trets d'identitat. 
- Adoptar mesures per a impulsar els diferents sectors d'activitat 
- Defensar els interessos de la població de l'Alt Pirineu Aran. 
 
Seguiment 
 
- nombre d'estudis i treballs tècnics 
- nombre d'actuacions de promoció 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
L’actuació de l'Institut de les Comarques de l'Alt Pirineu i Aran, dins aquest programa, té un caràcter transversal que 
permet millorar el desenvolupament econòmic d’aquestes comarques, i per tant aconseguir una major competitivitat 
econòmica, en un context de sostenibilitat, on el respecte al medi ambient esdevé un factor clau per garantir la 
integritat del patrimoni natural d’aquesta zona que a la vegada constitueix un dels seus principals potencials. 
 

 



 

 



 

 

CENTRE D'ESTUDIS JURÍDICS I FORMACIÓ 
ESPECIALITZADA  
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Departament:  
Justícia 

 

Servei/Entitat:  
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 

Codi:  
 6150 

Programa: 
Formació del personal de l’àmbit de Justícia 

Codi: 
 215 

Diagnòstic de la situació 
 
El Departament de Justícia de la Generalitat té previstos importants canvis en la plantilla de personal vinculats amb 
els nous equipaments penitenciaris i a la vegada ha d’impulsar la posada en marxa de la nova oficina judicial. 
Aquests fets provoquen la necessitat de promoure programes de formació entre el seu personal.   
 
Objectius 
 
Estratègics: 
1. Consolidar i millorar l’oferta formativa i desenvolupar programes de recerca aplicada. 
 
Operatius:  
1.1 Formar opositors a la carrera fiscal, judicial i secretaris judicials. 
Es pretén continuar amb les línees iniciades en anys anteriors de continuar formant opositors per afavorir l’accés de 
persones residents  a Catalunya en els respectius cossos.  
1.2 Formar personal de la Secretaria de Serveis penitenciaris, rehabilitació i justícia juvenil. 
Permetre adequar la formació dels funcionaris de presons als nous requeriments professionals. 
1.3 Formar funcionaris de l’administració de justícia amb un pla de formació vinculat a l’oficina judicial. 
Permetre adequar la formació dels funcionaris al servei de l’administració de Justícia als nous requeriment de 
l’oficina judicial. 
 
Activitats 
 
1. Programa de cursos de formació de personal penitenciari. 
2. Programa de cursos de formació pel personal de l’administració de Justícia. 
3. Programa de cursos de formació directiva i general pel personal del departament. 
4. Programa de recerca 
 
Seguiment 
 
1. Compliment contracte programa: 95% 
2. Nombre d’alumnes participants: 9.850 
3. Nombre d’hores de formació: 5.350 
4. Nombre de programes de recerca: 2 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

 



 

 



 

 

ESCOLA DE POLICIA DE CATALUNYA  
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Departament:  
Interior 

 

Servei/Entitat: 
Escola de Policia de Catalunya 

Codi:  
 6190 

Programa:  
Formació del personal de seguretat 

Codi:  
 224 

Diagnòstic de la situació 
 
Formació dels membres del cossos de seguretat que depenen o que puguin dependre de la Generalitat i dels 
cossos de policia local de Catalunya. 
 
Objectius 
 
• Ampliació de l’Escola de bombers i Seguretat Civil de Catalunya 
• Formació continuada per a direcció i comandaments 
 
Activitats 
 
• Contractar el projecte i execució de l'obra d'ampliació de l'Escola de Bombers i Seguretat Civil 
• Contractar el subministrament, mitjançant arrendament financer, de nous PC's per substitució 
• Contractar el projecte i execució de l'obra de remodelació i adequació dels accessos a l'EPC 
• Contractar un estudi per a la realització del Pla de Manteniment 
• Contractar nous serveis de reprografia 
• Adquirir material i adequar instal·lacions per a pràctiques d'educació física i defensa personal 
• Redactar nou programa d'activitats de formació 
• Tramitar expedients d'homologació i equiparació 
• Realitzar cursos per a direcció i comandaments 
• Realitzar cursos per a altres col·lectius de seguretat 
 
Seguiment 
 
• Increment de les aules de formació 
• Seguiment de les activitats programades 
• Seguiment dels expedients d’homologació i equiparació 
• Seguiment de les activitats de direcció i comandament 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Polítiques de formació del personal de seguretat de la Generalitat 
 

 



 

 



 

 

SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT  
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Departament:  
Interior 

 

Servei/Entitat:  
Servei Català de Trànsit 

Codi:  
 6200 

Programa:   
Trànsit i seguretat viària 

Codi:  
 222 

Diagnòstic de la situació 
 
Millorar la seguretat viària a les carreteres catalanes 
 
Objectius 
 
Reduir l’any 2007 la sinistralitat viària fins al 30% de les víctimes mortals que es van enregistrar a l’any 2000 
 
Activitats 
 
 Reduir l’exposició i prevenir els accidents 
 Reduir les conseqüències de l’accident 
 Millorar els sistemes d’informació 
 Incrementar la recerca i investigació en matèria de seguretat viària 

 
Seguiment 
 
• Nombre de trams sota control 
• Nombre controls d’alcoholèmia preventius 
• Nombre de sancions imposades 
• Nombre de positius controls alcoholèmia 
• Nombre d’accidents amb víctimes 
• Nombre de víctimes d’accident 
• Nombre cursos/escoles/alumnes formació viària 
• Nombre campanyes preventives efectuades 
• Nombre accidents analitzats 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

 



 

 



 

 

INSTITUT D’ESTADÍSTICA DE CATALUNYA 
(IDESCAT) 
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Departament:   
Economia i Finances 

 

Servei/Entitat:  
Institut d'Estadística de Catalunya 

Codi:  
 6040 

Programa:   
Estadística 

Codi:  
 583 

Diagnòstic de la situació 
 
Existeix la necessitat de continuar amb el procés de consolidació i enfortiment del sistema estadístic català, portant 
a terme la generació de nova o millor informació estadística sobre àmbits insuficientment delimitats per la 
comptabilitat nacional, a través de la implantació dels comptes satèl·lits, així com l’estimació dels paràmetres clau 
que afecten la competitivitat, productivitat i internacionalització de l’economia catalana, mitjançant l’articulació d’un 
sistema d’indicadors estadístics que permeti conèixer l’evolució demogràfica, econòmica i social del nostre país en 
termes comparables amb l’Euroregió Pirineu-Mediterrània i amb els estats membres de la Unió Europea. 
 
Així mateix es necessari fer explícites les innovacions metodològiques que procurin l’obtenció de resultats 
estadístics de qualitat amb la màxima desagregació territorial i la mínima càrrega per a les unitats informants, a 
partir de l’adopció de nous procediments en l’estimació de pètites àrees o en tècniques de la fusió de dades 
provinents de fonts informatives diverses. 
 
També s’ha detectat la necessitat de implantar panels de llars o d’empreses per poder ampliar la informació 
estadística que abasti els perfils longitudinals de determinats fenòmens. 
 
En relació als estudis d’opinió, ates que n’han passat vuit mesos des de la seva posta en funcionament, un cop 
normalitzada la seva activitat, s’ha de seguir procedint a la consolidació i implantació del sistema de participació dels 
departaments en l’elaboració dels plans anuals i que, aquestes, siguin executats en la màxima transparència. 
 
En l’àmbit dels estudis d’opinió, pel que fa referència a les activitats del propi Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), la 
situació, en relació a les activitats de control, seguiment i avaluació de les actuacions de les empreses adjudicatàries 
dels treballs a realitzar, s’aprecia la procedència de incrementar de forma substancial els recursos i activitats  
destinades a les mateixes. 
 
La població afectada (població objectiu) d’aquest Programa es el Parlament, el Govern, les empreses i la ciutadania  
de Catalunya, en quant a tots ells disposaran de resultats estadístics i estudis d’opinió de qualitat amb la màxima 
desagregació territorial i la mínima càrrega per a les unitats informants, que els facilitarà la informació necessària 
per a la pressa de decisions i desenvolupament de les seves activitats. 
 
Objectius 
 
Objectius estratègics 
1)  Produir un major nombre  i millorar la qualitat de les dades estadístiques sobre Població, Cohesió Social, Medi 
Ambient i Sostenibilitat 
2) Produir un major nombre i millorar la qualitat de les dades des Comptes i macromagnituds econòmiques. 
3)   Incrementar les activitats estadístiques instrumentals i suport general. 
4)   Millorar els sistemes de difusió de les dades. 
5)  Conèixer la realitat socio política cultural dels catalans, fent un seguiment periòdic de les actituds i opinions dels 
ciutadans respecte al sistema polític i el funcionament de la Democràcia,  les seves institucions i serveis.   
 
Tots els esmentats objectius hauran de facilitar tota aquella informació que, en aquests efectes, es preveuen en el 
corresponent Pla Estadístic de Catalunya, ha d’aprovar el Parlament de Catalunya i en el corresponent Pla de treball 
anual per el que fa als estudis d’opinió 
 
El resultat esperat dels objectius (del 1 al 4) es fixa en un àmbit de 4 anys (Pla Estadístic de Catalunya 2005-2008), 
ja que hem de tenir en compte que la execució del propi PEC ( Pla en el que es recullen totes les activitats a 
executar en el termini de quatre anys) es fa mitjançant els Programes Anuals d’Actuació Estadística en el que es 
recullen part de les activitats incloses en el PEC. Conseqüentment, fins la finalització del corresponent PEC 2005-
2008 no es pot disposar de la informació i avaluació necessària per a determinar l’assoliment dels esmentats 
objectius. 
 
En relació al objectiu numero 5 el resultat esperat s’estableix per al 31 de desembre del 2006. 
 
Objectius operatius 
1) En relació al objectiu estratègic “Produir un major nombre  i millorar la qualitat de les dades estadístiques sobre 
Població, Cohesió Social, Medi Ambient i Sostenibilitat “, s’estableixen els següents objectius operatius: 
1.1.Incrementar, amb el nombre que en aquests efectes estiguin incloses en el PAAE 2006, les estadístiques que 
permetin un major coneixement de l’estructura, els fluxos de població, síntesi i previsions demogràfiques. 
1.2.Incrementar, amb el nombre que en aquests efectes estiguin incloses en el PAAAE 2006, les estadístiques que 
permetin un major coneixement de les condicions de vida de la població de Catalunya. 
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2) En relació al objectiu estratègic “Produir un major nombre i millorar la qualitat de les dades dels Components i 
macromagnituds econòmiques”, s’estableixen els següents objectius operatius: 
2.1. Incrementar, amb el nombre que en aquests efectes estiguin incloses en el PAAE 2006, les estadístiques que 
permetin un major coneixement de l’economia catalana amb detall  de variables i sectors d’activitat. 
2.2. Incrementar, amb el nombre que en aquests efectes estiguin incloses en el PAAE 2006, les estadístiques que 
permetin un major coneixement de l’economia catalana amb la seva evolució conjuntural i el seu territori. 
 
3) En relació al objectiu estratègic “Incrementar les activitats estadístiques instrumentals i suport general “, 
s’estableixen els següents objectius operatius: 
3.1.Millorar la qualitat estadística, aplicant els nous procediments en l’estimació de petites àrees o en tècniques de 
fusió de dades provinents de fonts diverses. 
3.2. Ampliar els recursos i procediments destinats a l’assistència dels agents del sistema estadístic: 
4) En relació al objectiu estratègic “Millorar els sistemes de difusió de les dades”, s’estableixen els següents 
objectius operatius: 
4.1. Incrementar el nombre de dades a difondre. 
4.2. Incrementar el nombre de dades a conservar, emmagatzemar, publicar i difondre. 
 
5) En relació al objectiu estratègic “Incrementar el nombre d’enquestes i seminaris relacionats amb els estudis 
d’opinió així com la investigació sobre temes d’opinió pública i d’investigació social  aplicada “ s’estableixen els 
següents objectius operatius: 
5.1.Incrementar el nombre d’enquestes i línies d’actuació  i seminaris relacionats amb els estudis d’opinió així com la 
investigació sobre temes d’opinió pública i d’investigació social  aplicada. 
5.2. Investigar els canvis i continuïtats en l’opinió política a través d’un seguit d'indicadors que mesurin el grau de 
satisfacció, així com noves realitats i situacions de la societat catalana. 
 
Activitats 
 
A nivell d’introducció s’ha de tenir present que totes i cadascuna de les activitats, relacionades amb els objectius 
anteriorment esmentats i que s’esmentaran seguidament, resten incloses en la proposta de Programa Anual 
d’Actuació Estadística (PAAE) (objectius estratègics del 1 al 4), així com en el corresponent Pla de Treball (objectiu 
estratègic num.5). 
 
Atès que el PAAE per al 2006, en quant a les activitats relacionades amb l’estadística oficial, i que el  Pla de Treball, 
pel que fa referència als estudis d’opinió, en aquests moments no han estat aprovats pel Govern de Catalunya 
(PAAE2006) i pel Comitè de Supervisió i Seguiment (Pla de Treball Anual), s’ha de tenir en compte que, en 
compliment del que disposa el Decret, les  
activitats que es relacionaran a continuació s’han de conceptuar com a provisionals. 
 
1) Relació d’activitats relacionades amb els objectius estratègics núm. 1 “Produir un major nombre  i millorar la 
qualitat de les dades estadístiques sobre Població, Cohesió Social, Medi Ambient i Sostenibilitat “. 
 
1.1.Enquesta de qualitat de vida en el treball a Catalunya 
1.2.Estadística de noms de domini en català a Internet 
1.3.Estadística de l’audiovisual de Catalunya 
1.4.Projecte de l’enquesta demogràfica 
1.5.Recomptes de població. Xifres oficials 
1.6.Estructura de la població 
1.7.Naturalesa de la població 
1.8.Població estrangera 
1.9.Cens de catalans a l’estranger 
1.10.Estimacions postcensals 
1.11.Projeccions població en edat laboral 
1.12.Projeccions població en edat escolar 
1.12.Projeccions llars i famílies 
1.13.Naixements i matrimonis 
1.14.Moviments migratoris 
1.15.Migracions en relació amb l’activitat 
1.16.Sèries històriques 
1.17.Indicadors demogràfics 
1.18.Conjuntura demogràfica 
1.19.Registre de població 
1.20.Directori d’habitatges 
1.21.Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població 2005 
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1.22.Estadística de la distribució personal de la renda 
1.23.Estadística de despesa en consum de les llars 
1.24.Estadística de risc a la pobresa 
1.25.Estadística de l’ús del temps de la població 
1.26.Estadística anual de Població Activa 
1.27.Estadística trimestral de Població Activa 
1.28.Estadística d’estructura salarial 
1.29.Estadística de costos laborals 
1.30.Estadística de consum i pràctiques culturals, 2006 
1.31.Estadística de biblioteques 
1.32.Indicadors Socials 
1.33.Índex de desenvolupament humà 
1.34.Informe sobre els homes i les dones a Catalunya 
1.35.Estadística de serveis socials 
1.36.Estadística d’estructura de les explotacions agràries 
1.37.Estadística d’equipaments i usos de tecnologies de la informació i la comunicació de la població 
1.38.Estadística de recerca, desenvolupament i innovació tecnològica 
1.39.Estadística dels visitants estrangers 
1.40.Estadística dels visitants espanyols de la resta de comunitats autònomes 
1.41.Estadística sobre els viatges dels catalans 
1.42.Estadística d’ocupació turística: hotels, acampaments i turisme rural 
1.43.Comptes integrats de la despesa en protecció social 
1.44.Prestacions de sosteniment de la renda 
1.50.Estadística i comptes del sector no lucratiu 
1.51 Estadística i comptes de l’educació 
1.52.Estadística i comptes de la sanitat 
1.53.Estadística i comptes dels serveis socials 
 
2) Relació d’activitats relacionades amb els objectius estratègics num.2 “Produir un major nombre i millorar la 
qualitat de les dades del Components i macromagnituds econòmiques “: 
 
2.1.Taules Input-Output de l’economia catalana 
2.2.Comptes econòmics anuals 
2.3.Avanç de comptes anuals 
2.4 Comptabilitat trimestral 
2.5. Macromagnituds econòmiques territorials 
2.6. Població flotant 
2.7. Escenaris de l’economia catalana 
2.8. Sèries històriques de l’economia catalana 
2.9.Comerç amb l’estranger: avanç i resultats estructurals 
2.10.Clima exportador 
2.11.Indicadors de la posició competitiva del sector industrial 
2.12.Estadística i comptes de la indústria 
2.13.Estadística física de la producció industrial 
2.14.Estadística i comptes de la construcció 
2.15.Estadística i comptes del comerç 
2.16.Estadística i comptes de les empreses turístiques 
2.17.Estadística i comptes de les empreses de transport 
2.18.Estadística i comptes dels serveis a les empreses 
2.19.Estadística d’equipaments i usos de tecnologies de la informació i la comunicació de les empreses 
2.20.Indicadors de posició competitiva del sector turístic 
2.21.Índex de producció industrial 
2.22.Índex de preus industrials 
2.23.ndex de vendes en grans superfícies 
2.25.Indicadors conjunturals del sector serveis 
2.26.Estadística conjuntural de la construcció 
2.27 Clima comercial urbà 
2.28.Clima empresarial de les cambres de comerç 
2.29.Estadística territorial d’empreses i establiments 
2.30.Directori d’empreses i establiments 
2.31.Comptes satèl·lits del turisme 
2.32.Estadística d’ocupació turística: hotels, acampaments i turisme rural 
2.33.Estadística d’equipaments i usos de tecnologies de la informació i la comunicació de les empreses 
2.34.Estadística de recerca, desenvolupament i innovació tecnològica. 
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3) Relació d’activitats relacionades amb els objectius estratègics núm.3 “Incrementar les activitats estadístiques 
instrumentals i suport general”. 
 
3.1.Elaboració i seguiment de programes anuals d’actuació estadística 
3.2.Registre de Fitxers Estadístics 
3.3Assistència tècnica estadística a la producció i difusió  
3.4.Revisió de la classificació catalana de productes per activitats 1996 
3.5.Classificació catalana de comerç amb l’estranger 2006 
3.6.Classificacions internacionals d’activitats i d’ocupacions 
3.7.Normalització d’unitats estadístiques 
3.8.Formació i perfeccionament professional en estadística 
3.9.Cooperació educativa en estadística 
3.10.Aplicacions de la fusió de dades i l’estimació de petites àrees  
3.11.Desenvolupaments en mètodes de control de la revelació estadística  
3.12.Edició de la revista SORT ("Statistics and Operations Research Transactions") 
3.13.Suport a fòrums i xarxes temàtiques en l’àmbit estadístic 
3.14.Estadístiques territorials: sistema d’informació geogràfica estadística 
 
4) Relació d’activitats relacionades amb els objectius estratègics núm.4 “Millorar els sistemes de difusió de les 
dades”: 
 
4.1.Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya 
4.2.Biblioteca de l’Institut d’Estadística de Catalunya 
4.3.Servei d’Atenció de Demandes 
4.4.Servei d’Atenció als Mitjans de Comunicació 
4.5.Metainformació estadística 
4.6.Anuari estadístic de Catalunya 
4.7.Estadística comarcal i municipal 
4.8.Indicadors de conjuntura econòmica 
4.9.Informes de conjuntura econòmica 
4.10.Indicadors estructurals i de la nova economia 
4.11.Sistema d’indicadors de l’estadística comunitària 
 
1,2,3 i 4 bis) Llistat d’activitats relacionades amb els objectius estratègics números 1, 2, 3 i 4, en les que l’Idescat 
desenvolupa diverses activitats com  a col·laborador d’altres organismes o entitats o que, afecten a tots els objectius 
estratègics, excepte el número 5. 
 
4.12.Avanç de la variació del producte interior brut (PIB) 
4.13Comptes satèl·lits 
4.14.Estadística de la inversió industrial 
4.15.Enquesta de seguretat pública de Catalunya 2006 
4.16.Enquesta de salut de la població 
4.17.Estadística del capital social 
4.18.Índex sintètic de benestar subjectiu 
4.19.Enquesta de joventut de Catalunya 2006 
4.20.Enquesta de mobilitat quotidiana 
4.21.Comptabilitat satèl·lit de la cultura 
4.22.Indicadors socioeconòmics sobre l’Euroregió. 
4.23.Creació del Registre de Fitxers Estadístics. 
 
5) Relació d’activitats relacionades amb els objectius estratègics núm.5 “   Incrementar el nombre d’enquestes i 
seminaris relacionats amb els estudis d’opinió així com la investigació sobre temes d’opinió pública i d’investigació 
social  aplicada”: 
5.1. Generar informació comparable i produir dades per després generar Bases de Dades comparatives en les 
evolucions i poder-les analitzar. 
5.2. Produir enquestes i línies d’actuació, gestionant el  disseny, control i resultats dels estudis d’opinió. 
5.3. Coordinar l’actuació amb altres centres de recerca, universitat, institucions públiques i privades, amb l’objectiu 
de millorar les eines de consulta i establir el diàleg i comunicació necessàries per poder dur-los a terme. 
5.4. Coordinar, assessorar i vetllar la qualitat tècnica als departaments  de la Generalitat que vulguin portar a terme 
enquestes d’avaluació de serveis.. 
5.5. Estudiar un sistema d’anàlisi de dades a traves d’una macro base de dades de registres d’informació, que 
permetin unificar, recopilar, analitzar i explotar la informació. 
 
5.6. Promoure i impulsar seminaris sobre diversos aspectes que esdevenen cabdals per a la bona pràctica 
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professional de les persones que treballen en enquestes i estudis d’opinió. 
5.7. Executar el Pla anual de treball aprovat pel Comitè de Supervisió i seguiment. 
5.8. Crear i posar en funcionament un sistema d’anàlisi de dades a través d’una macro base de dades de registres 
d’informació, que permetin unificar, recopilar, analitzar i explotar la informació, tan pròpia com d’altres organismes i 
institucions públiques, generant un accés a l’usuari per tal de poder efectuar consultes on line. 
5.9. Coordinació, difusió i conscienciació, de  forma operativa racional, eficaç i eficient, amb els departaments 
d’acord amb el que estableix el Decret de creació del Centre d’Estudis d’Opinió 
5.10. Promoure, a través de convenis de col·laboració amb institucions públiques i universitats, l’accés a bancs de 
dades i recerca. 
5.11. Establir convenis de col·laboració científica amb diferents institucions públiques amb l’objectiu d’analitzar les 
actituds i  opinions de la societat catalana, i/o de polítiques o serveis de la Generalitat i d’altres que siguin rellevants 
per a l’acció de Govern. 
 
Seguiment 
 
 INDICADORS 
 
NOM TIPUS UNITAT PREVIST 
1) Nombre d’activitats estadístiques oficials. 
 
2) Nombre de Fitxers estadístics 
 
3)Demandes anuals ateses d’informació estadística: 
- via on line 
 
4) Mitjana de temps de resposta de demandes: 
-via on line 
 
5) Nombre de demandes no satisfetes 
 
6) Hores anuals d’assistència tècnica al sistema 
estadístic. 
 
7) Hores anuals coordinació SEC 
 
8) Hores anuals de formació estadística. 
 
9) Nombre de publicacions dels resultats sintètics 
 
10) Nombre de noves actuacions 
 
11) Nombre de plans anuals departamentals 
d’estudis d’opinió 
 
12) Nombre d’expedients assentats al Registre 
Públic d’Estudis d’Opinió 
 

Resultat 
 
Resultat 
 
Resultat 
 
 
Qualitat 
 
 
Qualitat 
 
Qualitat 
 
 
Qualitat 
 
Qualitat 
 
Resultat 
 
Resultat 
 
Resultat 
 
 
Resultat 

Nombre 
 
Nombre 
 
Nombre 
 
 
Dies 
 
 
Nombre 
 
Nombre 
 
 
Nombre 
 
Nombre 
 
Nombre 
 
Nombre 
 
Nombre 
 
 
Nombre 
 

100% 
 
100% 
 
1.900 
 
 
10 dies. 
 
 
100% 
 
5700 h/any 
 
 
2875 h/any 
 
400 hores 
 
100% 
 
16 
 
100% 
 
 
100% 
 

 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
El Programa d’Estadística  que porta a terme l’Institut d’Estadística de Catalunya té com objectiu principal el de 
procedir a produir i difondre informació estadística, tan a nivell oficial com la relacionada amb els estudis d’opinió, 
això comporta, òbviament, i de la lectura del PEC corresponent es dedueix clarament, que els sectors o àmbits en 
els que el desenvolupament d’aquest  programa té algun impacte, son la totalitat dels mateixos, particularment els 
de l’àmbit de Catalunya, i en general els de l’àmbit estatal i internacional. 
La major part de informació estadística es multidimensional i, per aquest motiu, acostuma a tenir impactes sobre les 
politiques transversals que enriqueixen els seus continguts. 
 

 



 

 

 



 

 

TRIBUNAL CATALÀ DE DEFENSA DE LA 
COMPETÈNCIA 
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Diagnòstic de la situació 
 
La protecció dels ciutadans i les empreses a Catalunya requereix la defensa i l'impuls de la competència en els 
sectors i activitats econòmiques. 
 
Objectius 
 
Objectius estratègics 
1/ L'impuls i la defensa de la competència. 
 
Objectius operatius 
1/ Vetllar que no hi hagin acords, decisions, recomanacions, pràctiques o altres conductes prohibides que tinguin per 
objecte, produeixin o puguin produir l'efecte d'impedir, restringir o falsejar la competència. 
2/ La realització de propostes per millorar la competència en qualsevol sector o activitat econòmica. 
3/  La difusió a la societat dels beneficis que comporta la competència 
 
Activitats 
 
1/ Resoldre els expedients sancionadors i les autoritzacions singulars. 
2/ Elaborar o promoure Informes i Estudis. 
3/ Elaborar o promoure accions de difusió. 
 
Seguiment 
 
Expedients tramitats. 
Informes i estudis. 
Accions d'informació i difusió. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

 



 

 



 

 

ESCOLA D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE 
CATALUNYA 
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Diagnòstic de la situació 
 
Arribar a acords sobre la formació contínua entre les Administracions Públiques de Catalunya; incrementar la 
presència de l’EAPC en l’organització de formació de tercer cicle en col·laboració amb les universitats catalanes; 
incrementar la formació descentralitzada i no presencial i el suport de l’Escola als processos selectius dels ens locals 
. 
Objectius 
 
Estratègics: 
1. Aconseguir un sistema únic de Formació Contínua (FC) a les administracions públiques de Catalunya 
2. Potenciar una formació de 3r cicle de qualitat en col·laboració amb les universitats, vinculada a pràctiques en 
l’administració i interinatges 
3. Potenciar una oferta formativa de qualitat per al personal tècnic i de suport de les administracions públiques 
catalanes que garanteixi la mobilitat interadministrativa 
4. Garantir la qualitat dels processos de selecció de personal de les administracions locals de Catalunya 
5. Potenciar les metodologies de formació no presencials 
Operatius: 
1. Crear el sistema de Formació contínua per a l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
2. Incrementar els mecanismes de coordinació de la FC entre la Generalitat  i les Administracions locals. 
3. Crear un sistema d’acreditació de la formació contínua a les administracions públiques catalanes. 
4. Incrementar els estudis de 3r cicle que imparteix l’EAPC en col·laboració amb les universitats catalanes en un 
10%. 
5. Incrementar el nombre d’alumnes de 3r cicle a les borses de treball per proveir places d’interinatge a les 
administracions públiques. 
6. Incrementar les activitats de suport a polítiques interdepartamentals en un 10%. 
7. Implementar el Pla d’avaluació de les activitats formatives de la Generalitat de Catalunya i incrementar els nivells 
d’avaluació. 
8. Incrementar el suport de l’EAPC a la selecció de personal de les administracions locals. 
9. Incrementar l’oferta formativa amb metodologia no presencial de l’EAPC en un 10%. 
 
Activitats 
 
1. Elaborar una norma reguladora del sistema de Formació Contínua de la Generalitat 
2. Establir criteris de coordinació sobre el FC entre la Generalitat i les administracions locals 
3. Implantar el sistema d’acreditació de la formació en el Pla 2006 i un sistema d’auditoria 
4. Establir convenis de col·laboració amb les universitats catalanes 
5. Mesurar el nombre d’alumnes que s’incorporen com a interins a les administracions públiques catalanes 
6. Donar suport als òrgans interdepartamentals en l’organització d’activitats formatives 
7. Ampliar l’oferta formativa al territori adreçada als funcionaris de la Generalitat i les Administracions locals en el pla 
2006 
8. Impulsar l’avaluació de l’aprenentatge a les activitats del pla 2006 
9. Implantar un qüestionari i un informe únic de mesura de la satisfacció a l’aplicació Aul@ 
10. Oferir el servei d’assistència jurídica i tècnica en els processos selectius als ens locals de Catalunya 
11. Promoure les activitats no presencials 
12. Elaborar convenis de col·laboració per la promoció de la metodologia no presencial 
 
Seguiment 
 
1. Proposta d’acord sobre coordinació dels plans i acreditació de la formació contínua de les administracions a 
Catalunya 
2. Nombre d’alumnes de 3r cicle 2005-2006 
3. Nombre d’estudis de 3r cicle 2005-2006 
4. Nombre d’activitats interdepartamentals als plans 2005-2006 
5. Nombre d’activitats al territori 2005-2006 
6. Nombre d’alumnes en les activitats 2005-2006 
7. Nombre d’activitats amb certificat d’assistència/certificat d’aprofitament 2005-2006 
8. Nombre d’ens locals que utilitzen el servei d’assistència al 2006 
9. Nombre de cursos selectius del cos nacional de secretaris, interventors i tresorers durant el 2006 
10. Nombre d’activitats no presencials 2005-2006 
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Impacte sobre polítiques transversals 
 
Activitats de formació adreçades a tot el personal de les administracions públiques de Catalunya, per a implantar 
polítiques transversals, gènere, medi ambient, protecció de dades, protecció de riscos, participació, habitatge, 
immigració. 
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Diagnòstic de la situació 
 
Necessitat de promoure i de reforçar la recerca en l’àmbit de l'Administració, gestió i funció públiques a Catalunya, 
atesa la mancança de recursos provinents del món privat, ja que les empreses tendeixen a invertir en àmbits 
científics i tecnològics. 
D'altra banda, fomentar la recerca  en ciència de l'Administració és un element bàsic per tal d’assolir un servei públic 
més eficaç, eficient i al servei dels ciutadans.     
 
Objectius 
 
Estratègics: 
- Promoure la realització de treballs de recerca de qualitat sobre Administració pública, d'acord amb el Pla de 
Govern 2004-2007. 
- Difondre la recerca i el coneixement relatiu a la ciència de l'Administració (recerca pròpia i aliena). 
 
Operatius: 
- Impulsar i completar el Pla de recerca anual de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. 
- Impulsar i realitzar el Pla editorial anual de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. 
- Potenciar la biblioteca de l'Escola com a centre difusor de recerca i coneixement sobre Administració pública. 
 
Activitats 
 
· Impulsar i completar el Pla de recerca anual de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya amb les activitats 
següents: 
- Publicar i gestionar la convocatòria de subvencions a projectes de recerca 2006. 
- Seguiment dels treballs i recepció dels projectes de recerca de la convocatòria 2005. 
- Publicar i gestionar la convocatòria del III Premi Enric Prat de la Riba a la millor tesi doctoral sobre Administració 
pública. 
- Publicar i gestionar la convocatòria d'ajuts per a l'organització de seminaris sobre organització administrativa, 
gestió i funció pública a les universitats de Catalunya. 
- Crear el Premi a les bones pràctiques sobre gestió pública a Catalunya i publicar-ne i gestionar-ne la convocatòria . 
 
· Impulsar i realitzar el Pla editorial anual de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya amb les activitats 
següents: 
- Consolidació de la Revista catalana de dret públic i la Revista de llengua i dret, tant en format paper com web. 
- Publicació dels treballs de recerca fruit de la convocatòria de subvencions. 
- Publicació manuals, textos legals, etc., que facilitin la tasca del personal al servei de l’Administració. 
 
· Potenciar la biblioteca de l’Escola com a centre difusor de recerca i coneixement sobre Administració pública amb 
les activitats següents: 
- Incrementar la vinculació de la biblioteca amb la formació de tercer cicle i la recerca realitzada per l’Escola. 
- Depuració del fons, incorporació i difusió del catàleg de la biblioteca al Catàleg Col·lectiu Únic de Catalunya.  
- Incrementar dels serveis documentals en línia, per fer accessible la informació des de qualsevol lloc on es trobin 
els usuaris. 
 
Seguiment 
 
· Pla de recerca anual: 
- Publicació i resolució de la convocatòria de subvencions de projectes a la recerca, nombre de sol·licituds, nombre 
de projectes subvencionats i nombre de treballs de recerca 2005 recepcionats. 
- Publicació i resolució de la convocatòria del III Premi Enric Prat de la Riba a la millor tesi doctoral sobre 
Administració pública i nombre de sol·licituds. 
- Publicació i gestió de la convocatòria d'ajuts per a l'organització de seminaris sobre organització administrativa, 
gestió i funció pública a les universitats de Catalunya, nombre de sol·licituds i nombre de seminaris. 
- Publicació i resolució de la convocatòria del Premi a les bones pràctiques sobre gestió pública a Catalunya i 
nombre de sol·licituds. 
 
· Pla editorial: 
- Publicació dels núm. 33 i 34 de RCDP i núm. 44 i 45 de la RLD. 
- Nombre de treballs de recerca publicats, manuals i textos legals publicats. 
- Nombre d’exemplars de llibres venuts. 
 
· Biblioteca de l’Escola: 
- Nombre d’usuaris del servei de préstec de la Biblioteca i nombre de llibres prestats. 
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- Nombre de registres depurats i incorporació del catàleg al Catàleg Col·lectiu Únic de Catalunya. 
- Números publicats del butlletí bibliogràfic electrònic i números publicats del butlletí de sumaris. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Les activitats que es duran a terme es troben incloses en les principals línies estratègiques del  Pla de recerca i 
innovació de Catalunya (2005-2008); concretament, pel que fa a la missió d'aquest: "Situar Catalunya en una posició 
avançada en el sistema de recerca i innovació, mitjançant una política pública integrada amb el conjunt d'agents 
públics i privats, que promogui la societat del coneixement i l'emprenedoria, per tal d'aconseguir un coneixement 
econòmic sostenible que reverteixi en benestar i cohesió social."  
 
Les activitats que es duran a terme tenen relació, també, amb els apartats següents del  Pla de Govern 2004-2007: 
apartats 1.2.4 “Millorar l‘eficàcia en la gestió pública” i 2.3.2 “Impulsar la recerca i la innovació”, en especial pel que 
fa als punts “Desenvolupar una política de concessió de beques i ajuts i programes que garanteixin la formació 
d’investigadors de qualitat i el desenvolupament de la carrera científica a Catalunya” i “Fomentar la recerca en 
ciències socials i humanitats, d’acord amb les noves demandes generades pel desplegament de la societat del 
coneixement”. 
 

 



 

 

INSTITUCIÓ DE LES LLETRES CATALANES 
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Diagnòstic de la situació 
 
La literatura escrita, editada i distribuïda en llengua catalana continua tenint a casa nostra una clara situació de 
desavantatge davant de la que s'escriu i s'edita en castellà. Aquest desequilibri afecta també tant el ressò i la difusió 
dels llibres escrits en català com la possible professionalització dels escriptors: amb menys tribunes periodístiques, 
menys diaris, menys editorials, i menors tiratges, l'escriptor en català té força dificultats per ser conegut i reconegut 
tant a dins com a fora del païs) com per dedicar-se de forma exclusiva a la creació literària. Les trobades 
d'escriptors, les campanyes als mitjans a i les escoles i centres culturals, la difusió del nostre patrimoni literari i els 
diversos ajuts (entre els quals, un d'específicament dedicat a la creació literària en català, ajuden a pal·liar , en part 
aquesta situació i s'adreça sobretot directament i indirectament , a qui hi ha al centre de la nostra política cultural. 
Els escriptors i escriptores, els creadors. 
 
Objectius 
 
1.- Promoure la realització d'actes públics o programes sobre la literatura catalana i els seus autors en espais i 
entorns diversos o no habituals 
2 - Ser els interlocutors institucionals de la literatura catalana per a Frankfurt 2007. 
3 - Doblar dins la legislatura el pressupost dels programes "Al vostre gust" i "Itineraris de lectura" , i crear un nou 
programa que destaqui els autors i els acosti al públic a través de la presència al territori. 
4 - Organitzar una campanya per incorporar el foment de la lectura com a eix orientador d'activitat aconseguint una 
participació del 30% de les biblioteques i un percentatge equivalent de llibreries i grups de lectura. 
5 - Establir una xarxa d'espais i patrimoni literari que abasti tot l'espai lingüístic català i promoure la realització 
d'itineraris, un ajut específic i la col·locació de plaques al territori. 
6 - Haver doblat al final de la legislatura la dotació pressupostària dels ajuts de la ILC. 
7 - Aposta digital: creació d'un Newsletter, renovació dels site ptopi millora del "Qui és qui" i creació d'un Webring. 
 
Activitats 
 
1.1 Trobada de creadors I (Biografies i biògrafs) 
1.2 Trobada de creadors II (Llibres de viatges) 
1.3 Anatromia 05/06 (amb Lletra d'Or) 
1.4 Exposició Abril Palau Moja 
2.1 Seminaris de Farrera (tardor, primavera, tardor) 
2.2  Activitats Frankfurt '07 
2.3 L'escriptor convidat 
2.4  Veus paral·leles 
3.1 Programa "Al vostre gust" 
3.2 Programa "Itineraris de lectura" 
3.3 Nou programa. 
3.4 Campanya de promoció del nou programa 
4.1 Altres  Entitats implicades: Ajuntaments de:  Sant Cugat, Vilafranca del Penedès, Vila de Lloseta, La Garriga, 
Collbató. Òmniun Cultural, Catalunya Cultura, Col·legi de Doctors i Llicenciats de Catalunya, Direcció general de 
cooperació cultural i Gremi de Llibreters 
5.1 Patrimoni literari (Seminaris, plaques) 
5.2 Nou ajut a la promoció del patrimoni literari i territori. 
5.3 Any Bladé i Desumvila (2007) 
5.4 Centenari de Mercè rodoreda (2008) 
5.5 Publicacions 
5.6 Homenatge a Joan Coromines: escriptors d de l'euroregió 
5.7 Homenatges 
6.1 Per la traducció d'obres al català 
6.2 Nou ajut: edicions literàries d'especial interès cultural 
6.3 Nou ajut: traduccions a l'aranès. 
6.4 A persones i entitats sense ànim de lucre: 5 línies actuals 
7.1 catalogació del fons 
7.2 Arxiu TRAC 
7.3 Webring 
7.4 Digitalització expo 8o00 anys de literatura catalana 
7.5 Newsletter ILC 
 
Seguiment: 
 
Es designarà una persona de referència que tindrà la responsabilitat de fer el seguiment dels resultats assolits i 
elaborar trimestralment un informe adreçat a la Direcció . Els indicadors de resultats seran l'exhauriment del 
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Departament:  
Cultura 

 

Servei/Entitat: 
Institució de les Lletres Catalanes 

Codi: 
 6050 

Programa: 
Suport a la creació, producció, promoció i difusió cultural 

Codi: 
 442 

pressupost assignat i l'execució de les propostes. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Internacionalització: Activitat 2.2 Participació a Frankfurt. 
 

 



 

 

MUSEU DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA DE 
CATALUNYA 



 

 

 



 PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006 
 MEMÒRIES DE PROGRAMES 

481 

Departament: 
Cultura 

 

Servei/Entitat: 
Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya 

Codi:   
 6060 

Programa: 
Protecció i conservació del patrimoni cultural 

Codi: 
 443 

Diagnòstic de la situació 
 
El Museu es troba en una fase de consolidació del seu Sistema Territorial. Per tal de fer front a les mancances 
caldrà arbitrar una línia de subvencions de capital. 
D’altra banda cal potenciar l’oferta de difusió i divulgació i seguir els projectes de restauració i d’adquisició 
d’objectes, 
 
Objectius 
 
A nivell d’infraestructures: 

- millorar la infraestructura de la seu del mNACTEC, especialment en l’àmbit dels magatzems 
- realitzar noves fases d’adequació al Museu del Ciment i al Museu Colònia Sedó 
- Obertura al públic de la Farga Palau de Ripio. 

Respecte a la difusió: 
- oferir una àmplia oferta d’activitats i exposicions 

Respecte a conservació i recerca: 
- impulsar l’inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya 
- consolidar projectes de recerca. 

 
Activitats 
 

- Realitzar les obres als magatzem de la seu del mNACTEC a Terrassa 
- Fer obres d’adequació a la Colònia Sedó i al Museu del Ciment 
- Obertura al públic del Museu Farga Palau de Ripio 
- Presentar les exposicions “Càmeres fotogràfiques en el temps” i  “Energies renovables” 
- Posar en marxa el projecte “La Mentora Alsina” 
- Publicació de catàlegs 
- Implementar el programa Museu plus 
- Registre de l’Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya 
- Organitzar les jornades de publicitat industrial i comercial a Catalunya 

 
Seguiment 
 
Increment en un 10 % del nombre de visitants a partir de l’oferta educativa del Museu 
Obertura d’un nou museu integrat al mnactec 
Realització de dues exposicions i de dos catàlegs 
Creació d’una nova pàgina web 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
El mnactec i els seus museus associats han fet una declaració sobre el paisatge industrial de Catalunya,  com a 
proposta per a la seva conservació dins de l’àmbit del medi ambient, i com a font d’informació i com a eina per 
aprendre història, geografia social, economia o política territorial 
 

 



 

 



 

 

MUSEUS D’ARQUEOLOGIA 
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Departament:  
Cultura 

 

Servei/Entitat: 
Entitat Autònoma Museu d'Arqueologia de Catalunya 

Codi:  
 6070 

Programa:  
Protecció i conservació del patrimoni cultural 

Codi:  
 443 

Diagnòstic de la situació 
 
El Museu d'Arqueologia té per missió posar a l'abast dels ciutadans el patrimoni arqueològic de Catalunya en les 
millors condicions tant pel que fa al seu estat de conservació com als recursos per a la seva difusió. 
 
Objectius 
 
-) Millorar les infraestructures del Museu. 
-) Millorar l'organització del Museu. 
-) Valorar i optimitzar els recursos disponibles i augmentar-los si és necessari. 
 
Activitats 
 
-) Promoure la realització dels projectes d'obres i museogràfics. 
-) Promoure l'execució de les obres i treballs tendents a la millora de les infraestructures. 
-) Promoure la realització dels estudis d'organització. 
 
Seguiment 
 
-)Indicadors de resultats: mesura del nombre d'actuacions que realitza el Museu . 
-)Indicadors d'eficiència: comparatives de nombre de visitants de les seus i jaciments i d'usuaris dels serveis del 
Museu. 
-)Indicadors de qualitat: enquestes de satisfacció dels visitants i usuaris del Museu. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
-) Impacte sobre la protecció i conservació del patrimoni cultural/Museus. 
 

 



 

 



 

 

BIBLIOTECA DE CATALUNYA 
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Departament:  
Cultura 

 

Servei/Entitat:  
Biblioteca de Catalunya 

Codi 
 6080 

Programa: 
Protecció i conservació del patrimoni cultural  

Codi:  
 443 

Diagnòstic de la situació 
 
La Biblioteca de Catalunya, fundada el 1907, és la biblioteca nacional de Catalunya. Constitueix una peça 
fonamental del mapa cultural del país i és una institució nacional al servei del patrimoni, la recerca i la cooperació. 
Té una riquesa incalculable per  la diversitat dels fons i col·leccions  que posseeix. Disposa d’una important 
col·lecció de documents únics i rellevants per a la cultura catalana.  
Es conscient de la necessitat de redefinició i d’adaptació a les circumstàncies tecnològiques, socials, culturals i 
patrimonials del segle XXI. Ha elaborat el Pla Estratègic per definir els seus objectius i grans línies d’actuació per als 
propers cinc anys (2004-2008)  per aconseguir millorar i oferir uns serveis de qualitat  com a centre de consulta i 
recerca  universal en: 
     - els serveis als usuaris. 
     - els serveis de suport nacional: Catàleg de les Biblioteques Especialitzades de la Generalitat,       Catàleg 
Col·lectiu de Catalunya, Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic, lideratge del canvi de format bibliogràfic a 
Catalunya, accions d’assessorament en preservació, normalització, informatització ,... i necessitats tecnològiques en 
tots els aspectes. 
      - els catàlegs existents. 
      - la catalogació dels fons pendents. 
      - l’ obertura de la Biblioteca a tota la població.       
 
Objectius 
 
1. Posar a disposició dels ciutadans de Catalunya el patrimoni documental de Catalunya.  
2. Identificació i conservació del patrimoni escrit, documental, gràfic i digital de Catalunya.. 
3. Adequar i desplegar i elaborar les normes necessàries relatives al patrimoni cultural català per garantir-ne la seva 
preservació i accessibilitat. 
4. Endegar nous projectes adreçats a la cooperació i formació dels professionals, i a l’avaluació de serveis i 
organitzacions.  
5. Avançar en la posada d’informació cultural i científica a la xarxa per configurar un entorn digital comú.  
6. Realitzar les obres d’ampliació i millora de la Biblioteca de Catalunya. 2ª fase. 
7.Presència i contribució al lleure, educació i recerca de la societat catalana. 
8. Difusió dels fons documentals. 
 
Activitats 
 
- Canvi de sistema de gestió bibliogràfica i de format de CATAMARC a MARC 21. 
- Digitalització  dels fons seleccionats  i difusió a través de la Web.   
- Digitalització, difusió i preservació de revistes catalanes antigues i dels documents dels clàssics catalans (Projecte 
ARCA i CLACA) .  
- Catalogació de fons  corrents i retrospectius.  
- Gestió dels recursos electrònics catalans (PADICAT) 
- Identificació, actualització i elaboració de l’inventari de fons patrimonials i publicació en la Web. 
- Increment i actualització  de les col·leccions i fons de la Biblioteca de Catalunya. 
- Gestió dels dipòsits per fer accessible els documents i rendibilitzar els espais. 
- Millora tecnològica i potenciació dels serveis virtuals . 
- Avaluació i millora dels serveis. 
-Seguiment del programa de preservació i conservació. 
- Elaboració del projecte d’obres d’ampliació i millora 
- Iniciar l’execució  de les obres. 
- Campanya de difusió a les universitats de l’àmbit de les humanitats.  
- Relació amb l’àmbit acadèmic per acollir classes pràctiques d’assignatures d’humanitats de les Universitats. 
- Realització exposicions: "25 anys de la fonoteca a la Generalitat" i "Bueno enquadernador" entre d’altres i 
publicació dels catàlegs respectius. 
- Publicacions  relacionades amb el fons de la Biblioteca: "Història de la Biblioteca de Catalunya" etc. 
-Organització de trobades professionals per a la formació, coneixement i intercanvi. 
 
Seguiment 
 
- Implementació del sistema i del format 21 que inclou la parametrització, formació, adequació de la normativa 
bibliogràfica. 
- Número de documents digitalitzats. 
- Número de títols de revistes i documents incorporats.  
- Número de documents processats. 
- Número de pàgines Web capturades i indexades i d’identificadors assignats. 
- Número de centres inclosos i de registres incorporats. 
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Departament:  
Cultura 

 

Servei/Entitat:  
Biblioteca de Catalunya 

Codi 
 6080 

Programa: 
Protecció i conservació del patrimoni cultural  

Codi:  
 443 

- Número de documents adquirits per donatiu, compra o dipòsit. 
- Número de llibres moguts. 
- Número de consultes als catàlegs informatitzats i a la biblioteca digitalitzada. Maquinari adquirit. Serveis 
informàtics oferts. 
- Revisió i millora dels processos i enquestes de satisfacció als usuaris. Peticions logístiques resoltes. 
- Número de documents enquadernats, restaurats i preservats. 
- Número de sessions i assistents amb les Universitats. 
- Número de documents exposats i de visitants. 
- Número de publicacions editades, distribució  i vendes. 
- Número d’assistències, participacions en congressos, seminaris, taules rodones etc. i ponències. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Preservar el patrimoni i la memòria. 
 

 



 

 

INSTITUT D’ESTUDIS DE LA SALUT (IES) 
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Departament:  
Salut 

 

Servei/Entitat:  
Institut d’Estudis de la Salut 

Codi:  
 6110 

Programa:  
Altres serveis de salut 

Codi:  
 419 

Diagnòstic de la situació 
 
La formació i desenvolupament dels professionals sanitaris, així com la definició i avaluació de la seva competència 
són necessitats primordials i emergents del sistema de salut. 
 
Objectius 
Millora dels processos de formació, desenvolupament professional i avaluació competencial dels recursos humans 
del sistema sanitari. 
- Implantació progressiva de les TIC en la formació i avaluació competencial. 
- Potenciació de la projecció estatal i internacional del nostres programes i activitats de formació, i 

desenvolupament i avaluació de competències del professionals de la salut 
 
Activitats 
 
- Realització de cursos presencials i a distància. 
- Organització de jornades, reunions científiques i de treball. 
- Contribució al desenvolupament operatiu del Llibre Blanc de les professions sanitàries de Catalunya. 
- Realització de proves d’avaluació de la competència clínica d’alumnes i professionals. 
- Publicació de documents en diferents suports tecnològics. 
 
Seguiment 
 
- Emissió d’informes trimestrals sobre l’acompliment del programa establert d’activitats formatives 
- Mesurar l’efectivitat i impacte de les activitats docents 
- Emissió d’informes relatius al desenvolupament del Llibre Blanc 
- Elaboració d’informes de resultats sobre la realització dels projectes d’avaluació de la competència que s’hagin 

realitzat 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

 



 

 



 

 

AGÈNCIA CATALANA DE SEGURETAT 
ALIMENTÀRIA 
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Departament:  
Salut 

 

Servei/Entitat:  
Agència Catalana de Seguretat Alimentària 

Codi:  
 6202 

Programa:  
Administració i serveis generals  

Codi:  
 121 

Diagnòstic de la situació 
 
L’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA) és una organització que a hores d’ara està constituïda per 13 
persones. A través d’aquest programa es manté i gestiona la infraestructura, logística i recursos humans que 
requereix l’ACSA per al seu funcionament. Ha de subministrar el suport perquè l’ACSA pugui exercir la seva activitat 
tot garantint la màxima eficàcia en el conjunt de les seves funcions i en la prestació dels serveis que té encomanats. 
En qualsevol cas s’ha d’atenir al principi de participació de les persones usuàries i amb ple respecte pels drets de la 
ciutadania.  
 
Objectius 

 
Objectiu estratègic  
Proporcionar a l’ACSA com a organització la infraestructura i la logística necessàries per poder desenvolupar les 
seves funcions. 
 
Objectius operatius 

1. Incrementar l’agilitat dels processos relacionats amb la infraestructura i la logística. 
2. Disposar de la Carta de serveis de l’ACSA 

 
Activitats 
 
Suport tècnic de la pàgina web 
Ofimàtica 
Activitats formatives 
Gestió de contractes i convenis 
Gestió de lloguers 
Gestió de subministraments 
Gestió de locomocions 
Assessoria jurídica 
Creació d’un grup de millora, activitat del grup 
Elaboració de la Carta de serveis de l’ACSA 
 
Seguiment 
 
Nombre de contractes gestionats 
Nombre de convenis gestionats 
Satisfacció pel que fa a la infraestructura disponible 
Temps mitjà invertit en la gestió d’un conveni 
Temps mitjà invertit en la gestió d’un contracte 
Disposar de la Carta de serveis 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Departament:  
Salut 

 

Servei/Entitat:  
Agència Catalana de Seguretat Alimentària 

Codi:  
 6202 

Programa:  
Salut pública 

Codi:  
 414 

Diagnòstic de la situació 
 
En l’àmbit territorial de Catalunya tenen competències en matèria de seguretat alimentària l’Administració de la 
Generalitat, a través de diversos Departaments, i els ens locals. L’Agència Catalana de Seguretat Alimentària 
(ACSA) ha d’establir instruments eficaços de coordinació i cooperació entre els departaments de la Generalitat i els 
ens locals que tenen atribuïdes competències relacionades amb la seguretat alimentària. Tenen especial entitat la 
coordinació del control oficial, les situacions d’emergències alimentàries i les xarxes d’alerta. 
L’ACSA ha de fomentar la cooperació amb altres organitzacions que actuïn en l’àmbit de la seguretat alimentària, 
especialment amb l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària, amb 
la finalitat de facilitar la coordinació, l’intercanvi d’informació i el disseny de projectes. 
En definitiva, la missió és aconseguir el màxim grau de seguretat alimentària a Catalunya mitjançant la planificació i 
la coordinació de les actuacions de control, amb la col·laboració i la cooperació de les diferents administracions 
públiques i de les entitats que operen en els sectors l'activitat dels quals incideix, directament o indirectament, en la 
seguretat alimentària. 
 
Objectius 

 
Objectiu estratègic 
Garantir la col·laboració i coordinació dels diferents departaments de la Generalitat amb competències en matèria de 
seguretat alimentària i els ens locals. 
Objectius operatius 

1. Promoure l’establiment de directrius per tal d’optimar les activitats dels diferents departaments de la 
Generalitat amb competències en matèria de seguretat alimentària i dels ens locals. 

2. Elaborar el Pla de seguretat alimentària de Catalunya, com a principal instrument indicatiu i marc de 
referència de les accions públiques en matèria de seguretat alimentària. Es planifica per objectius: de salut, 
de disminució del risc i altres factors legítims relacionats. El Pla ha de ser objecte d’un ampli consens per 
part dels organismes implicats. El Pla l’ha d’aprovar el Govern i n’ha d’informar el Parlament. 

3.  
Activitats 
 
Recopilar les dades i realitzar les reunions necessàries per elaborar el Pla de seguretat alimentària de Catalunya. 
Elaborar la memòria anual sobre la seguretat alimentària a Catalunya. Inclou l’anàlisi de la gestió i la situació de la 
seguretat alimentària. S’hi ha de detallar les diferents actuacions de control dutes a terme. 
Coordinar i supervisar, a través de la creació de grups de treball, el compliment dels objectius dels organismes de 
control, tant de l’Administració de la Generalitat, com dels ens locals.  
Assessorar les administracions locals i donar-los suport tècnic per al desenvolupament de llurs competències en 
matèria de seguretat alimentària. 
Implantar un procediment general d’actuació per a la gestió de les situacions de crisis i emergències alimentàries. 
Treballar a través de diferents grups de treball, els quals els integren tant les administracions competents en l’àmbit 
de la seguretat alimentària com associacions representants dels diferents sectors de la cadena alimentària. 
Proposar textos normatius, així com revisar els que afecten l’àmbit de la seguretat alimentària. 
Identificar les necessitats de formació continuada que tenen els professionals relacionats amb la seguretat 
alimentària, promoure el disseny de programes marc de formació i participar-hi. 
Fomentar l’aplicació dels autocontrols en les empreses alimentàries. 
Cooperació amb l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària (AESA). 
Coordinació dins del territori català de les inspeccions de l’OAV (Oficina Alimentària Veterinària). 
 
Seguiment 
 
Traslladar al Govern el primer Pla de seguretat alimentària de Catalunya. 
Disposar del primer Mapa de seguretat alimentària a Catalunya. 
Traslladar al Govern la primera memòria anual sobre l’anàlisi del risc i la situació de la seguretat alimentària a 
Catalunya. 
Nombre d’actuacions coordinades amb l’AESA. 
Nombre d’assistents a activitats formatives impulsades per l’ACSA. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Un sistema capaç de garantir la seguretat dels aliments que es produeixen i consumeixen a Catalunya incideix, 
positivament i de manera directa, sobre la competitivitat de la indústria agroalimentària, el comerç i la indústria 
turística de Catalunya, així com de manera indirecta sobre la protecció del medi. 
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Departament:  
Salut 

 

Servei/Entitat:  
Agència Catalana de Seguretat Alimentària 

Codi:  
 6202 

Programa:  
Ordenació, control i informació sobre el consum 

Codi:  
 461 

Diagnòstic de la situació 
 
La producció i el consum dels aliments són essencials en qualsevol societat, i tenen repercussions econòmiques, 
socials i mediambientals. La protecció de la salut de les persones no pot deslligar-se de cap d’aquests tres 
aspectes. 
 
Les autoritats competents han d’informar els consumidors de la naturalesa del risc associat als aliments. En aquest 
sentit, s’ha d’informar, en la mesura que es pugui, de l’aliment o el pinso implicat, el risc que pugui representar i les 
mesures que s’adopten per prevenir, reduir o eliminar aquest risc. L’Agència Catalana de Seguretat Alimentària 
(ACSA) ha de garantir que la informació adreçada a la ciutadania sigui accessible, comprensible, adequada, 
coherent i coordinada, per tal de contribuir a incrementar la confiança dels consumidors. 
 
Les persones titulars de les empreses alimentàries que constatin o sospitin que un dels aliments o dels pinsos que 
han comercialitzat és potencialment nociu per a la salut de les persones han d’informar immediatament les autoritats 
competents d’aquest fet i de les mesures adoptades. En aquest sentit l’ACSA ha d’adoptar canals de comunicació 
permanent amb els sectors econòmics i socials relacionats directament o indirectament amb la seguretat 
alimentària. 
 
En aquest context, una de les funcions de l’ACSA és la comunicació del risc: impulsar i fomentar un intercanvi 
interactiu d’informació i opinions que, al llarg del procés d’anàlisi del risc i en relació amb els perills, els riscos i els 
factors i les percepcions del risc, s’ha d’establir entre les persones responsables de l’avaluació i gestió del risc, els 
consumidors, les empreses alimentàries, la comunitat acadèmica i les altres parts interessades. Aquest intercanvi 
inclou l’explicació dels resultats de l’avaluació del risc i els altres criteris científics, tècnics i de protecció de la salut 
en què es fonamenten les decisions relacionades amb la gestió del risc. 
 
Objectius 
 
Objectiu estratègic 
Augmentar i mantenir un elevat nivell de confiança en el sistema català de seguretat alimentària tant per part dels 
ciutadans de Catalunya com pels d’altres països. 
Objectius operatius 
1. Garantir la col·laboració entre les administracions públiques, els diversos sectors que incideixen en la seguretat 

alimentària i les organitzacions de consumidors i usuaris. 
2. Mantenir un alt nivell de lleialtat de les transaccions comercials en tot allò relatiu a la seguretat alimentària. 
3. Fomentar l’educació i la informació dels consumidors sobre la naturalesa i els riscos dels productes 

alimentaris. 
 

Activitats 
 
Habilitar sistemes que facilitin la informació i transparència vers els consumidors i usuaris. 
Establir els protocols que regulin els procediments de comunicació, de col·laboració i de coordinació entre les 
empreses de la cadena alimentària i les administracions competents en l’àmbit de la seguretat alimentària. 
Gestionar les consultes d’associacions de consumidors i usuaris 
Gestionar les consultes de particulars 
Actualització dels continguts de la pàgina web 
Interpretació de normes, establiment de criteris 
Garantir l’accés a la documentació sobre seguretat alimentària que tingui l’ACSA, en el marc del principi de la 
transparència i de les condicions generals que regeixen el dret d’accés als documents de l’Administració de la 
Generalitat. 
Seguiment 
 
Activitat de la Comissió de treball de consumidors i usuaris: nombre de temes tractats. 
Nombre de convenis signats amb associacions de consumidors i usuaris 
Nombre de consultes de particulars ateses 
Nombre de visites a la pàgina web de l’ACSA 
Material de difusió elaborat, distingir qualitativament 
Actes de difusió en què s’ha participat 
Disposar d’un procediment de comunicació entre les empreses alimentàries i les administracions competents 
Disposar d’una guia sobre procediments d’actuació per part de les empreses alimentàries davant situacions 
d’emergència o crisis. 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Departament:  
Salut 

 

Servei/Entitat:  
Agència Catalana de Seguretat Alimentària 

Codi:  
 6202 

Programa:   
Recerca  

Codi:  
 571 

Diagnòstic de la situació 
 
Els elements essencials de la política de seguretat alimentària són la recopilació i l’anàlisi de la informació, 
l’assessorament científic i la difusió de la informació als consumidors. Alhora, les polítiques de seguretat alimentària 
s’han de basar en el procediment d’anàlisi del risc. L’anàlisi de riscos es considera l’eina més adequada per garantir 
un nivell elevat de protecció i confiança dels consumidors, sota la triple consideració de l’avaluació, la gestió i la 
comunicació del risc. 
 
Una de les fases de l’anàlisi del risc és l’avaluació del risc: es tracta d’un procés amb base científica que es 
desenvolupa en el marc de les proves científiques disponibles, i s’ha de fer d’una manera independent, objectiva i 
transparent. L’avaluació del risc consta de 4 fases: la identificació del perill, la seva caracterització, la determinació 
de l’exposició i la caracterització del risc. 
Una de les  principals funcions de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA) és l’avaluació del risc.  
 
Objectius 
 
Objectiu estratègic 
Identificar i valorar qualitativament i quantitativament els perills, i avaluar i caracteritzar el risc per a la salut de la 
població derivat de l’exposició a un agent físic, químic o biològic procedent dels aliments. 
 
Objectius operatius 

1. Disposar de proves científiques per avaluar l’exposició de la població de Catalunya als riscos per a la salut 
ocasionats pels aliments. 

2. Constituir el Comitè Científic Assessor 
 
Activitats 
 
Elaborar i propiciar estudis científics d’avaluació de l’exposició de la població de Catalunya als riscos per a la salut 
ocasionats pels aliments 
Fer el seguiment epidemiològic de les malalties de transmissió alimentària 
Avaluar els riscos dels nous aliments, ingredients i processos en l’àmbit d’actuació de l’ACSA 
Mantenir una base de dades científica relacionada amb la seguretat alimentària 
Cooperació amb els centres de recerca i docència 
Execució del programa de vigilància de l’evolució de determinats contaminants presents en la dieta dels catalans 
Constituir el Comitè Científic Assessor 
L’ACSA, mitjançant el Comitè Científic Assessor, emet dictàmens científics sobre qüestions compreses en l’àmbit de 
la seguretat alimentària a Catalunya. 
 
Seguiment 
 
Disponibilitat d’estudis 
Nombre d’entrades en la base de dades científica 
Nombre de publicacions 
Nombre d’informes elaborats per l’ACSA 
Constitució del Comitè Científic Assessor 
Nombre de dictàmens elaborats pel Comitè Científic Assessor. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Aquests estudis i les estratègies de comunicació del risc permeten incrementar el nivell de protecció de la salut dels 
consumidors i la seva confiança. Bona part dels estudis es centren en la recerca en el sector agroalimentari. 
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Departament:   
Salut 

 

Servei/Entitat:  
Agència Catalana de Seguretat Alimentària 

Codi:  
 6202 

Programa:  
Sanitat vegetal i animal 

Codi:  
 611 

Diagnòstic de la situació 
 
La salut i el benestar dels animals són factors importants que contribueixen a la qualitat i a la seguretat dels 
aliments, a la prevenció de la disseminació de malalties dels animals i al seu tractament humanitari. És necessari 
mantenir un elevat nivell de protecció dels interessos dels ciutadans en el sector primari, en els àmbits i qüestions 
relacionades amb la seguretat alimentària com són: la sanitat, la nutrició i el benestar dels animals; la sanitat vegetal 
i les qualitats dels productes de la cadena alimentària. 
 
Objectius 
 
Objectiu estratègic 
Reforçar, millorar i protegir el desenvolupament dels sistemes d’avaluació i gestió dels riscos per a la salut vinculats 
a les pràctiques agrícoles i ramaderes. 
 
Objectiu operatiu 
Fomentar la implantació de l’autocontrol en el sector primari 
 
Activitats 
 
Comissió de seguiment de les encefalopaties espongiformes transmissibles (EET): actuacions de millora per a la 
lluita i control. 
Comissió de seguiment i control de la seguretat de la carn de boví. 
Informar preceptivament sobre els projectes de disposicions generals relatives al control sanitari dels aliments, la 
sanitat animal, la sanitat vegetal, la nutrició dels animals, els productes zoosanitaris i fitosanitaris i la contaminació 
ambiental, que afectin directament la seguretat alimentària. 
Impulsar l’elaboració i implantació de guies de bones pràctiques. 
Establiment de directrius i impuls de normes.  
Seguiment dels programes de control oficial referents al benestar animal. 
Seguiment del Pla de vigilància i control de residus en animals, carns i vegetals 
 
Seguiment 
 
Nombre d‘actuacions de millora per a la lluita i control de les EET 
Nombre de guies de bones pràctiques 
Grau d’implantació de bones pràctiques en explotacions ramaderes 
Grau d’implantació de bones pràctiques en explotacions agrícoles 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
La implantació de bones pràctiques en les explotacions agrícoles i ramaderes és un factor clau de competitivitat per 
a les empreses agroalimentàries i per a la protecció del medi. 
 

 



 

 



 

 

INSTITUT CATALÀ D’AVALUACIONS MÈDIQUES 
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Departament:  
Salut 

 

Servei/Entitat:  
Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM) 

Codi:  
 6205 

Programa:  
Altres serveis de salut 

Codi:  
 419 

Diagnòstic de la situació 
 
A l'Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) es realitza la inspecció i avaluació mèdica dels processos mèdics 
relacionats amb les incapacitats laborals, així com les funcions d'arbitratge, peritatge i assessorament mèdic. 
L'absentisme laboral per incapacitat temporal (IT) és al voltant del 60-80% de tot l'absentisme a les nostres 
empreses. La situació de malaltia que porta el metge del servei públic de salut a prescriure una IT genera costos per 
al treballador, per a l'empresa i per al conjunt de la societat que ha d'assumir l'assistència i despesa sanitària i el 
pagament del subsidi que correspon a la Seguretat Social. 
 
Els empresaris, les entitats pagadores de la prestació d'IT (INSS, MATMPSS...) sol·liciten a l'Administració (ICAM) 
que exerceixi les mesures de control i inspecció dels seus treballadors. Els professionals sanitaris necessiten més 
suport i formació en aquesta matèria i els treballadors, que els donem resposta ràpida als problemes de salut que 
els impedeixen treballar i que els tramitem l'accés a les prestacions de la Seguretat Social en cada cas particular. 
 
L'absentisme laboral és un indicador empresarial lligat a la productivitat i a la qualitat de la gestió de l'empresa i es 
considera un indicador de salut dels treballadors. La IT genera molt absentisme i les empreses han de fer-ne un 
seguiment, així com de les condicions de treball (ambientals, clima laboral, càrregues de treball...), la seguretat, la 
motivació, la implicació... i si escau, demanar a l'ICAM les visites d'inspecció dels treballadors que estan de baixa 
laboral. Les nostres actuacions de control d'IT van dirigides als 3.300.000 treballadors de Catalunya en alta a la 
Seguretat Social. Per les funcions de gestió de les incapacitats permanents a qualsevol dels treballadors de 16 a 65 
anys. Les funcions d'assessorament i informe a qualsevol ciutadà, així com els informes que realitzem en els 
procediments de responsabilitat patrimonial de l'administració sanitària pública. Tant els empresaris, com per raó 
dels diversos convenis que tenim signats, ens demanen més mesures de control dels treballadors en situació d'IT, 
per tant, hem de prioritzar aquesta actuació i dimensionar adequadament el nombre de metges inspectors-
avaluadors necessaris a tot el territori. 
 
L'absentisme laboral per IT té un impacte en la productivitat de les nostres empreses i en la competitivitat del nostre 
país. A més de les mesures d'inspecció, hem d'incrementar el nostre suport al metge d'atenció primària i, amb tots 
els agents que intervenim en la gestió de la IT, iniciar el debat cultural i social d'aquesta qüestió. 
 
El desenvolupament de l'ICAM i dels seus òrgans de govern, el Consell Rector i el Consell Assessor, han de facilitar 
les interrelacions de tots i l'aplicabilitat de les polítiques de millora establertes. 
 
Els usuaris-clients de l'Institut són tots els ciutadans de Catalunya que requereixen una avaluació mèdica 
relacionada amb les finalitats de l'Institut. Tanmateix són clients de l'ICAM: el metge d'atenció primària, l'INSS, les 
MATMPSS, l'ISM, ACMAT... els empresaris, els sindicats, els departaments de la Generalitat, etc. 
 
Objectius 
 
Objectius estratègics i operatius 

1. Millorar la gestió de les incapacitats laborals (IT: incapacitat temporal, IP: incapacitat permanent) 
 Incrementar un 3% els expedients de control a treballadors en situació  d'incapacitat temporal (IT) 
 Realitzar el 100% de les peticions d'incapacitat permanent de l'INSS, en els terminis establerts 
 Elaborar quatre protocols d'avaluació mèdica 

2. Millorar l'operativa interna de l'ICAM 
 Implantar el Pla de Sistemes de l'ICAM a totes les seus 
 Incrementar la formació interna en un 5% 

3. Aconseguir el desenvolupament de l'ICAM 
 Desplegar l'estructura administrativa de l'ICAM 
 Aconseguir el trasllat a la nova seu del Parc Sanitari Pere Virgili abans que finalitzi l'any 2006 

 
Activitats 
 

1. Promoure la inspecció i control de la IT 
2. Analitzar les incapacitats temporals de Catalunya 
3. Preparar els expedients de control de la IT 
4. Elaborar els dictàmens mèdics de forma informatitzada 
5. Assessorar i donar suport al metge d'atenció primària per optimitzar la IT 
6. Emetre els informes mèdics en relació amb la prestació d'incapacitat permanent 
7. Emetre els informes en relació a la prestació de risc durant l'embaràs 
8. Elaborar els dictàmens mèdics de jubilació per incapacitats dels funcionaris civils de l'Estat 
9. Realitzar les avaluacions mèdiques als funcionaris de la Generalitat, en els procediments d'assignació de 

llocs de treball de segona activitat. 
10. Establir l'assistència del metge inspector com a vocal de la Comisión de Evaluación de Incapacidades  
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Departament:  
Salut 

 

Servei/Entitat:  
Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM) 

Codi:  
 6205 

Programa:  
Altres serveis de salut 

Codi:  
 419 

(CEI) 
11. Desenvolupar els criteris i requeriments del Pla de Sistemes de l'ICAM 
12. Promoure la formació continuada del personal de l'Institut 
13. Formular les resolucions de les reclamacions prèvies a la via laboral, interposades contra les altes 

mèdiques dels metges de primària i de l'ICAM, com a conseqüència del control de les IT 
14. Elaborar els informes que avaluen l'adequació de les actuacions sanitàries del sistema sanitari públic a la 

bona pràctica professional, en el marc dels procediments de responsabilitat patrimonial. 
15. Elaborar els informes pericials i preparar l'actuació com a pèrits en els procediments judicials per a 

reclamacions contra altes i baixes i matèries anàlogues. 
16. Promoure la formació en valoració de la IT 

 
Seguiment 
 
1.1  Expedients IT 2006 / Expedients IT 2005   >=  1,03   
1.2  Actuacions IP fetes per a l'INSS / Actuacions IP demanades per l'INSS  = 1 
1.3 SÍ  /  NO 
2.1 Seus ICAM amb Pla de Sistemes     /   Total seus ICAM   =   1 
2.2 Nombre cursos 2006  /  Nombre cursos 2005  > =   1,05 
3.1 Llocs de treball ocupats a 31/12/06 /  Llocs de treball previstos > =  80 % 
3.2 SÍ /  NO 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
A l'Acord estratègic per a l’internacionalització, la qualitat de l'ocupació i la competitivitat de l'economia catalana, en 
la mesura 78, es planteja que la gestió de la incapacitat temporal requereix una anàlisi global que tingui en compte 
aspectes sanitaris i assistencials, de protecció social, l'entorn econòmic, el sociocultural i l'empresarial entre d'altres. 
 
La millora de la gestió de la IT té una influència cabdal en la gestió dels recursos humans a l'empresa i en la seva 
capacitat i competitivitat. Els costos de les incapacitats per malaltia comuna o accident no laboral i els de malaltia 
professional i accident de treball tenen al capdavant diferents agents que presten el servei i paguen la prestació 
(Servei Públic de Salut o MATMPSS); per tant, és important que cada contingència laboral es tracti i es pagui en el 
lloc que li pertoqui. 
 
L'acord proposa la creació d'un grup de treball interdisciplinari i representatiu dels agents socials, dels òrgans de les 
diferents administracions públiques amb participació en la gestió de la IT i dels organismes col·laboradors en la 
gestió de la Seguretat Social, per tal d'introduir propostes de millora i racionalització i, si cal, propostes de 
modificació del marc normatiu. Abans de finalitzar el 2005 el grup elaborarà les seves propostes. 
Se suggereix tractar els següents punts: 

- Millorar i informatitzar els punts de generació dels comunicats de baixa i alta (la implantació del Pla de 
Sistemes de l'ICAM i la informatització de l'APS són cabdals) 

- Adequar els recursos materials i humans de l'ICAM (nova seu, nou pla d'equipaments, més recursos 
tecnològics) 

- Manca de comunicació entre els diversos agents que intervenen en la gestió de la IT (continuar les 
reunions de l'ICAM amb tots i desenvolupar totes les potencialitats i funcions del Consell Assessor de 
l'ICAM) 

- Les llistes d'espera i sobrecàrrega assistencials (facilitar que les MATMPSS facin proves i/o intervencions a 
pacients en IT) 

- Vincular baixa i lloc de treball 
- Situar cada patologia en la contingència corresponent (ICAM / INSS / Mútues) 
- Formar i informar els professionals sobre IT (curs de l'ICAM sobre valoració de la IT) 
- Informació a les empreses 
- Fomentar les polítiques preventives en el sí de l'empresa i la gestió de l'absentisme 

 
Durant l'any 2006 haurem d'implementar les mesures específiques per a l'ICAM, que resultin de les conclusions 
d'aquest grup de treball interdisciplinari.  
 

 



 

 

INSTITUT CATALÀ DE LA VINYA I EL VI (INCAVÍ) 
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Departament: 
Agricultura, Ramaderia i Pesca 

 

Servei/Entitat:  
Institut Català de la Vinya i el Vi 

Codi:  
 6130 

Programa:  
Orientacio, foment i millora de la produccio agraria i pesquera 

Codi: 
 612  

Diagnòstic de la situació 
 
Catalunya sempre ha estat en primera línia en el cultiu de la vinya i la producció de vins. Per això cal continuar sent 
capdavanters i per aconseguir-ho cal introduir les noves tècniques de producció i fomentar la qualitat dels nostres 
productes. 
 
L'increment del nivell de competitivitat en els mercats suposa la necessitat d'enfortir les nostres capacitats, tant pel 
que fa a la qualitat dels productes que les nostres empreses porten al mercat com en les xarxes de comercialització 
i presència en els mercats internacionals. 
 
La recerca és un dels objectius de l'INCAVI d'acord amb els seus principis fundacionals. En les circumstàncies 
actuals encara es precisa més per adaptar-se a les necessitats del sector i a les noves demandes. L'experimentació 
varietal, els estudis enològics i aprofundir en les noves tècniques en l'elaboració de vins i caves fan que la 
investigació sigui una acció imprescindible per al futur. 
 
Objectius 
 
Aconseguir que es pugui assessorar el pagès, de forma directa o mitjançant els Consells Reguladors de les 
Denominacions d'Origen en el cultiu de la vinya i formentar els treballs que suposin millora de la qualitat dels nostres 
productes. 
 
Aconseguir que els nostres vins i caves tinguin una bona qualitat i que estiguin presents als mercats d’arreu amb 
una òptima relació qualitat/preu 
 
D’acord amb el diagnòstic descrit els objectius és mantenir-se en primera línia de la recerca en el món vitivinícola, 
seguint el camí que sempre ha tingut Catalunya. És una qüestió de voler estar al capdavant, però també una 
necessitat per a respondre al que el sector demana. 
 
Activitats 
 
Totes aquelles que suposin l’assessorament directe (per mitjà de tècnics propis), la transferència tecnològica, la 
formació... Cal utilitzar els mitjans de que disposen els CR de les Denominacions d’Origen. 
 
Les campanyes de promoció, les mostres de vins i caves, els cursos d’educació dels consumidors, la presència a 
les fires nacionals i internacionals. 
 
En aquest moment estan en marxa uns 40 projectes entre els de viticultura i els enològics. Es continuaran els 
projectes començats i s’iniciaran de nous, ja sigui per iniciativa pròpia, ja sigui d’acord amb les empreses i cercant 
també el finançament exterior, públic i/o privat. 
 
Seguiment 
 
L'anàlisi periòdica d'aquestes activitats i el balanç del final de l'exercici d'una forma global.  
En el cas de la recerca hi ha establerts uns controls temporals per constatar el nivell dels indicadors. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Un increment en la competitivitat dels nostres productes.  
El fet que siguin projectes de recerca i que afecten l'agricultura significa que han de tenir en compte en tot moment 
els impactes que poden tenir sobre el medi ambient. 
 

 



 

 



 

 

INSTITUT PER A LA PROMOCIÓ I FORMACIÓ 
COOPERATIVES (IPFC) 
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Departament:  
Treball i Indústria 

 

Servei/Entitat:  
Institut Promoció i Formació Cooperatives 

Codi:  
 6140  

Programa:  
Direcció i Administració Generals 

Codi:  
 121 

Diagnòstic de la situació 
 
Per al correcte funcionament de l’organització i la prestació d’un servei al ciutadà de qualitat és requisit 
imprescindible un correcte funcionament de la pròpia unitat. 
 
Prestar serveis horitzontals a la unitat tot desenvolupant les actuacions encaminades al funcionament operatiu del 
centre per tal de buscar la millora contínua i eficiència de les actuacions que realitza.  
 
Objectius 
 
Garantir el correcte funcionament de l’estructura organitzativa  
Assegurar el subministrament dels serveis necessaris per al desenvolupament de l’activitat 
 
Activitats 
 
Definir i planificar les actuacions 
Vetllar per a una gestió òptima dels recursos econòmics i humans, les compres i subministraments generals. 
 
Seguiment 
 
Avaluació general del funcionament de la unitat.    
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
No 
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Departament:  
Treball i Indústria 

 

Servei/Entitat:  
Institut per a la Promoció i Formació de Cooperatives 

Codi:  
 6140 

Programa:  
Desenvolupament Tecnològic i Innovació 

Codi:  
 574 

Diagnòstic de la situació 
 
El sector de l’economia cooperativa i social, en l’àmbit de cooperatives i societats laborals, necessita una 
modernització en la seva organització. 
  
Per tant, és necessari, fomentar el desenvolupament i fomentar la modernització de la seva estructura mitjançant 
l’establiment d’incentius que consolidin i dinamitzin el sector.   
 
Objectius 
 
1. Millorar el coneixement de l'economia cooperativa als nous empresaris. 
2. Millora de la competitivitat de les empreses d’economia cooperativa 
3. Adequar el nivell de formació dels membres de l'economia cooperativa al desenvolupament tecnològic 
4. Dinamització a nivell territorial de l'economia cooperativa 
5. Fomentar la responsabilitat social dins l'economia cooperativa 
  

Activitats 
 
a)estudiar i difondre la cooperació com a moviment econòmic i social, els seus principis, les seves tècniques i els seus 
mètodes, tant pel que fa a les mateixes cooperatives com al públic en general; 
b)organitzar cursos de cooperativisme, taules rodones, conferències i seminaris a tots els nivells que consideri que 
són necessaris; 
c)formar tècnics per a la direcció i la gestió de les empreses cooperatives; 
d)elaborar estudis de suport financer i recerca respecte al moviment cooperatiu, a altres formes de treball associat o a 
formes d’economia social similars, i fer les propostes que en derivin al conseller competent en matèria de 
cooperatives; 
e)atendre tot allò que directament o indirecta es refereix a la formació i la promoció cooperatives. 
 
Seguiment 
 
1.1 Alumnes que han assistit a les accions formatives 
1.2 Nombre d'accions formatives 
3.1 Durada de les accions formatives 
5.1 Volum de la compra social assolit per la Generalitat 
2.1 Nombre d'entitats beneficiades 
4.1 Nombre de cooperatives creades entre abril - setembre de 2005 
2.2 Visites a cooperatives no federades 
4.2 Cooperatives interessades en rebre informació dels serveis de les federacions 
5.1 Afiliació de les cooperatives visitades 
4.3 Nombre de cooperatives creades durant l'any 
  

Impacte sobre polítiques transversals 
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Diagnòstic de la situació 
 
Per al correcte funcionament de l’organització i la prestació d’un servei al ciutadà de qualitat és requisit 
imprescindible un correcte funcionament de la pròpia unitat. 
 
Prestar serveis horitzontals a la unitat tot desenvolupant les actuacions encaminades al funcionament operatiu del 
centre per tal de buscar la millora contínua i eficiència de les actuacions que realitza.  
 
Objectius 
 
Garantir el correcte funcionament de l’estructura organitzativa  
Assegurar el subministrament dels serveis necessaris per al desenvolupament de l’activitat 
 
Activitats 
 
Definir i planificar les actuacions 
Vetllar per a una gestió òptima dels recursos econòmics i humans, les compres i subministraments generals. 
 
Seguiment 
 
Avaluació general del funcionament de la unitat.    
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
No 
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Diagnòstic de la situació 
 
Fa més de set anys de la transferència de les Oficines de l'INEM i la seva transformació en Oficines de Treball de la 
Generalitat i fa prop de tres anys de la creació del SOC com organisme autònom. 
 
Al llarg d'aquests anys el desenvolupament del servei públic d'ocupació a Catalunya ha estat escàs. És ara quan es 
comença a dissenyar i a consolidar un nou model territorial de prestació de serveis per donar resposta a les 
necessitats sociolaborals de Catalunya en el marc de l'Estratègia Europea per a l'Ocupació. 
 
Aquest model comporta, d'una banda, passar d'una gestió molt centralitzada a una gestió força descentralitzada i 
amb col·laboració amb les entitats locals i els agents socials. D'altra banda, comporta també el trasllat dels diversos 
serveis i unitats territorials cap a centres CIFO o altres espais, apropant-los al territori. 
 
Així mateix, el maig de 2005 es va implementar un nou sistema informàtic de gestió de la intermediació i ara cal 
dissenyar i connectar-hi els sistemes d'informació que han de permetre tant la gestió dels programes de polítiques 
actives per part de les diferents unitats implicades (SSCC, SSTT, OTG, Consorcis) com possibilitar que els 
demandants i els oferents puguin fer ús de la intermediació i altres programes per mitjans telemàtics 
 
Objectius 
 
El procés de modernització dels serveis públics, passa fonamentalment per la prestació personalitzada dels serveis, 
diferenciant l’oferiment en consonància amb els requeriments de cada usuari, per l’apropament d’aquests serveis al 
ciutadà, ampliant les vies d’accés a través de noves tecnologies i facilitant informació sobre les seves 
característiques, superant fronteres per a la veritable consecució d’un únic mercat laboral europeu, a través de 
projectes que facilitin la creació de cultures comunes de gestió de la intermediació, i la mobilitat  de treballadors i 
empreses. 
 
Més concretament, es contemplen com a objectius pel 2006: 
 
- Apropar els serveis territorials i les unitats territorials al territori. 
- Creació d’una xarxa activa d’orientació en l’àmbit territorial de les regions que conformen els Quatre Motors per 
Europa, a partir de la detecció de bones pràctiques en orientació (DROA). 
- Definir les millores i els nous desenvolupaments en l’aplicatiu de gestió de la intermediació a Catalunya, SICAS. 
- Definir un mètode d’avaluació de la incidència dels programes d’orientació i de mesura del grau de satisfacció dels 
usuaris atesos, aplicable a llarg termini 
- Desconcentrar cap a les OTG, les UT i els ST funcions que fins ara es feien als serveis centrals o territorials. 
- Difondre les actuacions que el Servei d’Ocupació de Catalunya porta a terme en l’àmbit de l’orientació. 
- Dissenyar i implementar la prova pilot d’un projecte d’atenció personalitzada als empresaris que s’adrecin a les 
OTG. 
- Dissenyar i implementar un sistema d’informació professional de caràcter integrat que interrelacioni totes les 
unitats implicades en les polítiques actives d’ocupació. 
- Dissenyar itineraris personalitzats a 15.000 demandants de feina no ocupats i atorgar subvencions per a la seva 
realització 
- Dotar a les Oficines de material imprès (díptics o tríptics) que expliquin els diferents serveis des del punt de vista 
de l’usuari, per tal de poder: a) facilitar l’accés del ciutadà als serveis del SOC. b) agilitzar les tasques d’informació. 
c) millorar la imatge corporativa.  
- Dotar al SOC d’una presentació i de documents que expliquin el model i els serveis, per a les relacions 
institucionals, i així aconseguir: a) fer més transparent el funcionament del SOC b) difondre públicament el model de 
servei. c) donar una bona imatge a les visites institucionals. d) transmetre els valors del SOC a les relacions 
institucionals.  
- Estendre a totes les Oficines de Treball de la Generalitat el projecte d’atenció personalitzada a usuaris iniciat com 
a experiència pilot l’any 2005 
- Facilitar i apropar els serveis d’intermediació als usuaris empresaris i demandants. 
- Facilitar que els demandants puguin autoservir-se determinades gestions, i d’aquesta manera: 
 a) reduir el nombre de persones ateses presencialment. b) suprimir el tauler d’anuncis d’ofertes a les OTG. c) 
estendre l’ús de les TIC. d) oferir les mateixes oportunitats als demandants inscrits que no tenen accés a Internet  
- Fomentar l’intercanvi d’experiències, iniciatives i bones pràctiques entre institucions, organismes o agents implicats 
en la intermediació. 
- Formar els tècnics orientadors mitjançant metodologies innovadores en l’àmbit del mercat de treball. 
- Formar i donar suport metodològic als tècnics de les OTG que portin a terme el projecte d’atenció personalitzada a 
usuaris. 
- Garantir el correcte seguiment dels procediments estàndards i específics de gestió, així com establir les mesures 
correctores necessàries per adequar procediments a través de la informació de retorn. 
- Garantir el dret a la mobilitat dels treballadors i la cobertura de llocs de treball. 
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- Garantir la qualitat de la informació continguda en la base de dades de demandants. 
- Garantir un tractament homogeni als usuaris per mitjà de l’establiment de protocols d’atenció als usuaris del servei, 
així com garantir l’adaptació d’aquests protocols a les peculiaritats del mercat.  
- Intervenir en la recol•locació de persones que perden la seva feina per tancament o deslocalització d’empreses 
- Millorar i incrementar els recursos d’informació i coneixements de què disposen els gestors de les oficines 
d’ocupació per incrementar la seva efectivitat envers a l’atenció i el servei a empresaris i demandants d’ocupació. 
- Millorar la qualitat de la gestió de les oficines, amb els següents objectius: a) formar als responsables de les OTG 
per tal que impulsin entre el seu personal i el seu entorn el canvi cultural que suposa la modernització i el canvi de 
model del SOC. b) disposar d’una eina que faciliti emplenar diferents impresos que es fan servir a les OTG i poder-
los conservar i trametre per correu electrònic. c) reduir el temps d’espera dels usuaris a les Oficines d) aconseguir 
que qui espera estigui relaxat i pugui auto informar-se de les polítiques actives d’ocupació. e) reduir la pressió que 
rep el funcionariat front al públic. f) millorar l’organització interna de l’Oficina. g) millorar la imatge de l’Oficina  
- Millorar les eines d’informació de les oficines. a) Conèixer puntualment l’actuació de les oficines per poder prendre 
les decisions oportunes. b) Disposar d’un instrument que permeti fer un seguiment dels objectius que es fixin a les 
oficines.  
- Obrir noves vies d’intervenció en l’àmbit de l’orientació amb el col•lectiu de treballadors. 
 
Activitats 
 
- Actualització de la base de dades de la demanda. 
- Adaptació de metodologies 
- Adquirir i instal•lar a les OTG 140 llicències del programari d’Adobe Acrobat. 
- Anàlisi de les incidències del nou aplicatiu per a la gestió de la intermediació. 
- Avaluació de les actuacions i/o productes realitzats 
- Campanya de contractació de temporers per a la recollida de la fruita. 
- Planificar la reordenació dels immobles en el territori i la seva adequació . 
- Creació d’un programari que doni suport a un quadre de comandament d’OTG: A partir de l’estudi/anàlisi que 
s’està fent el 2005 en relació als indicadors quantitatius i qualitatius de l’actuació de les Oficines, caldrà fer l’anàlisi i 
el desenvolupament d'un programa d'extracció de dades diàries per a la gestió de les oficines que s'integri dins 
d'altres projectes previstos d'extracció de dades dels diferents entorns dels sistemes d'informació. 
- Definició d’un protocol de control extern i intern. 
- Definició d'itineraris per a la millora del perfil professional. 
- Definició d'un protocol per a la col•laboració amb entitats externes. 
- Definició, implementació i validació de millores del nou aplicatiu per a la gestió de la intermediació. 
- Descripció i edició de llocs de treball i perfils professionals. 
- Desenvolupament de les funcionalitats necessàries per a la difusió de les ofertes del SOC a través de la resta de 
serveis públics d'ocupació d'àmbit estatal i europeu (xarxa EURES). 
- Disseny d'una eina per a la presentació de candidatures a ofertes a Internet a través d'autogestió. 
- Dissenyar i instal•lar un sistema d’autoús a 18 OTG: Instal•lació de 18 ordinadors més 18 impressores làser 
individuals. Desenvolupar un programari local de consulta a les funcionalitats del web del SOC amb actualització 
diària i instal•lació de 18 unitats de consulta segures i adaptades a discapacitats físiques i tecnològiques. 
- Editar material escrit que expliqui els diferents serveis de les OTG: Dissenyar 4 díptics diferents per difondre i 
explicar els serveis que ofereixen les OTG i editar uns 500.000 exemplars de cada díptic. 
- Elaboració de materials,  dels protocols d'atenció personalitzada al treballador i a l'empresa i d'un pla pilot per a la 
prospecció d'empreses. 
- Elaboració d'una WEB de comunitats autònomes de sistema propi. 
- Elaborar una presentació professional, amb imatge i so, i una altre de documental, del nou model del SOC: 
Contractar una consultora que en col•laboració amb el personal del SOC elabori: a) una presentació professional, 
amb imatge i so, pensada per a les relacions institucionals i visites, que expliqui el model de funcionament del SOC, 
com es relaciona amb els agents socials i amb els Consorcis Territorials, els serveis que ofereix, la WEB, l’Oficina 
Virtual, les funcions i el funcionament dels CIFO i de les OTG i com s’interrelacionen amb el territori. b) disseny, 
elaboració i impressió de material imprès, pensat per a les relacions institucionals i visites, que transmeti el model de 
funcionament del SOC, com es relaciona amb els agents socials i amb els Consorcis Territorials, els serveis que 
ofereix, la WEB, l’Oficina Virtual, les funcions i el funcionament dels CIFO i de les OTG i com s’interrelacionen amb 
el territori. 
- Execució del projecte DROA i seguiment i coordinació del seu desenvolupament  
- Impuls d'accions a nivell europeu per a la cobertura de necessitats del mercat de treball. 
- Instal•lar a 20 OTG un sistema de gestió del temps d’espera. 
- Integració dels serveis en què participi el demandant en un historial únic per tal que aquest pugui accedir al seu 
historial a través d'Internet mitjançant de la signatura electrònica. 
- Participació i organització de jornades de bones pràctiques. 
- Realitzar 15 seminaris de formació interna: Adreçats específicament a directors d’OTG i a caps d’àrea en relació al 
canvi del model de gestió del SOC 
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- Recolzament a la formació dels tècnics i a la coordinació i seguiment del projecte. 
 
Seguiment 
 
- Contractes materialitzats a la campanya de la fruita 
- Entrevistes en profunditat 
- Llicències d'Adobe instal.lades a les OTG 
- Sistemes d'autoús instal.lats a les OTG 
- Sistemes de gestió del temps d’espera instal.lats a les OTG 
- Llocs de treball coberts 
- Entrevistes ocupacionals en profunditat 
- Ofertes on s’aplica el pla de control de qualitat  
- Consultes d'ofertes difoses en l'àmbit transfronterer PIRIMED a través de la seva web 
- Consultes d'ofertes realitzades a través de la web del SOC 
- Demandants on s’aplica el pla de control de qualitat 
- Perfils professionals desenvolupats i a disposició del gestor 
- Persones beneficiàries 
- Persones formades 
- Tècnics formats 
- OTG amb el servei en funcionament 
- Noves vies d'intervenció 
- Ofertes de treball en l'àmbit EURES 
- Ofertes de treball en l'àmbit transfronterer 
- Qüestionaris de cobertura de requeriment 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Les actuacions proposades en aquest avantprojecte es troben en la línia d’oferir l’atenció personalitzada a la qual fa 
referència l’acord, així com a garantir la qualitat de la informació necessària per implementar les polítiques 
d’ocupació del SOC. 
 
Entre les mesures que es recullen a l’acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la 
competitivitat de l’economia catalana, destaquem la mesura 66 on s’estableix que la intermediació laboral 
representa un paper central en el mercat laboral i com a proposta prioritària estableix que cal comptar amb els 
mitjans necessaris per oferir una atenció personalitzada de l’oferta i la demanda laboral. 
 
Cal afegir que la base de dades d’intermediació recull la informació relativa als demandants d’ocupació i és la que 
proporciona els usuaris a la resta de polítiques actives del SOC. És necessari, per tant, garantir la seva qualitat i 
permanent actualització. 
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Diagnòstic de la situació 
 
Fragmentació territorial a l'hora de planificar i programar les polítiques actives d'ocupació, necessitat de fer front als 
canvis socioeconòmics i adaptar-se a les necessitats dels diferents col·lectius de persones aturades. 
 
Objectius 
 
En aquest context, per tal de promoure la concertació entre els diferents agents que intervenen en el territori i de 
consolidar les estructures de planificació i programació de les polítiques actives d'ocupació s’han fixat diversos 
objectius entre els quals en destaquem: 
- Millorar les polítiques actives del territori amb el desenvolupament de projectes que gestionats per entitats 
supramunicipals o intercomarcals fan estudis relatius a la prospecció del mercat laboral, determinen les necessitats 
del territori i/o la tipologia dels col·lectius.  
- Impulsar la creació i consolidar els Pactes Territorials per a l’Ocupació de Catalunya amb la finalitat d’aconseguir 
una estratègia integrada de les polítiques actives d’ocupació que es realitzen al territori, fruit de la participació activa 
i del consens tant de l’Administració local com dels agents econòmics i socials més representatius de l’àmbit 
territorial del pacte. 
- Augmentar el percentatge de les actuacions amb major impacte territorial, o bé que es realitzen amb la participació 
de més d’un integrant del Pacte per afavorir la concertació i la coordinació dels diferents membres del Pacte. 
- Impulsar i organitzar jornades de bones pràctiques i d’intercanvi d'experiències entre els diferents pactes territorials 
i les institucions implicades en el desenvolupament local i en la millora de la gestió de l’ocupació al territori.  
 
D’altra banda, amb la finalitat de fomentar i promoure la creació d'activitat generadora d'ocupació tot donant suport 
als ens locals s’ha definit tot un seguit d’objectius específics com per exemple: 
- Impulsar, modernitzar i millorar els serveis dirigits a la creació d’activitat i d’ocupació en els entorns locals 
mitjançant una xarxa d’agents d’ocupació i desenvolupament local per tal d’afavorir la consolidació d’aquesta xarxa i 
de  fomentar la cooperació dels diferents tècnics de tots els territoris en els seus diferents àmbits de treball. 
- Promoure la realització per part dels ens locals d’estudis i campanyes per a la promoció local i fer-ne una eina útil 
que permeti a les agències de desenvolupament local identificar, diagnosticar, planificar, executar, difondre i 
promocionar en el seu àmbit territorial les polítiques, els programes i els projectes més adequats a les necessitats 
del territori, dels sectors econòmics i dels ciutadans. 
- Crear activitat econòmica i generar llocs de treball estables en l'àmbit local, amb empreses de nova creació que 
realitzin activitats en sectors emergents, o bé que cobreixin necessitats insatisfetes en col·laboració amb les entitats 
locals. 
En aquesta mateixa línia i per tal de millorar l'ocupabilitat dels treballadors/res mitjançant la participació en polítiques 
actives d'ocupació (PAO) que incorporen l'experiència laboral i/o la formació professional s’han fixat els objectius 
que es detallen a continuació: 
- Afavorir la inserció laboral de persones aturades, especialment de les que troben més dificultats per fer-ho, 
mitjançant la seva participació en projectes d’interès general i social que els permeten adquirir una pràctica 
professional i els proporcionen formació i orientació. I, per tant, per al 2006 es pretén incrementar la participació en 
plans d’ocupació de persones d’alguns dels col·lectius considerats com a preferents i amb majors dificultats 
d’inserció. 
- Augmentar el pressupost destinat als projectes que es consideren de major interès general i social, és a dir, dins 
dels àmbits dels serveis d’utilitat col·lectiva; d’oci i culturals; serveis personalitzats de caràcter quotidià; la protecció 
del medi ambient; la divulgació de les noves tecnologies de la informació i la comunicació. 
- Augmentar el percentatge del participants que durant els sis mesos següents a l’acabament del pla d’ocupació han 
tingut, almenys, un contracte de treball. 
- Millorar la qualitat dels projectes i de la gestió administrativa dels expedients mitjançant el suport tècnic a entitats i 
serveis territorials. 
- Afavorir l’ocupabilitat de treballadors en situació d’atur i amb baix nivell de formació amb la seva participació en 
projectes que combinen la formació i la pràctica professional en un context productiu, en el desenvolupament de 
projectes d’obra o serveis d’interès general i social que permetin obtenir una experiència laboral i un coneixement 
professional.  
- Millorar la inserció laboral dels alumnes treballadors/res participants en els programes d’Escoles Taller, Cases 
d’Oficis i Tallers d’Ocupació per tal d’incrementar el % assolit en la darrera edició dels programa. 
- Promoure la igualtat d’oportunitats dels col·lectius amb més dificultat d’inserció: en relació a les dones 
incrementant-la; i, pel que fa al col·lectiu d’immigrants mantenint el percentatge assolit en les últimes edicions dels 
programes. 
- Augmentar el pes específic dels programes d’Escoles Taller, Cases d’Oficis i Tallers d’Ocupació en els àmbits 
d’actuació preferents: atenció a terceres persones, medi ambient, i els que es determinin en cada convocatòria. 
- Millorar la qualitat dels programes d’Escoles Taller, Cases d’Oficis i Tallers d’Ocupació. 
- Optimitzar l’avaluació dels programes d’Escoles Taller, Cases d’Oficis i Tallers d’Ocupació per tal de determinar els 
punts forts i els punts febles.  
I, per últim, per tal de fomentar la creació i la consolidació d'ocupació en sectors econòmics emergents es 
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determinen els objectius següents: 
- Fomentar la creació i consolidació d'ocupació en els àmbits dels nous jaciments d'ocupació. 
- Fomentar el desenvolupament de projectes que creïn llocs de treball en aquests àmbits. 
- Fomentar el desenvolupament de projectes que estimulen el consum dels serveis a domicili. 
 
Activitats 
 
Pel que fa a les activitats a desenvolupar per a la consecució del objectius explicats anteriorment enumerar, en 
primer lloc, les que són transversals a tots els subprogrames inclosos dins el Programa de Promoció per l’Ocupació: 
- Assessorar a les entitats col·laboradores i/o cooperadores per a la presentació dels projectes dels diferents 
subprogrames. 
- Crear instruments de valoració dels projectes i dels diferents subprogrames 
- Avaluar les memòries tècniques dels projectes presentats per les entitats col·laboradores i/o cooperadores en el 
diferents subprogrames. 
- Avaluar l’eficàcia i els resultats dels subprogrames, per territori i de manera global. 
- Avaluar el grau de consecució dels objectius/resultats previstos als plans de treball i en els projectes de 
desenvolupament local i de promoció de l’ocupació. 
- Establir un mecanisme permanent i àgil d’intercanvi d’experiències obtingudes de l’aplicació dels subprogrames. 
- Fer publicitat de les “bones pràctiques” obtingudes pels ens locals per tal que serveixin com a instrument de 
referència per altres ens locals. 
- Actualitzar, adaptar, revisar i proposar millores sobre la normativa reguladora del Programa i de tots els 
Subprogrames. 
- Gestionar els procediments per a l’atorgament de les subvencions establertes en els diferents subprogrames. 
- Definir els processos i circuits, programar les actuacions, determinar els criteris tant de gestió com d’avaluació per 
als serveis territorials. 
- Elaborar informes periòdics de gestió i estadístics sobre participants, subvencions, etc. 
- Definir necessitats informàtiques i de procés de seguiment dels projectes. 
- Donar suport tècnic i administratiu als serveis territorials. 
- Manteniment de la base de dades i participar en el disseny dels aplicatius informàtics dels subprogrames. 
- Fer la justificació anual dels subprogrames (econòmica, INEM, FSE). 
 
A més, cal fer una distinció pel que fa a les activitats més específiques de cadascun dels subprogrames: 
 
En primer lloc, pel que fa al subprograma d’AODL cal fer referència a:  
 
Avaluar inicialment els plans d’acció de desenvolupament local  i les memòries tècniques dels projectes presentades 
pels ens locals de Catalunya. 
Donar assistència tècnica als ens locals i als AODL de la xarxa perquè desenvolupin els seus plans d’actuació i de 
treball. 
Facilitar les tècniques i les metodologies necessàries de suport als tècnics i AODL. 
Fomentar el subprograma “Agents d’ocupació i desenvolupament local” entre els ens locals que encara no formen 
part de la xarxa. 
Produir materials d’innovació de suport a la xarxa d’AODL i als ens locals de Catalunya. Instruments metodològics, 
publicacions, estudis i treballs tècnics que reflecteixin l’acumulació d’experiències de la xarxa d’agències de 
desenvolupament local per tal de consolidar-la com un instrument estratègic de dinamització de les economies 
locals.  
Realitzar les accions formatives, impulsar el perfeccionament tècnic i l’intercanvi d’experiències entres els AODL de 
Catalunya per afavorir la consolidació de la xarxa. 
En relació al Subprograma de Foment de desenvolupament local: 
Donar assistència tècnica als ens locals per tal que desenvolupin plans, programes i projectes a través d’aquest 
subprograma. 
Fomentar el subprograma de desenvolupament local: estudis i campanyes per a la promoció local entre els ens 
locals de Catalunya. 
Fer d’aquest subprograma un instrument de diagnosi, planificació, execució de polítiques de desenvolupament local 
i sectorial. 
Vehicular a través d’aquest subprograma l’elaboració de plans d’actuació de desenvolupament local pe part de 
l’entitats beneficiàries, per tal que sigui un instrument per a l’elaboració dels plans de treball dels AODL 
En relació al subprograma de Nous Jaciments d’Ocupació esmentar la publicació d'un nou llibre blanc dels Nous 
Jaciments d'Ocupació a Catalunya. 
Pel que fa al subprograma Programa I+O: 
Registre, verificació i requeriment de la documentació dels expedients de sol·licitud de qualificació i subvenció d’I+O, 
així com l’elaboració dels respectius informes previs d’adequació a l’Ordre reguladora. 
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En relació als subprogrames de Plans d’ocupació i ET/CO/TO: 
Crear materials de suport destinats a les entitats com són la Guia de justificació i altres tipus d’instruccions. 
Cercar i seleccionar treballadors. 
 
Seguiment 
En primer lloc, es detallen els indicadors del subprograma de Nous Jaciments d’Ocupació:  
- Número llocs de treball subvencionats. 
- % Llocs de treball vigents als 12 mesos. 
- % Llocs de treball vigents als 6 mesos. 
- % Xecs liquidats sobre els previstos. 
- % Llocs de treball indefinits als 12 mesos. 
- % Manteniment projecte a l'any d'acabar la subvenció. 
- Número de xecs servei previstos. 
- Número d’empreses homologades. 
 
En segon, la relació d’indicadors més significatius del subprograma de Plans d’Ocupació:  
 
- Increment del %  participants del col·lectiu d’immigrants . 
- Increment del % de participants del col·lectiu d’aturats de llarga durada . 
- Increment del % de participants del col·lectiu de dones. 
- Increment del % de participants del col·lectiu de dones majors de 35 anys que es reincorporen al mercat de treball. 
- Increment del % de participants del col·lectiu de majors de 45 anys . 
- Increment del % de participants  que tenen almenys un contracte de treball durant els sis mesos posteriors. 
- Increment del % de projectes major interès general i social. 
 
Seguidament, s’enumeren els indicadors del subprograma d’Escoles Taller, Cases d’Oficis i Tallers d’Ocupació: 
 
- Increment del % participants en ET/CO inserits als 6 mesos. 
- Increment del % participants en TO inserits als 6 mesos. 
- Increment del % participació dones en ET/CO. 
- Increment del % dones en TO. 
- Mantenir el % en participació immigrants en ET. 
- Mantenir el % en participació immigrants en TO. 
- Increment del % dels pressupostos destinats als  projectes de Tallers d’Ocupació en atenció a terceres persones, i 
els d’Escoles Taller en medi ambient. 
 
A continuació, la relació dels indicatius del subprograma d’AODL:  
 
- Número d’Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local contractats. No només cal considerar aquest valor com un 
indicador quantitatiu, sinó que n’implica altres de qualitatius que fan referència al pla d’actuació, al pla de treball, a la 
distribució territorial, a la racionalització de la xarxa d’AODL i que també s’han de tenir en compte. 
- % plans de treball efectivament implementats sobre el total aprovat. 
- Número d’assistències tècniques per a l’elaboració dels projectes d’AODL. 
- Número d’accions formatives adreçades als Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local. 
- Número de materials d’innovació produïts per donar suport a la xarxa d’AODL. 
 
I en relació al subprograma Foment de Desenvolupament Local: 
 
- Número d’Accions de Foment del Desenvolupament Local. No nomes s’ha de considerar com un indicador 
quantitatiu, ja que també implica altres de qualitatius com les tipologies del estudis, la incidència i l’impacte en el 
territori, la territorialitat de les accions desenvolupades, etc.. 
- Número assistències tècniques per a l’elaboració dels projectes d’FDL. 
 
Els indicadors del Subprograma Programa I+ O:  
 
- Número de projectes empresarials qualificats d'I+O. 
- Número d’empreses subvencionades amb el programa d'I+O. 
- Número de llocs de treball estables subvencionats amb el programa d'I+O 
empreses homologades. 
 
I, per últim, els indicadors que corresponen al subprograma de Pactes Territorials per a l’Ocupació: 
 
- Número de pactes territorials per a l'ocupació. 
- Increment de percentatge d’actuacions adreçades preferentment a dones. 



 PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006 
 MEMÒRIES DE PROGRAMES 

524 

Departament:  
Treball i Indústria 

 

Servei/Entitat:  
Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) 

Codi:  
 6204 

Programa:  
Promoció de l'ocupació 

Codi:  
 332 

- Increment de percentatge d’actuacions amb major impacte territorial. 
- Número de jornades de bones pràctiques i intercanvi d'experiències 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Impacte sobre les àrees de promoció econòmica i serveis socials dels ens locals i suport al tercer sector; 
desenvolupament turístic; cultura, esports i patrimoni; serveis socials i comunitaris; medi ambient; polítiques de 
joventut i atenció a la infància; suport al comerç de proximitat; sostenibilitat; exclusió social; serveis d'atenció 
domiciliària; prevenció de riscos laborals; transport; igualtat d’oportunitats home/dona, i noves tecnologies de la 
informació i la comunicació (TIC). 
 

 



 PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006 
 MEMÒRIES DE PROGRAMES 

525 

Departament:  
Treball i Indústria 

 

Servei/Entitat:  
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) 

Codi: 
 6204  

Programa:  
Polítiques d'igualtat en l'àmbit de l'ocupació 

Codi: 
 333  

Diagnòstic de la situació 
 
Existència d’una sèrie de col·lectius amb dificultats pel que fa al seu posicionament en el mercat laboral (persones 
amb discapacitat, persones amb mesura judicial, persones en risc d’exclusió social, etc.). 
Desigualtats per raó de gènere en l’accés i la participació de la dona en el mercat de treball. 
 
Objectius 
 
Un dels eixos centrals de les polítiques actives d’ocupació el constitueixen les actuacions ocupacionals específiques 
adreçades a facilitar la incorporació al mercat laboral del col·lectiu de persones amb especials dificultats.  
 
Per tal d’afavorir la incorporació al mercat laboral del col·lectiu de persones amb especials dificultats, el Servei 
d’Ocupació de Catalunya s’ha fixat els següents objectius: 
 
- Promoure i contribuir que les empreses compleixin amb les seves obligacions en relació a l’ocupació de 
treballadors/res amb discapacitat, potenciant les seves possibilitats d'ocupació i integració laboral. 
 
- Promoure oportunitats d’integració sociolaboral als col·lectius en risc d’exclusió sociolaboral: immigrants 
extracomunitaris i persones en risc d’exclusió. 
 
Amb la finalitat de promoure accions positives en l’àmbit de la igualtat d’oportunitats home/dona el mercat laboral es 
concreten com a objectius: 
 
- Combatre la segregació horitzontal i vertical, la discriminació salarial i afavorir la conciliació familiar i laboral. 
- Promoure la capacitat empresarial de les dones. 
- Afavorir la incorporació al mercat laboral de les dones en risc d’exclusió social. 
 
Per tal d’afavorir la contractació de les persones amb discapacitat en l’empresa ordinària, el Servei d’Ocupació de 
Catalunya s’ha fixat com a objectiu la promoció de mesures directes de foment de la contractació d’aquest col·lectiu. 
En aquesta línia, també s’inclouen mesures directes de foment de la contractació per a persones amb discapacitat 
procedents d’un enclavament laboral. 
 
Tots els subprogrames inclosos en el Programa de Polítiques d’Igualtat en l’àmbit de l’ocupació tenen en comú els 
objectius següents: 
 
Promoure plantejaments ocupacionals flexibles i innovadors mitjançant itineraris integrals d’inserció laboral i/o 
sociolaboral. 
Millorar l’ocupabilitat dels col·lectius més desfavorits en relació al mercat laboral. 
Desenvolupar metodologies i eines per millorar la implementació dels programes. 
 
D’altra banda, el subprograma corresponent a la iniciativa comunitària EQUAL té com a objectiu la coordinació i el 
seguiment dels projectes en què participa el Servei d’Ocupació de Catalunya. 
 
Activitats 
 
Pel que fa a les activitats a desenvolupar per a la consecució del objectius explicats anteriorment enumerar, en 
primer lloc, les que són transversals a tots els subprogrames inclosos dins el Programa de Polítiques d’igualtat en 
l’àmbit de l’ocupació: 
- Assessorar a les entitats col·laboradores i/o cooperadores per a la presentació dels projectes dels diferents 
subprogrames. 
- Crear instruments de valoració dels projectes inclosos en els diferents subprogrames. 
- Avaluar les memòries tècniques dels projectes presentats per les entitats col·laboradores i/o cooperadores en el 
diferents subprogrames. 
- Avaluar l’eficàcia i els resultats dels subprogrames, per territori i de manera global. 
- Avaluar el grau de consecució dels objectius/resultats previstos en els projectes. 
- Establir un mecanisme permanent i àgil d’intercanvi d’experiències innovadores. 
- Fer publicitat de les “bones pràctiques” obtingudes per les entitats col·laboradores i/o cooperadores. 
- Actualitzar, adaptar, revisar i proposar millores sobre la normativa reguladora del Programa i de tots els 
subprogrames. 
- Gestionar els procediments per a l’atorgament de les subvencions establertes en els diferents subprogrames. 
- Definir els processos i circuits, programar les actuacions, determinar els criteris tant de gestió com d’avaluació per 
als serveis territorials. 
- Elaborar informes periòdics de gestió i estadístics sobre participants, subvencions, etc. 
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- Definir necessitats informàtiques i de procés de seguiment dels projectes. 
- Donar suport tècnic i administratiu als serveis territorials. 
- Manteniment de la base de dades i participació en el disseny dels aplicatius informàtics dels subprogrames. 
- Fer la justificació anual dels subprogrames (econòmica, INEM, FSE). 
 
Altres activitats específiques del Programa són: 
- Col·laborar amb altres departament de la Generalitat de Catalunya i l’Administració local per tal de fer efectiva 
l’elaboració d’itineraris sociolaborals. 
- Impulsar la implementació de projectes d’igualtats d’oportunitats a municipis i comarques amb necessitats de 
recursos en aquest àmbit. 
- Fomentar la contractació de persones amb discapacitat en l’empresa ordinària. 
- Fomentar la incorporació d’elements de qualitat en els projectes d’igualtat d’oportunitat que facilitin l’accés i 
presència al mercat laboral del col·lectius amb situació de desavantatge. 
 
Seguiment 
 
Els indicadors d’aquest Programa no incideixen únicament en elements quantitatius, ja que es tenen en compten 
aspectes com els metodològics, els plantejaments ocupacionals, l’evolució i implantació al territori dels diferents 
serveis, els perfils dels professional que intervenen... Per tant, els indicadors qualitatius tenen una importància 
cabdal. 
 
- Número d’accions que utilitzen la metodologia del treball amb suport i/o dispositius de formació i/o inserció 
sociolaboral adreçades al col·lectiu de persones amb discapacitat. 
- Número de dispositius de formació i/o inserció sociolaboral adreçats a persones en risc d'exclusió.  
- Número de dispositius de formació i/o inserció sociolaboral adreçats al col·lectiu d'immigrants extracomunitaris. 
- Número d’accions de formació, informació i assessorament tècnic per a dones emprenedores i empresàries. 
- Número d’accions ocupacionals de caràcter integral en sectors on les dones es troben subrepresentades. 
- Número de Programes experimentals en matèria d’ocupació. 
- Número de contractes amb bonificació per al col·lectiu de persones amb discapacitat procedents d'un enclavament 
laborals atorgats. 
- Número de resolucions sobre declaració d'excepcionalitat i de resolucions sobre l'acceptació de mesures 
alternatives. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Impacte sobre les polítiques de gènere, d’exclusió social, benestar social, justícia (mesures de rehabilitació), 
rehabilitació psicosocial de persones amb tractament de salut mental; polítiques d’immigració, polítiques adreçades 
a persones amb discapacitat, noves tecnologies de la informació i la comunicació, joventut i educació. 
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Diagnòstic de la situació 
 
El constant canvi de l'estructura econòmica fa necessari establir mesures que garanteixin permanentment 
l'adaptació, essent, en aquest sentit, cabdal l'adequació dels perfils professionals dels treballadors i treballadores a 
les noves necessitats del mercat laboral. És així que la Unió Europea en la Cimera de Lisboa de l'any 2000 instaura, 
dins d'una nova fórmula estratègica per assolir els objectius d'ocupació, el desenvolupament per part dels estats 
membres d'actuacions orientades a garantir l'aprenentatge permanent al llarg de la vida de tots els ciutadans i 
ciutadanes. 
 
Objectius 
 
En aquest context, el programa de Qualificació Professional defineix com a prioritaris els objectius següents per tal 
d’assolir, d’una banda, una major ocupabilitat de les persones que es troben tant en situació d’atur com dels 
treballadors/res en actiu; i, d’una altra, la major competitivitat del teixit empresarial de Catalunya: 
 
- Ajustar la programació d’oferta de formació professional contínua a les mesures fixades pel Pla General 
d’Ocupació de Catalunya, a les orientacions establertes pel Pla general de la Formació Professional de Catalunya i 
a les prioritats consensuades pels agents socials amb les comissions paritàries sectorials. 
- Assolir el màxim protagonisme d’empresaris i treballadors/ores en la definició de les necessitats formatives 
específiques i de l’estratègia de formació envers la seva competitivitat. 
- Desenvolupar la formació professional contínua com a instrument essencial per garantir la formació al llarg de la 
vida, l’adaptació dels treballadors/ores i de les empreses a la nova societat basada en el coneixement i el 
manteniment de la capacitació professional dels treballadors/ores en supòsits de canvis i mutacions dels processos 
productius, en el marc de l’estratègia europea d’ocupació. 
- Impulsar entre els empresaris/àries i treballadors/res la formació professional contínua en el conjunt del territori 
català.  
- Millorar el percentatge d’inserció laboral dels treballadors/res participants en les accions de formació professional 
ocupacional. 
- Impulsar les accions de perfeccionament professional a les empreses. 
- Fomentar la participació de la dona en ocupacions on està subrepresentada. 
- Millorar els continguts de les accions formatives. 
- Millorar la capacitat tècnica i metodològica dels formadors/res. 
- Millorar la qualitat dels centres col·laboradors en matèria de formació professional ocupacional i contínua. 
 
Activitats 
 
Pel que fa a les activitats a desenvolupar en el marc d’aquest programa, a continuació es detallen les més 
destacables quant a la seva planificació, disseny de continguts i programació, gestió i execució, seguiment i control: 
- Impartició de cursos de formació professional ocupacional i contínua. 
- Manteniment del fitxer d'especialitats formatives. 
- Manteniment del registre i homologació de centres col·laboradors en matèria de formació professional i contínua. 
- Participació en l’el·laboració del Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya. 
- Promoció dels continguts transversals en la formació. 
- Promoció dels programes de formació professional ocupacional i aprovació de les accions formatives. 
- Promoure i impartir accions formatives adreçades als formadors/res d'acord amb el programa de formació de 
formadors. 
- Promoure la realització d’estudis d’investigació i prospecció del mercat de treball en el marc d’accions 
complementàries i d’acompanyament a la formació, que contribueixin a la millora i l’eficàcia del sistema de formació 
professional contínua.  
- Promoure la realització de Plans de Formació en el marc de subvencions de contractes programa de caràcter 
intersectorial, sectorial, per a l’economia social i per treballadors/ores autònoms.  
- Seguiment, control i justificació de les accions formatives desenvolupades. 
 
Seguiment 
 
En aquest apartat, es determinen tot un seguit d’indicadors que representen una valoració quantitativa del Programa 
de Qualificació Professional:  
- Número d’accions formatives adreçades a formadors. 
- Número de dones formades en ocupacions on estan subrepresentades. 
- Número d’hores de formació per treballador. 
- Número d’accions complementàries a les accions formatives. 
- Número d’accions formatives. 
- Número d’especialitats formatives tipificades. 
- Número d’accions complementàries. 
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- Número de centres acreditats per a la formació contínua. 
- Número de participants en formació contínua. 
- Número de plans de formació per subsectors productius. 
- Número de plans estratègics de formació per subsectors productius. 
- Número de sol·licitants d'accions complementàries i d'acompanyament a la formació 
sol·licitants de contractes programa. 
- Número de treballadors/res formats/des en relació a la població ocupada de Catalunya. 
- Número de treballadors/res ocupats després d'una acció formativa amb compromís de contractació. 
- Número de treballadors/res participants en accions de perfeccionament professional. 
 
Per altra banda, pel que fa als objectius corresponents a la millora de la qualitat dels centres col·laboradors i la 
millora dels continguts de les accions formatives, atès el seu caràcter qualitatiu i sent l’exercici 2006 el moment de 
partida és difícil establir indicadors quantitatius. Aquests objectius es desenvoluparan mitjançant mesures d’estudi i 
diagnosi. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Totes les accions de Qualificació professional adreçades a treballadors/res incideixen d’una manera directa en els 
següents àmbits: medi ambient, igualtat de gènere, exclusió social, seguretat i salut laboral, ús del català en l’entorn 
laboral, noves tecnologies de la informació i la comunicació, idiomes comunitaris aplicats a una ocupació, foment de 
la innovació i la tecnologia amb l'objecte d'afavorir la internacionalització i la competitivitat de l'economia catalana. 
 

 



 

 

AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM 
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Diagnòstic de la situació 
 
L’evolució de la societat catalana i del món i els conceptes associats a l’Estat del Benestar i a la Seguretat i Salut 
de les persones han fet necessari redefinir la política de  Consum de la Generalitat de Catalunya, sota els 
conceptes estratègics associats al Govern Catalanista i d’Esquerres, i tenir en compte el paper que han de jugar els 
diferents actors que hi intervenen.  
 
Tots som consumidors i la política de consum és una política adreçada directament a les persones i per tant el seu 
impacte és absolutament transversal. 
 
Cada vegada són més els productes i serveis als quals tenim accés, productes que venen de països llunyans i 
serveis que se’ns ofereixen rera diferents formes, a vegades enganyoses... . El ciutadà sovint se sent indefens 
davant la magnitud de l’ens amb què contracte (per exemple grans empreses prestadores de serveis bàsics) o 
formules contractuals complexes. 
 
En aquest context cal treballar perquè tothom conegui i respecti les normatives vigents, garantint la transparència i 
donant seguretat general al mercat i al consumidor. En aquest aspecte la col·laboració de la societat civil (les 
organitzacions de defensa del consumidor, les cooperatives de consumidors i usuaris i els diversos agents 
econòmics i socials implicats), i de les Administracions locals,  és fonamental.   
 
La demanda que des de la ciutadania es fa a l’Administració és cada vegada més elevada. S’incrementen any rera 
any les reclamacions, les consultes, les denúncies que arriben. La ciutadania no vol un paper passiu de reacció en 
el moment en què es produeix algun fet, sinó que es vol i demanda una Administració que actuï avançant-se als 
problemes que puguin aparèixer: que focalitzi la seva acció en la prevenció. 
 
Al mes de novembre del 2004, just abans de l’aprovació de la Llei de creació de l’Agència Catalana del Consum, es 
va fer una enquesta per valorar el nivell de coneixement dels ciutadans sobre els drets i deures com a 
consumidors. Dels resultats se’n desprenia una dada significativa: el 85% dels ciutadans i ciutadanes del nostre 
país no coneixen els seus drets com a consumidors. (I, és evident, que quan una persona no coneix els  seu  drets 
esdevé, sens dubte, més vulnerable).  
 
Cal, doncs, treballar per garantir drets i la seguretat de tota persona com a consumidora i potenciar el model de 
consum com a element de competitivitat i finalitat de vida. 

 
Objectius 
 
Objectius estratègics: 

1. Millorar la informació, la formació i l'educació de les persones consumidores i usuàries i els agents que 
operen al mercat 

2. Millorar els mecanismes de resolució de conflictes 
3. Millorar l'actuació inspectora i protegir els drets lingüístics de les persones consumidores 
4. Millorar el marc legislatiu i normatiu per garantir el respecte dels drets de les persones consumidores 

 
Objectius operatius: 
1.1. Incrementar el nivell i qualitat del servei en l'atenció al consumidor 
1.2. Incrementar el coneixement de les dinàmiques de consum 
1.3 Incrementar la formació en matèria de consum i les actuacions d'educació als joves en els hàbits de consum 
responsable 
2.1 Incrementar el nombre d'empreses adherides a  la Junta Arbitral de Consum de Catalunya 
2.2 Incrementar la resolució de conflictes a través de la mediació i arbitratge i apropar als ciutadans als mecanismes 
de resolució de conflictes 
3.1 Incrementar el nombre d'actuacions de control en el marc de campanyes sistemàtiques 
3.2 Reforçar la capacitat d'inspecció de consum a Catalunya dotant-la dels recursos necessaris 
4.1 Redactar una nova llei de Consum 
4.2 Promoure les normatives nessàries per a la garantia dels drets de les persones consumidores 
4.3 Incrementar el nivell de compliment de les obligacions de la llei de política lingüística 
 
Funcions/Activitats 
 

o La protecció de la seguretat i els drets de les persones: 
- Vetllar per la seguretat i la informació en els productes i serveis, i establir campanyes de prevenció 

dirigides especialment a evitar el frau, la publicitat enganyosa i la utilització de clàusules abusives 
Exercir les competències en matèria d'inspecció i sanció en l'àmbit del consum  

- Elaborar les propostes de disposicions relacionades amb totes aquelles matèries que puguin 
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Departament:   
Comerç, Turisme i Consum 

 

Servei/Entitat:  
Agència Catalana del Consum 

Codi:   
 6170 

Programa:  
Ordenació, control i informació sobre consum 

Codi:  
 461 

afectar les persones consumidores i usuàries  
- Impulsar la protecció legal efectiva de les persones consumidores i usuàries, endegant les accions 

judicials que siguin oportunes.  
 

o la formació i l'educació: 
- Orientar, informar i assessorar les persones consumidores i usuàries sobre llurs drets i  la manera 

d'exercir-los  
- Estudi i avaluació de les dinàmiques de consum per tal d’establir mecanismes que permetin una 

millor elecció de les persones consumidores i usuàries 
- Promoure la formació de les persones consumidores i usuàries, amb especial atenció als 

col·lectius especialment protegits, així com dels agents econòmics que posen en el mercat els 
productes i serveis  

- Fomentar les pràctiques d’un consum social i ecològicament sostenibles  
- Fomentar el consum de productes ecològics i el coneixement dels productes de comerç just i 

solidari  
- Promoure l’educació dels joves en els hàbits de consum responsable 
 

o La potenciació de la mediació i l'arbitratge: 
- Potenciar la mediació i l’arbitratge com a eines per a la resolució dels conflictes en matèria de 

consum , organitzant el funcionament de la Junta Arbitral de Catalunya i coordinant-se amb les 
juntes i òrgans arbitrals de caràcter municipal que existeixin 

 
o Les relacions institucionals: 
 

- Fomentar i cooperar en el desenvolupament de les associacions de consumidors i d’altres entitats 
que realitzen actuacions relacionades amb la defensa i assessorament de les persones 
consumidores usuàries 

- Establir acords i convenis de col·laboració amb els agents econòmics  
- Relacionar-se i cooperar amb totes les administracions públiques per tal d’avançar en la millora 

dels drets i la protecció de les persones consumidores i usuàries  
- Cooperar amb les administracions locals que exerceixen competències en matèria de consum, 

potenciar el desplegament de les oficines locals de consum, assessorar-les en allò que sigui 
necessari per al millor exercici de les seves funcions i subscriure-hi convenis de col·laboració per 
tal de compartir la dotació dels mitjans tècnics i materials adients per al compliment de les seves 
finalitats  

 
o La participació directa de les persones: 

- Consell de Direcció de l’ Agència Catalana del Consum 
- Creació d’`organs de participació: òrgans assessors, comissions i ponències tècniques 
 

Seguiment 
 
Nombre de consultes ateses 
Nombre d’hores de formació 
Nombre d’alumnes en tallers d’educació 
Nombre de reclamacions 
Nombre de mediacions realitzades 
Nombre d’empreses adherides a la JACC 
Nombre de laudes 
Nombre d’actuacions d’inspecció i control 
Nombre d’expedients sancionadors 
Nombre de denúncies 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

 



 

 

INSTITUT CATALÀ DE L’ACOLLIMENT I L’ADOPCIÓ 
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Departament: 
Benestar i Família 

 

Servei/Entitat:   
Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció  

Codi:  
 6160 

Programa:  
Direcció i administració generals 

Codi:  
 121 

Diagnòstic de la situació  
 
L’Institut Català per a l’Acolliment i d’Adopció és un organisme autònom administratiu que necessita una estructura 
organitzativa, dotada amb recursos humans i materials, que doni suport administratiu tècnic i especialitzat a tots els 
serveis que duen a terme les actuacions concretes de l’institut. 
 
Objectius 
 
Estratègics: 
 
1- Planificar, integrar i dirigir els recursos de l’ICAA per tal d’assolir els seus objectius. 
2- Donar suport administratiu a les unitats per aconseguir una gestió eficaç, eficient i econòmica. 
 
Operatius: 
 
1.1. Optimitzar els mitjans humans, materials i econòmics del Departament. 
2.1. Assolir l’execució eficaç dels crèdits pressupostaris.  
 
Activitats 
 
- Gestionar els recursos de l’ICAA. 

Coordinar la gestió econòmica de l’ICAA que inclou planificar, elaborar, modificar i fer el seguiment del 
pressupost, i comptabilitzar els ingressos i les despeses. 

 
Seguiment 
 
-. Nombre de contractes de personal tramitats 
-. Nombre de personal de l’ICAA per grups 
-. Percentatge d’execució del pressupost de despesa 
-. Percentatge d’execució del pressupost d’ingressos 
-. Nombre d’expedients de contractació impulsats 
-. Nombre de publicacions 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Departament:  
Benestar i Família 

 

Servei/Entitat:  
Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció 

Codi:  
 6160 

Programa:  
Atenció a les famílies, a la infància i a l’adolescència 

Codi:  
 313 

Diagnòstic de la situació 
 
Les famílies, dins de la pluralitat de models i opcions que existeixen, segueixen sent una peça clau en la societat 
com a canal de transmissió de valors i d’atenció i socialització dels infants. Per aquest motiu una de les prioritats del 
Govern de la Generalitat és el desenvolupament coordinat, integral i integrat, i la potenciació i l’impuls efectiu de les 
polítiques de protecció a la família. 
S’estan assolint noves fites en aquest camí de responsabilitat mútua en l’atenció a la infància des dels diversos 
Departaments de la Generalitat i particularment des del Departament de Benestar i Família amb l’objectiu final 
d’afavorir la qualitat de vida de les famílies i dels seus fills, tant des de línies que donen suport social i econòmic al 
conjunt de la població, com des de línies d’interès social destinades a col·lectius de risc social. 
El dret dels infants a tenir una família fa necessari promoure l’acolliment familiar com a mesura per atendre 
adequadament les necessitats de l’infant i l’adolescent i, en tant que persona sotmesa a situacions de risc greu per 
al desenvolupament integral, procurar-ne l’atenció educativa i afavorir-ne el retorn a la família natural.  
En el cas de les adopcions internacionals, que és un fenomen en clar procés de creixement a Catalunya, cal 
conjugar les legislacions dels països originaris dels infants i la legislació catalana i formar i valorar les famílies 
candidates. 
 
Objectius  
 
Estratègics: 
1. Promocionar i potenciar l’acolliment familiar. 
2.  Incrementar el suport a l’adopció. 
3.  Consolidar l’àmbit competencial de l’ICAA en matèria d’adopció. 
 
Operatius: 
1.1 Incrementar el nombre de famílies acollidores entre un 15 i un 20%. 
1.2 Incrementar el nombre de famílies col·laboradores en un 10%.  
2.1 Crear nous serveis de suport a les famílies adoptives.  
2.2 Ampliar els països amb els quals tramitar expedients d’adopció internacional. 
2.3  Endegar projectes de cooperació internacional. 
3.1 Enfortir les relacions amb els organismes competents dels països d’origen dels infants adoptats per famílies 
catalanes. 
 
Activitats 
 
- Campanya de promoció de l’acolliment familiar 
- Jornades sobre l’acolliment familiar 
- Creació del programa de suport a l’acolliment (escola de pares i mares acollidors/ores) 
- Jornades sobre l’adopció 
- Programa d’atenció postadoptiva 
- Programa de seguiment de l’adopció internacional 
- Visites institucionals d’organismes competents en matèria d’adopció 
- Visites institucionals als països dels infants d’adopció internacional 
- Col·laboració amb ONG’s de països d’origen dels infants i col·laboració amb els projectes de les Entitats 
Col·laboradores d’Adopció Internacional (ECAI) de diferents països. 
 
Seguiment 
 
- Nombre d’acolliments familiars. 
- Nombre d’infants en famílies col·laboradores. 
- Nombre de serveis de suport a les famílies. 
- Nombre de països amb els quals es tramiten expedients d’adopció internacional. 
- Nombre de projectes de cooperació internacional. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
El programa s’emmarca en el IV Pla d’Actuació Social 2003-2006, aprovat pel Govern de la Generalitat de 
Catalunya. 
 

 



 

 

MEMÒRIES DE PROGRAMES DE LES ENTITATS 
AUTÒNOMES COMERCIALS I FINANCERES 

 
 

Departament 
d’adscripció  Codi  Entitat 

PR  6210  Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat 
(EADOP) 

IT  6230  Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA) 
EC  6220  Institut Català del Crèdit Agrari (ICCA) 
CU  6240  Entitat Autònoma de Difusió Cultural 

 



 

 

 



 

 

ENTITAT AUTÒNOMA DEL DIARI OFICIAL I DE 
PUBLICACIONS DE LA GENERALITAT (EADOP) 
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Departament:  
Presidència 

 

Servei/Entitat:  
Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat    (EADOP) 

Codi:  
 6210 

Programa:  
Direcció i administració generals 

Codi: 
 121  

Diagnòstic de la situació 
 
L’EADOP té encomanades les funcions tècniques , econòmiques i administratives relacionades amb l'edició, la 
distribució i la venda del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), editant les publicacions pròpies i les 
que li son sol·licitades per les institucions, els departaments i organismes de la Generalitat, i comercialitzant les 
publicacions destinades a la venda, amb la finalitat de prestar serveis a la Generalitat i difondre les publicacions de la 
Generalitat als ciutadans, garantint l'autofinançament pressupostari de l'Entitat. 
 
Objectius 
 
Estratègics 
1 Facilitar als usuaris l'accés als productes i serveis del DOGC, efectuant les millores tecnològiques necessàries per 
tal de facilitar les gestions, reduir costos i adequar els productes per satisfer les necessitats de l'Administració i dels 
ciutadans. 
2 Millorar les edicions pròpies  i les de la Generalitat que se li hagin encomanat, optimitzant els costos. Aconseguir la 
màxima difusió de les publicacions comercialitzades 
3 Millorar la col·laboració amb el BOE per a la publicació de les versions catalanes de les Lleis de l'Estat reials 
decrets i altra legislació que sigui d'interès per Catalunya, de manera que aquestes versions quedin oficialitzades 
4 Aconseguir l'autofinançament pressupostari de l'EADOP i reinvertir els romanents per donar i un millor servei a 
l'Administració i al ciutadà 
 
Operatius 
1.1 Reduir i simplificar els processos de gestió dels textos a publicar al DOGC. 
1.2 Incrementar i facilitar l'accés als clients interns i externs a la base de dades del DOGC. 
1.3 Introduir les millores tecnològiques i organitzatives necessàries per tal que l'única versió oficial del DOGC sigui en 
format digital, accessible i gratuïta per internet. 
2.1 Ampliar l'oferta dels serveis editorials per aconseguir incrementar el nombre d’usuaris i incrementar els ingressos. 
2.2 Ampliar els punts de venda de publicacions de la Generalitat i el seu àmbit territorial. 
2.3 Ampliar l'oferta de nous productes, d'acord amb les necessitats detectades del mercat. 
3.1 Ampliar la normativa estatal que s'ha de traduir al català en relació a la que actualment es tradueix. 
4.1 Mantenir l'autofinançament pressupostari.. 
 
Activitats 
 
1. Actualitzar les aplicacions informàtiques i efectuar les inversions requerides per aconseguir la simplificació de 
processos per a l’edició del DOGC. 
2. Adequar els productes del DOGC a la nova situació derivada de la supressió de l’edició en paper. 
3. Efectuar una enquesta per conèixer les necessitats i les percepcions dels usuaris sobre els productes i serveis del 
DOGC. 
4. Introduir noves publicacions al mercat. 
5. Incrementar els contactes amb els departaments de la Generalitat per conèixer les seves necessitats referent als 
serveis editorials de l'EADOP. 
6. Obertura de la llibreria de Tarragona i ampliar el nombre de punts de venda de publicacions.  
7. Realitzar una enquesta sobre publicacions de la Generalitat per determinar-ne la difusió i les necessitats dels 
ciutadans. 
8. Acordar amb el BOE incrementar la normativa a traduir. 
9. Implantació a l’EADOP del sistema de gestió de qualitat ISO 9001. 
 
Seguiment 
 
1.  Reducció de terminis de producció del DOGC 
2.  Inversions previstes per a la producció del DOGC 
3.  Nombre d’accessos a la base de dades del DOGC 
4.  Grau d’Increment de les subscripcions al DOGC a través dels productes informàtics 
5.  Increment del nombre de punts de venda de publicacions 
6.  Anàlisis dels resultats de les enquestes sobre DOGC i publicacions de la Generalitat 
7.  Grau d’increment de les vendes de publicacions a les llibreries de la Generalitat 
8.  Nombre de consultes a la web de publicacions 
9.  Disposicions de normativa estatal traduïdes al BOE 
10. Índex d’autofinançament pressupostari 
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Departament:  
Presidència 

 

Servei/Entitat:  
Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat    (EADOP) 

Codi:  
 6210 

Programa:  
Direcció i administració generals 

Codi: 
 121  

Impacte sobre polítiques transversals 
 
La previsió de la supressió de l’edició en paper del DOGC per al 2006 està associat a les polítiques relatives a la 
societat del coneixement i modernització de l’Administració. Així mateix, representarà un estalvi de paper la qual cosa 
incideix en el medi ambient. Consum previst de paper DOGC pressupost 2005 (210 Tm.) 
 

 



 

 

ENTITAT AUTÒNOMA DE JOCS I APOSTES (EAJA) 
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Departament:  
Interior 

 

Servei/Entitat: 
Entitat Autònoma de Jocs i Apostes 

Codi:  
 6230 

Programa:  
Formació del personal d'administració i serveis 

Codi:  
 122   

Diagnòstic de la situació 
 

Formació del personal per millorar el funcionament dels serveis 
 
Objectius 

 
Detecció de les necessitats formatives del personal 
• Planificació de la formació 
• Avaluació de l'aprofitament i la utilitat de la formació 
 
Activitats 

 
• Organització d'activitats formatives 
 
Seguiment 

 
• Nombre d'activitats organitzades 
• Nombre d'inscripcions gestionades 
 
Impacte sobre polítiques transversals 

 
Polítiques de formació del personal de l'Administració de la Generalitat 
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546 

Departament:  
Interior 

 

Servei/Entitat:  
Entitat Autònoma de Joc i Apostes 

Codi 
 6230 

Programa:  
Control i regulació del joc 

Codi:  
 124 

Diagnòstic de la situació 
 
Desenvolupament de la gestió de les loteries de la Generalitat i actuacions en establiments autoritzats de jocs 
 
Objectius 

 
• Optimitzar la comercialització dels jocs 
• Prestació de serveis a les sales de bingo 
• Millora de les xarxa de distribució comercial 
 
Activitats 

 
• Gestionar i operar les loteries de la Generalitat 
 
Seguiment 
 
• Seguiment de la recaptació d’apostes 
• Seguiment de les sales de bingo interconnectades 
• Seguiment dels terminals instal·lats a agents venedors 
 
Impacte sobre polítiques transversals 

 
Pla integral de suport a les famílies 
Pla d'actuació de les polítiques de joventut 
 

 



 

 

INSTITUT CATALÀ DEL CRÈDIT AGRARI (ICCA) 
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Departament:  
Economia i Finances 

 

Servei/Entitat:  
Institut Català del Crèdit Agrari (ICCA) 

Codi:  
 6220 

Programa:   
Crèdit oficial 

Codi:  
 672 

Diagnòstic de la situació 
 
Finançament d’inversions en béns productius dels titulars d’explotacions o empreses del seu àmbit de competència. 
 
Finançament especial per a situacions excepcionals  
 
Col·laboració amb diferents departaments de la Generalitat, gestionant fons (DARP) o finançant actuacions (DARP, 
DMAH, DTRI) 
 
Els beneficiaris de les línies de finançament de l’ICCA són tant persones físiques com jurídiques, titulars 
d’explotacions agràries i/o ramaderes o forestals,  així com pescadors i indústries agroalimentàries, catalans o no, 
que realitzin inversions a Catalunya i també, aquelles empreses amb seu social a Catalunya que facin inversions 
fora d’aquest territori. 
 
Objectius 
 
Convertir l’ICCA en un referent per a tots els agents econòmics del sector agrari i agroalimentari de Catalunya, 
establint els procediments adients per ser més coneguts a l'hora de millorar els procediments d’estudi i concessió 
dels préstecs i avals, mantenir la ràtio de morositat i mantenir el marge financer.  
 
Activitats 
 
Donar a conèixer l'ICCA mitjançant l’establiment de converses amb els sectors implicats i amb entitats financeres, 
crear objectes promocionals i inserir notes de premsa i l'anunci de l'ICCA en diferents mitjans de comunicació. 
Agilitar els tràmits per a la concessió de préstecs i avals, crear un software adequat per als procediments rutinaris, 
automatitzar la rebuda d’efectes impagats i analitzar noves línies per finançar el propi Institut. 
 
Seguiment 
 
Previsió per al 2006 
 
Es preveu, quant a les actuacions promocionals, signar 8 convenis de col·laboració amb entitats financeres, que 
s’atenguin 900 consultes personals, telefòniques o via correu electrònic, que s’elaborin 5 tipus d’elements 
promocionals, que s’elaborin unes 25 notes de premsa, que es tingui presència en un total de 5 fires, que s’efectuïn 
10 sessions informatives, que es publiqui l’anunci de l'ICCA en 16 publicacions i que el web de l'ICCA sigui visitat 
en 12.000 ocasions. Quant al nombre de sol·licituds entrades a l'ICCA durant el 2006, s'estima que sigui de 1.250, 
que se n’aprovin 1.200 i que se n’arribin a formalitzar 1.100. La ràtio de morositat, en relació amb la cartera de 
préstecs vius,  es preveu del 2,3 %.El marge financer es preveu que se situï en un 45% dels productes financers. 
 

Impacte sobre polítiques transversals 
 
El Pla Estratègic de l’Institut Català de Finances  per al 2005 – 2007  té com a objectiu, entre d’altres, consolidar els 
instruments financers de què disposa el Govern de la Generalitat: ICF, ICF Holding SAU, ICF Equipaments i ICCA 
Per acomplir aquest objectiu, està prevista la creació d’una nova Llei de  l’Institut Català de Finances i alinear l’ICCA  
en l’estratègia global del grup ICF, que funcionarà com a Grup consolidat . 
L'ICCA contribueix a la competitivitat de l’economia catalana, finançant infraestructures, principalment regadius, i 
despeses de recerca i desenvolupament. 
Amb el finançament d’elements productius nous col·labora amb la protecció del medi ambient, en renovar 
maquinària antiga, susceptible d’emetre més contaminants que una de nova amb el seu funcionament, en finançar 
inversions per al tractament de purins i en finançar la gestió forestal sostenible. 
 

 



 

 



 

 

ENTITAT AUTÒNOMA DE DIFUSIÓ CULTURAL 
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Diagnòstic de la situació 
 
El Departament de Cultura té entre les seves prioritats apostar de manera decidida per la creació i innovació 
cultural, i en especial, els nous creadors. El talent i la creativitat, un dels actius més importants de la cultura 
catalana, ha de trobar tots els mitjans possibles per poder projectar-s’hi amb força, posant a la seva disposició 
centres de producció, xarxes de difusió i canals de projecció exterior. 
 
Per aquest motiu, s’haurà d’adequar l’estructura per afrontar noves polítiques de creació reconvertint l’Entitat 
autònoma de difusió cultural en un centre per potenciar la creació i el pensament contemporanis, amb l’objectiu de 
convertir Catalunya en un país laboratori de la creació i situar-la en l’escena internacional. 
 
Aquestes prioritats requereixen la creació i impuls de programes de suport a la creativitat,  la innovació, la recerca 
de nous llenguatges artístics, el talent creatiu, i els processos culturals contemporanis, i es necessari també crear 
els mecanismes per tal d’oferir les condicions adequades per l’experimentació artística, el desenvolupament de 
propostes arriscades, la divulgació d’idees i del pensament contemporani i el desenvolupament de nous moviments 
culturals. 
 
Objectius 
 
- Desenvolupar un programa de suport a la investigació, la innovació i la creativitat en els àmbits de les arts 

escèniques, les arts visuals, la música i l’experimentació sonora, l’arquitectura i el disseny, els nous moviments 
culturals, el pensament i les escriptures contemporànies, les pràctiques multidisciplinars i les derivades de la 
innovació tecnològica 

- Afavorir el desenvolupament de les practiques artístiques i culturals contemporànies donant suport a tots els 
que hi participen, en un marc de llibertat i diversitat cultural. 

- Garantir la circulació i difusió de les produccions artístiques a escala nacional, estatal i internacional, i afavorir la 
seva introducció en els circuits de la indústria cultural.  

- Consolidar una xarxa formada per la diversitat d’espais i centres arreu de Catalunya dedicats a la recerca, la 
producció i la difusió artística i cultural contemporània. 

- Garantir l’existència d’espais de creació i difusió referits a les més diverses disciplines creatives. 
- Garantir l’existència d’espais per a la investigació, la creació i el debat, per a la producció i l’exhibició. 
- Impulsar l’equilibri territorial 
- Impulsar projectes que facilitin vies de diàleg i d’apropament entre les practiques artístiques  i el sistema 

educatiu. 
- Promoure i garantir la reflexió i el diàleg entre les practiques artístiques i la diversitat cultural derivada dels 

processos migratoris: impulsar projectes innovadors que fomentin la cooperació i el debat internacional. 
- Oferir un conjunt de serveis que integrin tasques de assessorament, gestió i valoració de aquells projectes i 

organitzacions artístiques i culturals que hagin estat objecte dels Fons. 
- Garantir la informació, la comunicació i l’accés del ciutadà a les propostes culturals 
- Fomentar la formació de creadors i mediadors i augmentar els horitzons culturals del públic en general. 
- Impulsar un programa d’activitats pròpies dedicades al pensament contemporani, per tal d’obrir espais de 

diàleg, coneixement i debat al voltant dels grans temes de la cultura contemporània 
 
Activitats 
 
- Impuls al programa de Fons per a la recerca, adreçat a investigadors i creadors per dur a terme projectes de 

recerca i investigació artística i cultural. 
- Impuls al programa de Fons per a creació i producció, adreçat a creadors emergents i propostes no introduïdes 

en els circuits de la indústria cultural. 
- Fomentar la participació en festivals i activitats d’exhibició pública dedicats a la cultura contemporània a través 

dels Fons a projectes de difusió i exhibició. 
- mentar la participació en festivals i activitats d’exhibició pública dedicats a la creació contemporània (recerca, 

producció i difusió) a través d’acords de cooperació cultural amb altres administracions públiques  
- Consolidar una xarxa estable de centres de producció i difusió de la creació i el pensament contemporanis a 

través dels Fons per al manteniment de centres i espais de creació que dota als centres de convenis a tres anys 
- Ampliar la xarxa de centres de producció i difusió amb la creació de nous centres en cooperació amb les 

administracions locals 
- Suport per a  la creació i consolidació d’organitzacions culturals i col·lectius estables que ajudin a la divulgació i 

difusió dels treballs artístics, a través dels Fons per al manteniment d’organitzacions culturals i plataformes 
estables que contemplen convenis a tres anys 

- Suport per a  la creació i consolidació d’organitzacions culturals i col·lectius estables que ajudin a la divulgació i 
difusió dels treballs artístics, a través dels Fons per al manteniment d’organitzacions culturals i plataformes 
estables que contemplen convenis a tres anys 

- Donar a suport a companyies estables de dansa i d’arts escèniques, a través dels Fons per al manteniment de 
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companyies estables que contemplen convenis a tres anys 
- Desenvolupar un pla de residències de creadors a nivell nacional, estatal i internacional 
- ació de la unitat de seguiment i valoració de gestió i artística de projectes, i d’assessorament  de la gestió de les 

organitzacions culturals  
- Desenvolupar un programa d’activitats pròpies dedicades al pensament contemporani a través de KRTU i 

impulsar el debat internacional 
- Treballar polítiques de suport als sectors dels diferents àmbits de la creació 
- Dotar l’EADC d’una nova organització interna que permeti dur a terme activitats en l’àmbit de la creació i el 

pensament contemporanis i, alhora, reordenar el conjunt de centres que en depenen. 
 
Seguiment 
 
- Nombre de projectes de recerca i producció 
- percentatge de projectes de les diferents disciplines artístiques 
- nombre de projectes presentats en públic a Catalunya 
- nombre de projectes presentats a esdeveniments nacionals i internacionals 
- nombre de projectes derivats i/o coordinats amb l'ICIC 
- nombre de festivals, cicles, etc en els que participem 
- nombre d’entitats amb les que col·laborem per dur a terme treballs de recerca, producció i creació 
- percentatge de projectes en el territori 
- nombre de projectes amb la participació del departament d’ensenyament i/o d’altres institucions formatives 
- nombre de projectes amb la participació d’entitats dedicades a la cooperació i el debat internacional 
- nombre de projectes atesos des del servei  gestió i seguiment dels fons 
- nombre de campanyes de difusió dels projectes propis i de cooperació 
- nombre de projectes de formació per a creadors i gestors  
- nombre d’espectadors i usuaris dels projectes propis 
-  nombre de projectes propis de pensament contemporani.  
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

 
 



 

 

MEMÒRIES DE PROGRAMES DE LES ENTITATS DE 
DRET PÚBLIC 

 
 

Departament 
d’adscripció  Codi  Entitat 

PR  6250  Ens Públic Corporació Catalana de Ràdio i TV (CCRTV) 
PR  6350  Centre d’Alt Rendiment Esportiu (CAR) 
PO  6360  Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
PO  6710  Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) 
PO  6720  Ports de la Generalitat 
PO  6740  Institut Català del Sòl  (INCASOL) 
PO  6830  Infraestructures Ferroviàries de Catalunya 
JU  6460  Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) 
EC  6330  Institut Català de Finances (ICF) 
GO  6880  Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 
CU  6760  Institut Català d’Indústries Culturals 
SA  6600  Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) 
SA  6620  Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) 
SA  6630  Institut d’Assistència Sanitària (IAS) 
SA  6640  Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS) 
SA  6660  Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques (AATM) 
SA  6670  Institut Català d’Oncologia (ICO) 
SA  6680  Banc de Sang i Teixits (BST) 
SA  6750  Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV) 
AG  6430  Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) 
TI  6470  Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) 
TI  6480  Laboratori General d'Assaigs i Investigacions (LGAI) 
TI  6490  Institut d’Investigació Aplicada de l’Automòbil (IDIADA) 
TI  6500  Institut Català d’Energia (ICAEN) 

MA  6540  Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 
MA  6550  Agència de Residus de Catalunya 
MA  6570  Centre de la Propietat Forestal 
MA  6590  Aigües Ter-Llobregat (ATLL) 
MA  6810  Servei Meteorològic de Catalunya 
UR  6290  Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació 
UR  6800  Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
UR  6890  Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 

 



 

 

 



 

 

ENS PÚBLIC CORPORACIÓ CATALANA DE RÀDIO I 
TV (CCRTV) 
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Diagnòstic de la situació 
 
La corporació catalana de ràdio i televisió gestiona la radiodifusió i la televisió públiques de catalunya amb la missió 
d’oferir a tots els ciutadans, en compliment del mandat del parlament, un servei audiovisual de qualitat, compromès 
amb els valors socials i democràtics i amb la promoció de la cultura i de la llengua catalana. la producció i difusió 
d’aquest servei públic es gestionarà amb criteris d’eficiència i d’èxit. 
 
L’important creixement de les televisions privades obertes a tota Europa, i més recentment de les diferents fórmules 
de televisió de pagament, ha posat sobre la taula el paper de les televisions de servei públic, les seves funcions, el 
seu cost i, partint de la continuïtat de l’emissió oberta i gratuïta, el seu sistema de finançament.  
El sistema de finançament de la CCRTV ha conduït a un increment accelerat de l’endeutament que obliga a donar 
un cop de timó per impedir la pervivència en el futur d’un sistema que portaria a l’Ens a una situació insostenible.  
 
Una de les actuacions que acompanyen la nova gestió en aquesta mateixa línia, dins dels àmbits estrictament 
corporatius, ha estat la recent creació, a finals de juliol de 2005, de la Direcció de Recursos Humans i de la Direcció 
Economicofinancera de la CCRTV. La planificació dels objectius i activitats per al 2006 d’aquestes dues àrees 
corporatives han quedat, per tant, recollides a l’apartat CCRTV d’aquest document, tot i que s’han tingut en molta 
consideració aquells trets diferencials dels àmbits de cada una de les empreses del grup. 
 
Pel que fa a l’àmbit tecnològic, la CCRTV i les seves filials es veuen immerses en un llarg procés de canvi 
estructural del sector radiotelevisiu caracteritzat per l’aparició en el mercat de nous actors, per les noves possibilitats 
de distribució de continguts i per les reformes legislatives dins del sector audiovisual. Donada la imminència de la 
posada en marxa de la Televisió Digital Terrena (TDT), caldrà fer un esforç en els propers exercicis per tal que la 
nostra televisió pugui desplegar-se i competir des d’una bona posició. Per liderar aquest procés, la Direcció de 
Tecnologia de la CCRTV donarà un suport especial i participarà molt activament en el desplegament d’aquesta nova 
xarxa. 
 
Finalment, en aquesta nova etapa, s’impulsarà la implementació de la gestió de la innovació a les empreses del 
grup amb l’objectiu de fer aflorar tot el potencial creatiu i el talent de les persones de l’organització a fi de generar 
idees innovadores, d’acord amb les línies estratègiques de la CCRTV. La implementació d’un Pla Integral de Gestió 
de la Innovació durant el 2006 es creu imprescindible en aquests moments per revitalitzar les energies del grup i 
assegurar que les empreses de la CCRTV continuïn sent un referent audiovisual en els propers anys. 
 
Objectius 
 
1.   Millorar la gestió, incrementar l’eficiència i optimitzar els recursos: 

• Per tal d’implantar un sistema de qualitat avaluable que busqui la millora continua i el reconeixement extern 
de la nostra gestió es posa en pràctica el model d’excel·lència EFQM (European Foundation For Quality 
Management) amb l’objectiu d’obtenir, durant el 2006, el primer reconeixement en la qualitat de la gestió 
empresarial (segell de bronze).  

• Adaptar els informes economicofinancers mensuals al model EFQM, incrementar la coordinació entre les 
empreses i optimitzar els recursos en l’àrea econòmicofinancera, a més de disposar de millors eines 
informàtiques que facilitin la gestió dels processos són altres dels objectius generals per al 2006 en l’àmbit 
administratiu i financer. 

 
2. Àmbit tecnològic:  

• Millorar la competitivitat de les empreses de la CCRTV, fonamentalment en quatre àrees: eines de 
producció, eines de gestió, eines de difusió / publicació de continguts (i la seva explotació)  i eines de 
producció automàtica. També es millorarà la coordinació entre les empreses quant a gestió de recursos i 
d’infraestructures comuns.   

• Optimitzar els recursos destinats a les xarxes de difusió de continguts de la televisió i de la radio així com al 
seu desplegament territorial; tant analògic com digital. 

• Activar la participació i el protagonisme de la CCRTV pel que fa a la definició i el desplegament a Catalunya 
de la TDT. Aconseguir una correcta posada en marxa d’aquest projecte implica incrementar els esforços 
quant a conceptualització tècnica, planificació, desplegament de la xarxa i desenvolupament d’aplicacions 
interactives associades, treballant especialment amb les necessitats directes de la CCRTV. 

3. Modificar la normativa de compres, adaptant-la a la nova situació que es dóna amb la creació de la Unitat de 
Compres Corporatives: 
• La centralització de la gestió de compres, la unificació de criteris i l’ajustament d’aquesta gestió a la 

normativa interna implementarà el control, la transparència i millorarà l’aprofitament de les economies 
d’escala.  

4. Dins l’àrea dels Recursos Humans caldrà consolidar la nova estructura orgànica, integrant-la en l’organigrama 
corporatiu i en els de les empreses del grup: 
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• Un dels objectius prioritaris de la Direcció de Recursos Humans serà el de desenvolupar les accions de 
millora que es deriven de la implantació i l’avaluació de l’EFQM, especialment en els àmbits de “persones”,  
“lideratge”  i “processos”. En aquest mateix context, caldrà desenvolupar accions de responsabilitat social 
corporativa. 

• Desenvolupar iniciatives derivades de la Responsabilitat Social Corporativa amb l’objectiu de respondre al 
compromís que la CCRTV té amb la societat, més enllà dels interessos estrictes dels seus clients, 
treballadors, proveïdors, etc. 

• Estudiar la viabilitat d’un Pla de Gestió de la Innovació. L’objectiu és aprofitar tot el potencial creatiu de les 
persones de l’organització per aconseguir una revitalització de les energies del grup i continuar sent un 
referent audiovisual en els propers anys. 

•  
Activitats 
1) Direcció economicofinancera: 

• Posar en pràctica les accions de millora previstes en el projecte EFQM i que fan referència a: 
I. Desplegar la missió, visió, valors i principis ètics de la CCRTV i donar a conèixer el 

projecte a tota l’organització. 
II. Establir i formalitzar el mapa de tots els grans processos, amb objectius i indicadors.  
III. Establir una comunicació sistemàtica amb els clients comercials i oients per conèixer les 

seves necessitats. 
• Incorporar en els informes economicofinancers mensuals els indicadors de seguiment que resultin de les 

millores implantades arrel del projecte EFQM.  
• Seguir treballant per concentrar la gestió economicofinancera de totes les empreses del grup CCRTV. En 

concret s’ha d’integrar la gestió de tresoreria, comptabilitat i facturació de publicitat de Catalunya Ràdio en 
el departament d’administració corporatiu. 

• Implantar el programa informàtic de comptabilitat analítica (CANA) que permeti obtenir el cost total dels 
programes (actualment es disposa del cost directe). 

• Desenvolupar una eina de gestió de tresoreria corporativa. 
2) Direcció de tecnologia 

• Fer el seguiment dels desenvolupaments en marxa dins del terreny del software de gestió 
• Supervisar l’operativa dels diferents comitès de coordinació entre empreses (C-Sit i Comitè de Formats 

Digitals) i dels diferents projectes destinats a distribuir els continguts de la CCRTV sobre noves 
plataformes. Pel que fa als projectes sobre mòbils, caldrà mantenir l’activitat actual, participant en el 
projecte conjunt de desplegament de continguts sobre 3G amb Tradia, Telefónica i Nokia. 

• Impulsar el desenvolupament dels projectes de base sobre el canal de retorn en banda ampla per TDT i els 
d’enregistrament sobre disc en el receptor de TDT. 

• Impulsar nous projectes de participació de l’audiència basats en jocs i altres plataformes, tant per a TDT 
com en xarxa. 

• Participació efectiva de les empreses tecnològiques de la CCRTV en projectes d’innovació. Com a mínim, 
cada empresa haurà de participar en un projecte europeu i en alguns acords amb universitats catalanes. 

• Desenvolupar els nous projectes de l’Automàtic TV (publicació de continguts sobre 3D).  
• Posar en funcionament l’activació del presentador virtual per a continguts esportius de la CCRTV i per a 

continguts meteorològics d’àmbit espanyol. 
• Llançar la nova marca Activa Multimèdia Digital i fer el seguiment de la seva activitat en les cinc branques: 

software de gestió, software de producció, aplicacions interactives, meteorologia i sistemes automàtics de 
publicacions. 

• Continuar amb el desenvolupament del projecte de l’arxiu audiovisual de la CCRTV, amb la digitalització 
d’una part significativa del fons documental històric de TVC i de Catalunya Radio. 

• Posar en marxa estudis encaminats a analitzar la viabilitat d’incrementar el transport conjunt dels 
continguts de TVC i de  Catalunya Radio.  

• Ampliar la participació en projectes de desenvolupament tecnològic d’àmbit europeu o espanyol (de ràdio i 
de televisió). Posar en marxa un sistema d’indicadors de la innovació en tecnologia i dels processos 
d’aplicació a totes les empreses de la CCRTV. 

• Posar en marxa el desplegament de xarxa de TDT. Inclou col·laboracions en els terrenys del disseny de la 
topologia, preparació del projecte, seguiment de la posada en operació, etc. 

• Posar en marxa i supervisar el sistema de gestió de la qualitat de xarxa. Basat en una web oberta sobre la 
que treballen diferents estaments (TVC, Catalunya Radio, Centre de Telecomunicacions, Tradia, 
Feceminte...). Es tracta d’una web que també està oberta al públic en general i als interessats en aquesta 
matèria. 

• Activar un conjunt d’equips de supervisió local de les emissions de TVC, reportant les possibles incidències 
en la zona d’influència. 

• Supervisar les reunions de coordinació del Servei de Qualitat de Radiodifusió SQR, on hi participen TVC, 
Catalunya Radio, Centre de Telecomunicacions i Feceminte. 
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• Seguir el desplegament del projecte Radiocom amb la participació de la Secretaria per a la Societat de la 
Informació i el Centre de Telecomunicacions. 

• Seguir el projecte del canal Euroregió i els acords relacionats amb l’emissió de programes en les àrees 
geogràfiques vinculades (coordinació amb la Secretaria de Comunicació del Departament de la   
Presidència, la Secretària del Govern, IB3, Acció Cultural, etc). 

• Participar en el disseny i en l’activació dels múltiples de TVC, parant atenció especial als aspectes 
d’utilitzacions de capacitats, possibilitats de desconnexió, topologia de la xarxa, etc. 

• Participar en la posada en marxa i en l’explotació d’aplicacions interactives vinculades al MUX1 de TVC, 
coordinant les necessitats de TVC amb les possibilitats de les empreses tecnològiques. 

• Participar amb l’Administració catalana en la planificació i la posada en marxa dels MUX que queden 
pendents, aportant coneixements, experiència i el suport tecnològic de les empreses de la CCRTV.  

 
3) Compres corporatives 

• Desenvolupar les bases de dades dels proveïdors homologats facilitant als gestors de compres l’accés de 
tota la informació disponible  

• Propiciar la transparència de la gestió fomentant les convocatòries públiques d’ofertes i les homologacions. 
• Supervisar la gestió de les compres que, d’acord amb el que es preveurà en la nova normativa, estiguin 

delegades. 
 
4) Recursos humans 

• En relació al desenvolupament d’iniciatives derivades de la Responsabilitat Social Corporativa es crearà 
una àrea que treballarà la sostenibilitat mediambiental, el tractament del consum d’aigua i d’energia, la 
conciliació de la vida familiar i laboral dels treballadors i treballadores i la promoció activa de la igualtat 
d’oportunitats home-dona. 

• Elaboració i establiment d’un Pla de Gestió de la Innovació. Les directrius de treball d’aquest Pla sortiran de 
l’informe que presentarà la Comissió Corporativa competent. 

• Configurar el Servei Mèdic i el de Prevenció de Riscos Laborals mancomunats de forma que, al marge de 
l’organització interna, compleixin la legislació en aquestes matèries. 

• Redactar un protocol de tractament de l’assetjament psicològic laboral. 
• Promocionar la salut : dur a terme campanyes de deshabituació per fumadors, bons hàbits alimentaris, 

salut visual i osteomuscular, etc. 
• Adquirir i instal·lar un nou programa de control informàtic d’absentisme. 
• Dur a terme l’avaluació de riscos psicosocials 
• Elaborar la norma d’equips de protecció individual i roba de treball 
• Planificar l’acció preventiva a les delegacions i als platós exteriors 
• Desenvolupar el projecte de formació “e-learning” amb el servei de Formació i Cyclops 
• Acabar el disseny del nou Portal Intern i implantar-lo (conjuntament amb Marketing) 
• A mes d’elaborar els plans de formació anuals de les empreses, participar a la Comissió de Formació 

Corporativa per impulsar accions de formació integrades. 
• Desenvolupar l’acord assolit en el conveni de Catalunya Ràdio i redactar el text del conveni. 
• Desenvolupar els acords que s’assoleixin dins la negociació del desè conveni de TVC. 
• Planificar, organitzar i iniciar el Màster TV3 d’Innovació Qualitat televisiva, conjuntament amb el 

departament de Relacions Institucionals 
• Redissenyar el programa informàtic RHIN de gestió de personal i nòmines. 
• Dissenyar el circuit de contractació informàtic. 
• Renovar els procediments de confecció de nòmines i contractació. 
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Departament:  
Presidència 

 

Servei/Entitat: 
Ens Públic Corporació Catalana de Ràdio i TV  

Codi:  
 6250 

Programa:  
Mitjans de comunicació social 

Codi: 
 533  

Seguiment  
 
1) Direcció economicofinancera 

1. Obtenir el segell de bronze durant el primer trimestre del 2006. 
2. Incorporar els nous indicadors en els informes economicofinancers mensuals en un termini de dos mesos a 

partir de la seva definició.  
3. Integració dels serveis administratius finalitzada el segon trimestre del 2006. 
4. Costos totals dels programes per a tots els programes emesos el 2006 
5. Disposar de la nova eina de gestió de la tresoreria corporativa a finals del 2006. 

2) Direcció de tecnologia 
• En l’apartat corresponent a l’activitat de direcció de les empreses tecnològiques, el seguiment es concreta 

a nivell de detall en un seguit de projectes i activitats a executar en cada una d’aquestes empreses o bé en 
el mateixa direcció de tecnologia.  

• En els apartats corresponents a la coordinació de la gestió de la tecnologia i les xarxes de difusió, tot i que 
també hi ha un seguit de projectes concrets a desenvolupar durant l’exercici (arxiu, projectes proveïdors de 
serveis comuns, desplegament de la xarxa digital, sistemes de supervisió de la xarxa...) els indicadors son 
a llarg termini. 

• Pel que fa al projecte de desplegament de la Televisió Digital Terrena, el seguiment es fa en base a 
diferents activitats distribuïdes entre TVC, CCRTV Interactiva i Activa Multimèdia Digital, i també a través 
dels resultats del projecte en si (continguts, desplegament, acceptació, etc). 

3) Compres corporatives 
El nivell de consecució dels objectius fixats es mesurarà amb controls periòdics amb el suport dels registres 
informàtics de les operacions. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
L’activitat de la direcció de tecnologia de la CCRTV reforça tot un seguit de línies de treball de la Generalitat 
recollides en l’Acord del Tinell, en els àmbits: 

a) Política industrial. Tant pel que fa als desenvolupaments tecnològics com al suport a empreses del sector 
audiovisual i de tecnologies de xarxa. 

b) Reducció de la fractura digital. Sobre tot en els desplegaments de xarxa tant de radio, com de televisió 
analògica, com de televisió digital i en els programes Radiocom. 

c) Societat de la informació.  Participació en els desenvolupament de continguts sobre nous formats, en el 
projecte d’arxiu, etc. 

 
 



 

 

CENTRE D’ALT RENDIMENT ESPORTIU (CAR) 
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Departament:  
Presidència 

 

Servei/Entitat:  
Centre d'Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès (CAR) 

Codi:  
 6350 

Programa:  
Esports i educació física 

Codi: 
 444  

Diagnòstic de la situació 
 
Una de les línies mestres del programa d’Esports i educació física és l’Alt Rendiment. L'entrenament i la gestió de 
l'esport d'alt nivell està augmentant en complexitat, coneixements, mitjans i sofisticació de manera imparable i amb 
gran velocitat. Actualment, existeixen un grup de països que estan fent un esforç important i decidit d’implicació i 
desenvolupament en l'esport d'alt rendiment. Catalunya ha estat tradicionalment un país amb bon nivell competitiu. 
No es tracta només de no perdre posició relativa, sinó de posar-nos entre els països capdavanters.  
El CAR és una eina que té Catalunya per modernitzar l'esport d'alt nivell i fer assolir als reptes del present i futur de 
l'esport català a nivell mundial. Per aquesta finalitat, es disposa dels mitjans necessaris per a la formació integral 
dels esportistes, fent partícip a la societat dels coneixements generats per aquestes activitats. 
 
Objectius 
 
Estratègics 
1. Actualitzar, modernitzar i impulsar el Centre per adaptar-lo a les necessitats actuals i futures. 
2. Facilitar els mitjans necessaris per a la formació, millora i consolidació de l’alt rendiment esportiu. 
3. Garantir la formació integral dels esportistes, preparant-los pel seu futur. 
 
Operatius 
1. Desenvolupar un Pla Estratègic del CAR per al període 2006-2012. 
2. Avançar en els passos per a la consolidació d’una Associació Internacional de Centres d’Alt Rendiment. 
3. Iniciar les obres del Pla Director d’Instal·lacions esportives. 
4. Renovar equipaments esportius i serveis de suport als esportistes. 
5. Establir una gestió integrada de control i seguiment de l’esport d’alt rendiment català. 
6. Augmentar les intervencions del Servei d’Atenció a l’Esportista d’alt nivell. 
 
Activitats 
 
-  Elaboració d’un Pla estratègic del Centre per al període 2006-2012. 
-  Inscripció al registre oficial de la constitució de l’Associació amb el CAR com a seu de la Secretaria Permanent. 
-  Establiment del Buró de l’Associació amb representació del CAR. 
-  Elaboració del projecte i adjudicació d’obra del Mòdul d’instal·lacions esportives. 
-  Renovació de residència – bungalows. 
-  Renovació de maquinària i equipament esportiu. 
-  Automatització de l’enregistrament de dades i processos del Pla d’Alt Rendiment Català (ARC). 
-  Anàlisi, negociació i promoció dels programes necessaris per millorar el nivell competitiu dels esportistes catalans, 
amb convenis amb les Federacions esportives catalanes. 
-  Establiment de l’Oficina de seguiment del Pla ARC, d’acord amb el Consell Català de l’Esport. 
-  Manteniment del servei d’atenció a l’esportista, incrementant el nombre d’esportistes d’alt nivell catalans atesos. 
-  Increment del nombre d’activitats adreçades a la formació integral dels esportistes d’elit catalans. 
 
Seguiment 
 
-  Acabament del Pla estratègic del CAR 2006-2012. 
-  Inscripció realitzada amb el CAR com a Seu. 
-  Aprovació de l’Assemblea de l’associació Internacional de Centres d’Alt Rendiment. 
-  Acabament del projecte i adjudicació del mateix. 
-  Obra realitzada. 
-  Maquinària i equipaments adquirits. 
-  Posada en marxa d’una eina web que inclogui base de dades i la seva gestió del Pla ARC, Centres esportius i 
Federacions i Clubs esportius. 
-  Signatura i seguiment del compliment dels diferents convenis. 
-  Establiment de l’Oficina ARC 
-  Passar de 250 esportistes atesos a 400. 
-  Arribar a 4-5 activitats. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

 



 

 



 

 

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA 
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Departament:   
Política Territorial i Obres Públiques 

 

Servei/Entitat:  
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 

Codi:  
 6360 

Programa:   
Infraestructures ferroviàries 

Codi:   
 522 

Diagnòstic de la situació 
 
El fort augment de la mobilitat i del transport en les darreres dècades és un fenomen inqüestionable a la regió 
metropolitana de Barcelona i Lleida, fruit de la relocalització de la població, els equipaments i les activitats 
productives. 
 
L’assoliment de l’activitat portada a terme per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la inversió en 
infraestructures i el transport de viatgers a l’àrea metropolitana de Barcelona i Lleida es pot resumir en base a les 
següents dades previstes pel 2005, contingudes al Pla d'Actuació 2005-2007 d'FGC: 
 
Infraestructura Ferroviària d'FGC 
 
- Població potencial de les comarques servides. Anoia, Bages, Vallès Occidental, 
Barcelonès, Baix Llobregat i Lleida (font IDESCAT 2004): 

4.143.828 habitants 
 

- Inversions en infraestructures incorporades a FGC: 425.025.756,41 euros 
- Recursos necessaris (aportacions Generalitat): 4.482.584,98 euros 

 
Línies Metropolitanes 
 
- Població potencial de les comarques servides. Anoia, Bages, Vallès Occidental,   
Barcelonès i Baix Llobregat (font IDESCAT 2004): 

3.991.707 habitants 
 

- Oferta del servei: 
 

28.000.000 cotxes-km 

- Viatgers: 76.800.000 viatgers 
- Ingressos: 58.580.800,00 euros 
- Recursos necessaris (aportacions Generalitat): 22.478.456,70 euros 
- Recursos necessaris (aportacions ATM): 53.870.424,82 euros 

 
 
Línia Ferroviària Lleida - La Pobla 
 
- Població potencial dels municipis, incloent Lleida (font IDESCAT 2004): 152.121 habitants 
- Oferta del servei (trens/dia): 3 trens/dia 
- Viatgers: 122.000 viatgers 
- Ingressos: 245.435 euros 
- Recursos necessaris  1.730.016 euros 

 
Total programa 
 
- Població potencial (font IDESCAT 2004): 4.143.828 habitants 
- Viatgers: 
 

76.922.000 viatgers 
 

- Ingressos: 58.826.235 euros 
- Recursos necessaris (aportacions Generalitat): 26.961.041,68 euros 
- Recursos necessaris (aportacions ATM): 53.870.424,82 euros 
- Recursos necessaris: 1.730.016 euros 
   

Objectius 
 
1.- Millorar el resultat de l'activitat, a través de l'increment de la demanda amb una disminució dels recursos. 
2.- Millorar l'eficiència, a través de l'increment de l'oferta de servei amb el mínim d'increment de costos. 
3.- Millorar la satisfacció dels nostres clients. 
 
Activitats 
 
1.- Incentivar l'augment de viatgers. 
2.- Propiciar sinèrgies de costos. 
3.- Implantar la introducció progressiva d'un sistema de gestió integrada de la seguretat, la salut, el medi ambient i la 
     qualitat (seguretat percebuda, laboral al transport i sostenibilitat). 
4.- Desenvolupar els nivells de qualitat assolits a la gestió. 
5.- Potenciar el servei del Metro del Vallès. 
6.- Potenciar el servei del Baix Llobregat i creació del nous Metros Comarcals. 
7.- Promoure la cobertura territorial. 
8.- Desenvolupar la intermodalitat. 
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Departament:   
Política Territorial i Obres Públiques 

 

Servei/Entitat:  
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 

Codi:  
 6360 

Programa:   
Infraestructures ferroviàries 

Codi:   
 522 

9.- Promoure la millora de les infraestructures de la línia Lleida- La Pobla de Segur. 
10.- Implantar noves tecnologies. 
11.- Densevolupar la targeta xip sense contacte. 
12.- Implantar el pla d'explotació previst al transport de SEAT al port de Barcelona. 
 
Seguiment 
 
1.1.1.- Indicador nivell de frau: Serà el nivell de percepció del clients en aquesta matèria. L'índex es confeccionarà 
en base al percentatge que sorgeixi d'enquestes a clients. 
1.2.1.- Indicador absentisme per malaltia, accidents i permisos: És el percentatge d'absentisme per malaltia, 
accidents i permisos amb sou o sense, homogeni en base a la durada de la jornada laboral de l'any. Aquest 
concepte d'absentisme exclou altre conceptes de formació, permisos sindicals i d'altres. 
2.1.1.-  Indicador cost per unitat ofertada: Serveix per a mesurar el cost per unitat ofertada, és a dir, el quocient entre 
les despeses de l'activitat i els cotxes-km útils oferts. S'entén com a cotxe-km aquell que s'ha produït en un 
recorregut comercial, no en un recorregut buit. 
2.2.1.- Indicador oferta servei: És el nombre de cotxes-km ofertats que existeixen, cotxes-km ofertats són aquells 
que no van buits. 
3.1.1.- Indicador satisfacció del client (Barcelona-Vallès): Serà un indicador que representi l'índex de satisfacció del 
client per la línia Barcelona-Vallès. 
3.1.2.- Indicador satisfacció del client (Llobregat-Anoia): Serà un indicador que representi l'índex de satisfacció del 
client per la línia Llobregat-Anoia. 
3.2.1.- Indicador viatgers: És el nombre de clients que són usuaris efectius del servei. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Es col·laborarà en la recentment aprovada Llei de la Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, la qual recull una sèrie 
de propostes per aconseguir una dinàmica de mobilitat menys agressiva i més sostenible, amb el foment de l'ús del 
transport públic mitjançant la integració, a nivell de planejament, de les polítiques de desenvolupament urbà i 
econòmics conjuntament amb les de mobilitat. 
S'incrementa l'activitat econòmica i producitivitat del sistema de l'àrea d'influència. 
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Departament:  
Política Territorial i Obres Públiques 

 

Servei/Entitat:  
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 

Codi:  
 6360 

Programa:   
Promoció i foment del sector turístic 

Codi:   
 651 

Diagnòstic de la situació 
 
En línies generals, es preveu que les activitats del sector turístic d'FGC quedin condicionades per les següents 
tendències: 
- Manteniment del creixement sostingut de l'economia catalana, tot i que a ritmes inferiors al dels darrers anys. 
- Manteniment del creixement del turisme cultural i esportiu interior, tant d'estiu com d'hivern. 
- Creixement moderat del turisme cultural estranger. 
- Pel que fa, en concret, al nombre d'esquiadors, la maduresa del mercat català fa preveure un creixement de fons 
baixos, situats al voltant del 2% anual. 
A La Molina, tot i que la demanda en aquest cas està molt lligada a l'evolució metereològica de cada temporada, es 
preveu mantenir la tendència de fons al creixement del nombre de visitants, incrementada notablement per les 
actuacions recollides al Pla de viabilitat, tant pel que fa a la temporada de neu com a les activitats d'estiu. 
A Vall de Núria es preveu un manteniment del nombre de visitants d'hivern i la consolidació del nombre de visitants 
d'estiu, en aquets cas, amb una lleugera tendència de fons de creixement condicionada, any rere any, per la 
meteorologia. A partir de l'any 2005, la Vall de Núria, com a unitat de negoci d'FGC, va passar a gestionar tots els 
serveis de l'estació de muntanya de forma integrada, donat que va absorbir les activitats de Ferrocarrils de 
Muntanya de Grans Pendents, SA, com a conseqüència de la seva liquidació. 
Per a l'explotació de Montserrat, que engloba el cremallera i els funiculars, després de la fase de contracció de la 
demanda dels darrers anys, es preveu una tendència a l'estabilització global del nombre de visitants, si no s'avança 
en el camí de la gestió integrada de l'accessibilitat de muntanya.  
El tren turístic de l'Alt Llobregat, va ser encomanat a FGC per resolució de la DGPT el 29 de juny del 2005, el qual 
va iniciar la seva activitat l'1 de juliol del 2005, i en període de proves fins al 31 d'octubre. Ha assolit un bon nivell 
d'acceptació. Per a l'any vinent resta pendent de concretar el període de funcionament. 
Les dades estadístiques del 2005 més rellevants de l'explotació són les que a continuació exposem, contingudes al 
Pla d'Actuació 2005-2007 d'FGC: 
 
Explotació La Molina 
Població La Cerdanya (font IDESCAT 2003): 15.540 habitants                         
Oferta del servei: 19.650 esquiadors/hora 
Visitants: 289.000 visitants 
Ingressos: 5.667.800 euros 
Recursos necessaris (aportacions Generalitat): 6.922.652,16 euros 
 
Explotació Vall de Núria 

 

Població Ripollès (font IDESCAT 2003): 26.138 habitants 
Oferta del servei: 315.000 cotxes-km ofertats 
Visitants: 308.000 visitants 
Ingressos: 3.935.500 euros 
Recursos necessaris (aportacions Generalitat): 7.521.792,00 euros 
 
Explotació Montserrat 

 

Població Bages i Anoia (font IDESCAT 2003): 260.412 habitants 
Oferta del servei: 286.000 cotxe-km ofertats 
Viatgers: 1.554.000 viatgers 
Ingressos: 3.636.900 euros 
Recursos necessaris (aportacions Generalitat): 950.500,00 euros 
 
Tren Turístic de l'Alt Llobregat 

 

Població Berguedà (font IDESCAT 2003): 38.955 habitants 
Oferta del servei: 240.000 places-km 
Viatgers: 34.000 euros 
Ingressos: 40.000 euros 
Recursos necessaris (aportacions Generalitat): 88.726,72 euros 
 
Total explotació de l'oci 

 

Població potencial de tota Catalunya (font IDESCAT 
2004): 

6.813.319 habitants 

Ingressos: 13.266.840 euros 
Recursos necessaris (aportacions Generalitat): 15.483.670,88 euros 
   

Objectius 
 
1.- Millorar el resultat de l'activitat i l'eficiència a l'explotació de La Molina. 
2.- Millorar el resultat de l'activitat i l'eficiència a l'explotació de la Vall de Núria. 
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Departament:  
Política Territorial i Obres Públiques 

 

Servei/Entitat:  
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 

Codi:  
 6360 

Programa:   
Promoció i foment del sector turístic 

Codi:   
 651 

3.- Millorar el resultat de l'activitat i l'eficiència a l'explotació de Montserrat. 
4.- Millorar el resultat de l'activitat i l'eficiència a l'explotació del tren turístic de l'Alt Llobregat..  
 
Activitats 
 
1. Promoure la millora dels remuntadors i pistes a La Molina. 
2. Desenvolupar la construcció d'un nou edifici de serveis a La Molina. 
3. Iniciar la renovació i millora de les instal·lacions tècniques de producció de neu artificial a La Molina. 
4. Desenvolupar les proteccions contra despreniments de roques i allaus al cremallera de la Vall de Núria. 
5. Desenvolupar la millora de les condicions d'evacuació al cremallera de la Vall de Núria. 
6. Iniciar la rehabilitació de l'edifici de Sant Josep de la Vall de Núria. 
7. Promoure l'adequació i millora dels allotjaments i del conjunt de serveis del complex hoteler a la Vall de Núria. 
8. Promoure diferents actuacions d'adequacions i reposicions a la Vall de Núria. 
9. Iniciar l'ampliació i millora dels estacionaments de vehicles existents a les estacions del cremallera de la Vall de 
Núria. 
10. Promoure el manteniment de la certificació ISO 14100 a la Vall de Núria. 
11. Implantar el telecomandament dels seccionadors del cremallera de la Vall de Núria. 
12. Implantar el telecomandament de la xarxa de 25 kV del cremallera de la Vall de Núria. 
13. Promoure la unificació de les taquilles dels funiculars de Montserrat. 
 
Seguiment 
 
1.1.1.- Indicador visitants (ELM): És el nombre de visitants de l'estació d'esquí de La Molina. 
1.2.1.- Indicador despesa per visitant (ELM): És la despesa de l'activitat repartida pel total de visitants de l'estació de 
La Molina. 
2.1.1.- Indicador visitants (EVN): Són aquells viatgers del cremallera i els visitants amb forfets a la Vall de Núria. 
2.2.1.- Indicador despesa per visitant (EVN): És la despesa de l'activitat repartida pel total de visitants de l'explotació 
de la Vall de Núria. 
3.1.1.- Indicador viatgers (EM): És el nombre de viatgers del cremallera i dels funiculars de l'explotació de 
Montserrat. 
3.2.1.- Indicador despesa per viatger (EM): És la despesa de l'activitat repartida pel total de viatgers de l'explotació 
de Montserrat. 
4.1.1.- Indicador viatgers (TTALL): És el nombre de viatgers del tren turístic de l'Alt Llobregat. 
4.2.1.- Indicador despesa per viatger (TTALL): És la despesa de l'activitat repartida pel total de viatgers de 
l'explotació del tren turístic de l'Alt Llobregat. 
  
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Participa  en el desenvolupament econòmic i equilibri territorial de les comarques on s'incideix a l'activitat de lleure 
(Cerdanya, Ripollès, Berguedà, Bages i Anoia). En el cas de l'explotació de Montserrat l'impacte que té és de 
descongestió de l'accés a la muntanya, d'una manera ecològica i sostenible. 
 

 



 

 

INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA (ICC) 
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Departament:   
Política Territorial i Obres Públiques 

 

Servei/Entitat: 
Institut Cartogràfic de Catalunya 

Codi:   
 6710 

Programa:   
Cartografia, geologia i geofísica 

Codi:   
 581 

Diagnòstic de la situació 
 
La cartografia i la geologia són dues disciplines que mesuren el territori i que permeten establir unes infraestructures 
de dades en les que referenciar els estudis per noves infraestructures i per actuacions a Catalunya, ja sigui de 
correcció o de control. En aquest sentit es mostra un dèficit important pel que fa a dades de precisió i a 
l’actualització de les existents. 
 
Objectius 
 
Augmentar el coneixement del territori mitjançant noves cobertures cartogràfiques, actualització de les existents, 
estudis geològics i serveis a l’administració i als ciutadans en general. 
 
Activitats 
 
Realitzar projectes sota demanda del DPTOP; incrementar i millorar els serveis públics, les sèries i productes 
cartogràfics i geològics, així com el desenvolupament i suport necessari per dur-los a terme. 
 
Seguiment 
 
Compliment de l’establert en el CPIII de l’ICC 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
La posta a disposició de dades cartogràfiques i geològiques té un impacte en l’economia catalana al millorar 
l’eficàcia i eficiència de tots aquells programes que es basen en actuacions sobre el territori, al possibilitar, ja sigui la 
seva implantació, el seu millor estudi o el seu control. 
 

 



 

 



 

 

PORTS DE LA GENERALITAT 
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Departament:  
Política Territorial i obres Públiques 

 

Servei/Entitat:   
Ports de la Generalitat 

Codi:    
 6720 

Programa:   
Ports i transport marítim 

Codi:   
 524 

Diagnòstic de la situació 
 
Gestionar el domini públic portuari de Generalitat que se li encomani i els fons que li siguin adscrits per a la 
prestació del servei portuari amb la màxima diligència i eficàcia. 
La població objectiu de Ports de la Generalitat son els usuaris dels Ports.  
 
Objectius 
 
Modernitzar i millorar les infraestructures i instal·lacions portuàries per adequar-les a la demanda del sector portuari. 
Promocionar els ports comercials per captar nous tràfics i consolidar el port de Palamós com escala de creuers. 
Dinamitzar l'activitat portuària fomentant activitats comercials, industrials, pesqueres, esportives, culturals i 
turístiques 
Mantenir la sostenibilitat ecològica i aconseguir la eficiència energètica 
 
Activitats 
 
Licitar, adjudicar i executar els projectes d'obres per a la seva realització en els terminis establerts 
Participar en esdeveniments firals i associacions d’entitats portuàries nacionals i internacionals 
Endegar accions comercials per captar nous tràfics i mantenir els existents 
Millorar els sistemes de comercialització del peix i optimització de les dàrsenes pesqueres 
Optimitzar les dàrsenes esportives 
Realització dels Plans Especials dels ports 
Aprofitament del domini públic portuari per a activitats comercials i industrials 
Instal·lar nous punts verds 
Ampliar la xarxa de sanejament dels ports que ho precisin 
Realitzar auditories energètiques per detectar punts febles en les instal·lacions 
 
Seguiment 
 
Inversió realitzada / any 
Número de vaixells mercants / any 
Tones mogudes / any 
Escales grans creuers / any 
Facturació per sector 
Volum de captures i Valor de venda en llotja 
Noves concessions i autoritzacions atorgades 
Plans especials aprovats fins la data 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Qualsevol  actuació en infraestructures i atorgaments de concessions portuàries genera ocupació i activitat 
econòmica. 
 

 



 

 



 

 

INSTITUT CATALÀ DEL SÒL  (INCASOL) 
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Departament:   
Política Territorial i Obres Públiques 

 

Servei/Entitat:   
Institut Català del Sòl 

Codi:  
 6740 

Programa:    
Barris i nuclis antics 

Codi:  
 432 

Diagnòstic de la situació 
 
Aquest programa que desenvolupa l'Institut Català del Sòl té com a propòsit frenar el progressiu deteriorament dels 
nuclis antics i entorns monumentals de les diferents poblacions de Catalunya. En definitiva, recuperar el patrimoni 
arquitectònic històric de Catalunya.   
 
Objectius 
 
Els objectius estratègics d’aquest programa són els següents: 
 
1.- Frenar el deteriorament dels nuclis històrics dels municipis. 
 
2.- Regenerar el patrimoni del país  
 
3.- Revitalitzar els espais tractats 
   
Amb el compliment d’aquests objectius es creen nous espais d’oci i treball per al comerç i l’artesania, a més de 
revaloritzar les àrees tractades i afavorir la projecció i l'impuls de noves actuacions urbanístiques per part del sector 
públic o privat, que suposen una injecció de dinamisme per a nombroses poblacions catalanes. 
 
Activitats 
 
Per donar compliment aquests objectius s’estan desenvolupant els següents programes d’activitat: 
 
1. Els protocols de col·laboració d’aplicació de l'1% cultural signats pels departaments de Cultura i de Política 
Territorial i Obres Públiques. En aquests protocols es determinen les actuacions concretes a realitzar (a petició de 
l’administració local competent o de la pròpia Generalitat), el grau de participació de les institucions que hi 
intervenen i el sistema de finançament que, majoritàriament és a parts iguals.  
 
2. El programa "Reviure les velles ciutats" segueix els mateixos processos d’actuació que les intervencions del 
programa de l'1%  cultural, però el seu finançament no depèn d’aquest programa sinó del que s’estableixi en el 
conveni corresponent a cada intervenció i del pressupostos de la Generalitat. 
 
Seguiment 
 
- nombre d'actuacions en les quals està previst intervenir.  
 
El grau d’activitat depèn del que fixen els protocols de col·laboració signats, on es recullen les propostes fetes pels 
municipis dins del detall d’encàrrecs a realitzar per l'Institut Català del Sòl. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
L’aplicació actual d’aquest programa té clara incidència sobre polítiques relacionades amb la cultura i la dinamització 
econòmica, ja que en recuperar el patrimoni s’afavoreix el desenvolupament de l’activitat turística i artesanal dels 
municipis implicats, al disposar d’un nou recurs que permet recuperar antigues activitats o crear de noves al seu 
entorn.  
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Departament:   
Política Territorial i Obres Públiques 

 

Servei/Entitat:   
Institut Català del Sòl 

Codi:  
 6740 

Programa:   
Ordenació i promoció de sòl i edificis industrials i serveis 

Codi:  
 543 

Diagnòstic de la situació 
 
Aquest programa que desenvolupa l'Institut Català del Sòl respon a l’objectiu del Govern de garantir una oferta de 
sòl d’ús residencial i d’ús industrial suficient, que permeti disposar de sòl per cobrir la demanda d’habitatge social, 
desenvolupar un model de ciutat que garanteixi la continuïtat de les trames urbanes, ordenar l’activitat urbanística, el 
desenvolupament econòmic i la consolidació de l’equilibri territorial. Tot això en el marc d’un urbanisme sostenible i 
de respecte mediambiental. 
 
Objectius 
 
Els objectius estratègics d’aquest programa són els següents: 
 
1.- Promoure la producció de sòl per a usos residencials i de renovació urbana que afavoreixin el dret a gaudir d’un 
habitatge digne, alhora que permeti dissenyar una ciutat amb criteris innovadors i sostenibles. 
En aquest sentit el nou Programa de Sòl Residencial 2005-2008, preveu la intervenció de l’Institut en 1.809 
hectàrees de sòl residencial, repartides en 40 noves actuacions estratègiques, que estaran distribuïdes al voltant 
dels sistemes urbans de més creixement, amb un potencial de 101.519 nous habitatges, 48.782 dels quals seran de 
protecció oficial. 
Paral·lelament, aquest programa es complementa amb la tasca habitual que ja esta duent a terme l’Institut Català 
del Sòl mitjançant les actuacions que es coneixen com de reequilibri territorial. Aquestes actuacions abastiran fins el 
2008 un total de 588 hectàrees de sòl residencial amb una capacitat potencial per 21.778 nous habitatges, 8.326 
dels quals seran de protecció oficial. 
Això implica per al 2006 una producció de 300 hectàrees de sòl residencial i 8.745 nous habitatges potencials. 
 
Aquest objectiu estratègic té assignats els següents objectius operatius: 
 
1.I. Garantir l’existència d’una oferta suficient i a preu assequible de sòl residencial que permeti la construcció 
d’habitatge social i el creixement urbanístic ordenat dels municipis de Catalunya. 
1.II.  Ampliar l’oferta de sòl residencial en el mercat per a promotors privats o autopromotors 
1.III. Aportar sòl als municipis per a nous equipaments i espais lliures, mitjançant, per exemple, l’enderroc 
d’habitatges en mal estat i la recuperació de solars edificables. 
1.IV. Impulsar actuacions per a la regeneració del teixit urbà i la millora dels vials existents per tal d’afavorir l’accés i 
crear nous espais públics.    
 
2.- Reforçar la concentració d’activitat econòmica i evitar la dispersió de sectors de petit tamany que provoquen una 
despesa de sòl lliure i plantegen més problemes d’accessibilitat sostenible. 
En aquest sentit el nou Programa de Sòl Industrial 2005-2008, preveu la  intervenció de l'Institut Català del Sòl en 
1.503 noves hectàrees de sòl industrial repartides en 19 noves actuacions estratègiques, que estaran distribuïdes al 
voltant dels àmbits territorials del país amb una major demanda d’activitat econòmica. Tindrà, com a resultat, la 
creació de 900 hectàrees de sòl industrial net de promoció directa, el que representa un potencial de 120.000 llocs 
de treball. 
Paral·lelament, aquest programa es complementa amb la tasca habitual que ja esta duent a terme l’Institut Català 
del Sòl mitjançant les actuacions que es coneixen com de reequilibri territorial. Aquestes actuacions abastiran fins el 
2008, un total de 2.043 hectàrees de sòl industrial que suposaran 646 noves hectàrees de sòl industrial net de 
promoció directa amb un potencial de creació de 65.000 llocs de treball.  
Això implica per al 2006 urbanitzar 650 hectàrees de sòl d’ús industrial. 
 
Aquest objectiu estratègic té assignats els següents objectius operatius: 
  
2.I. Es procurarà desenvolupar sectors que tinguin un abast territorial supramunicipal. És voluntat del programa 
vetllar per tal que els assentaments industrials permetin optimitzar el sòl privat d’ocupació i rendibilitzar les 
economies d’escala i els subministres de serveis. L'objectiu, per tant, va més amb la voluntat de concentrar activitats 
més que no pas dispersar.  
 
2.II. Promocionar el sòl industrial amb tots els serveis, amb una infraestructura de qualitat que mantingui un equilibri 
entre les parcel·les edificables, de diferent tipologia, i els espais públics per a aparcaments, vials i zones verdes. Es 
té especial cura en que els nous polígons estiguin ben comunicats, amb fàcil accés als principals eixos de 
comunicació i no donin lloc a sobresaturació d’indústries. 
 
3.- Resituar activitats industrials malament ubicades dins dels municipi. Mitjançant actuacions puntuals es pretén 
reubicar activitats que per la seva situació degraden la vida del municipi o que tenen dificultats d’accés als vials de 
comunicació. 
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Departament:   
Política Territorial i Obres Públiques 

 

Servei/Entitat:   
Institut Català del Sòl 

Codi:  
 6740 

Programa:   
Ordenació i promoció de sòl i edificis industrials i serveis 

Codi:  
 543 

Activitats 
 
Les activitats previstes per aconseguir els objectius fixats en aquest programa són les següents: 
 
1. Desenvolupar el Programa de Sòl Residencial 2005-2008, que estableix els objectius dels propers anys en la 
promoció de sòl per a ús residencial. Aquest programa vol obtenir sòl per habitatge social, desenvolupant un model 
de ciutat basat en els eixamples de mitja i alta densitat que garanteixin la continuïtat de les trames urbanes, amb 
alta accessibilitat a les xarxes de transport públic existent o en projecte, i tot plegat en el marc d’un urbanisme 
sostenible i de respecte mediambiental. 
 
2. Desenvolupar el Programa de Sòl Industrial 2005-2008, que estableix els objectius dels propers anys en la 
promoció de sòl per a ús industrial. Amb la posada en marxa d’aquest programa, que neix de la voluntat del Govern, 
es pretén el següent: qualificar prou sòl urbanitzable com per abastar la demanda, ser un instrument per moderar els 
preus mitjançant la intervenció pública a través de l’Incasòl, desenvolupar sòl en aquelles àrees del territori en què el 
mercat té dificultats per fer-ho, optimitzar l’ocupació i els usos de sòl industrial, generar sòl industrial ben connectat a 
les xarxes de Transport Públic, establir la ubicació dels equipaments tenint en compte la seva relació amb els nuclis 
urbans i, finalment, atenció al medi natural on s’emplacin els nous sectors així com als condicionants que fan que 
l’obra d’urbanització i edificació sigui sostenible. 
 
Seguiment 
 
El seguiment per al compliment del objectius d’aquest programa es realitza mitjançant indicadors d’output , 
consistent en unitats que mesuraran el nivell d’activitat. 
 
Així quan parlem d’objectius relacionats amb activitats d’urbanització de sòl residencial, els objectius es mesuraran 
per hectàrees urbanitzades i habitatges potencials 
Quan parlem d’objectius relacionats amb activitats d’urbanització de sòl industrial els objectius es mesuraran per 
hectàrees urbanitzades.  
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
L’aplicació actual d’aquest programa té una clara incidència sobre les polítiques urbanístiques, mediambientals i de 
creació d’ocupació, ja que la seva implementació afecta al disseny dels municipis, al medi natural i a la localització 
dels diferents sectors d’activitat d’un territori en condicions competitives.  
 

 



 

 



 

 

INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES DE 
CATALUNYA 
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Departament:   
Política Territorial i Obres Públiques 

 

Servei/Entitat:  
Infraestructures Ferroviàries de Catalunya 

Codi:  
 6830 

Programa:   
Infraestructures ferroviàries 

Codi:   
 522 

Diagnòstic de la situació 
 
La Directiva 91/440/CEE del Consell, de 29 de juliol de 1991, sobre el desenvolupament dels ferrocarrils comunitaris 
estableix la separació entre la gestió de la infraestructura ferroviària i l’explotació dels serveis de transport de les 
empreses ferroviàries. 
 
Per tant, cal adaptar el sistema ferroviari de Catalunya a les premisses contingudes en la normativa comunitària que 
regulen aquest i altres aspectes relatius al sistema ferroviaris de la Unió Europea. 
 
Objectius 
 
Incrementar l’eficàcia del transport ferroviari afavorint la separació entre la gestió de la infraestructura ferroviària i 
l’explotació dels serveis ferroviaris. 
 
Activitats 
 
Construcció de la L9 del metro 
 
Seguiment 
 
Seguiment de l’execució de les obres de la línia 9 del metro 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
L'increment de l’eficàcia del transport ferroviari tindrà un impacte positiu sobre la competitivitat. 
 

 
 



 

 



 

 

CENTRE D’INICIATIVES PER A LA REINSERCIÓ 
(CIRE) 



 

 

 



 PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006 
 MEMÒRIES DE PROGRAMES 

593 

Departament:  
Justícia 

 

Servei/Entitat:  
Centre d’Iniciatives per a la Reinserció 

Codi: 
 6460 

Programa:  
Serveis penitenciaris 

Codi:  
 213 

Diagnòstic de la situació 
 
- Les penes privatives de llibertat s’han d’orientar vers la reeducació i reinserció social i aquest programa 

persegueix facilitar als interns un treball remunerat conjugant aspectes de formació i d’exercici d’una activitat 
laboral, que tenen com a finalitat última la seva futura inserció laboral.  

 
Objectius 
 
Estratègics: 
1. Millorar la inserció socio-laboral dels interns. 
2. Adaptar la formació ocupacional a les demandes del mercat laboral. 
3. Incrementar el nombre d’interns treballant i la seva retribució.  
 
Operatius: 
1.1 Millorar l’atenció presencial i el seguiment als usuaris. 
Es vol fer un esforç en la millora de l’atenció personalitzada dels interns per tal d’avançar en el procés de reeducació 
i reinserció. 
1.2 Establir acords per aconseguir llocs de treball. 
Es pretén arribar acord amb d’altres entitats per tal d’incrementar la població reclusa ocupada.  
1.3 Desenvolupar el projecte EQUAL . 
2.1 Conèixer les necessitats del mercat laboral per als propers anys. 
Es considera convenient la realització d’estudis de prospectiva del mercat de treball per tal de conèixer l’evolució 
futura de la demanda i poder planificar les activitats. 
2.2 Adequar l’oferta formativa al mercat.  
Es convenient l’eliminació d’aquelles activitats formatives amb una demanda reduïda i la seva substitució per d’altres 
mes adequades a les característiques actual del mercat de treball 
3.1 Incrementar l’oferta de llocs de treball. 
En la línea de l’objectiu operatiu 1.2 es propòsit d’incrementar els llocs de treball per tal d’orientar el compliment de 
les mesures privatives de la llibertat vers la reeducació i reinserció. 
3.3 Desenvolupar l’activitat preventiva. 
Dur a terme tasques preventives en el marc de la formació i del treball. 
 
Activitats 
 
1. Crear un nou itinerari d’expedient personal per millorar el seguiment dels usuaris. 
2. Ampliar la col·laboració amb institucions i empreses d’inserció. 
3. Facilitar l’atenció jurídica a l’immigrant per a la seva inserció laboral. 
4. Substituir especialitats obsoletes en l’àmbit de la formació ocupacional. 
5. Obtenir la col·laboració d’organismes i/o empreses en la formació ocupacional de manera que puguin certificar-la. 
6. Prioritzar les accions comercials. 
7. Incrementar el treball exterior i potenciar noves línies d’actuació. 
8. Incidir en la qualitat del treball. 
9. Desenvolupar programes de foment de l’ocupació. 

Seguiment 
 
1. Cursos de formació adaptats: 35% 
2. Mitjana de jornades de treball: 2500 
3. Interns ocupats: 2200 
4. Increment del volum de facturació: 15% 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Polítiques de foment de l'ocupació conseqüència dels convenis a formalitzar amb el Departament de Treball i 
Indústria. 
 

 



 

 



 

 

INSTITUT CATALÀ DE FINANCES (ICF) 
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Departament:  
Economia i Finances 

 

Servei/Entitat:  
Institut Català de Finances 

Codi:  
 6330 

Programa:  
Crèdit Oficial 

Codi:  
 672 

Diagnòstic de la situació 
 
Necessitat de complementar el finançament privat d’inversions 
 
Objectius 
Consolidar un servei financer públic, clau en el desenvolupament de la política econòmica del Govern de la GC 

- Orientar l’ICF cap a una major focalització envers els clients. 
- Avançar cap a un nou posicionament extern, basat en el rigor financer i organitzatiu 

 
Activitats 

- Innovar l’oferta de productes 
- Millorar en l’eficàcia envers els clients 
- Oferir millors serveis financers al Govern 
- Desplegar presència territorial 
- Respondre a actuacions especials 
- Reposicionar la imatge pública 
- Millorar la solvència 
- Augmentar la massa crítica 
- Valoritzar-se enfront el Govern 
- Adequar l’organització interna 

 
Seguiment 

- Innovar l’oferta de productes                          Resultats               Nous productes 
- Millorar en l’eficàcia envers els clients           Qualitat                  Temps i qualitat 
- Oferir millors serveis financers al Govern      Output                    Nous serveis     
- Desplegar presència territorial                       Resultats                Ús delegacions GC 
- Respondre a actuacions especials                Eficiència                Resposta en crisis 
- Reposicionar la imatge pública                      Qualitat                   Transparència 
- Millorar la solvència                                        Resultats                Índex de solvència 
- Augmentar la massa crítica                            Resiultats               Creixement balanç 
- Valoritzar-se enfront el Govern                      Resultats                 Major rigor 
- Adequar l’organització interna                       Resultats                  Adaptació organigrama 

 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Donant compliment a la proposta 12a de l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la 
competitivitat de l’economia catalana. Mesures 49, 50 i 51. 
 

 



 

 



 

 

AGÈNCIA CATALANA DE COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT 
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Departament:  
Governació i Administracions Públiques 

 

Servei/Entitat:  
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 

Codi:   
 6880 

Programa:  
Cooperació al desenvolupament 

Codi:   
 232 

Diagnòstic de la situació 
 
D’acord amb el darrer Informe de Desenvolupament Humà (2005) del Programa de Desenvolupament de les 
Nacions Unides, una cinquena part de la població mundial viu per sota del llindar de la pobresa extrema, alhora que 
continuen augmentant les enormes desigualtats en els nivells de desenvolupament entre els països rics i els països 
pobres. 
 
Davant d’aquesta situació, i en el marc de la Llei catalana de cooperació al desenvolupament (26/2001, de 31 de 
desembre) i del Pla director de la cooperació al desenvolupament 2003-2006, es pretén impulsar el 
desenvolupament econòmic i el benestar social dels ciutadans dels països receptors d’Ajuda Oficial al 
Desenvolupament (d’acord amb els criteris del Comitè d’Ajuda al Desenvolupament de l’OCDE), amb l’objectiu 
darrer de contribuir efectivament a eradicar-ne la pobresa. 
 
Objectius 
 
Objectiu estratègic 1: Millorar l’accés als drets socials bàsics (educació, salut, aigua i habitatge) dels ciutadans dels 
països receptors d’Ajuda Oficial al Desenvolupament. 
Objectiu operatiu 1.1: Mantenir o incrementar l’abast i/o el nombre d’actuacions encaminades a enfortir els sistemes 
d’atenció primària, el control de les malalties infeccioses i la millora de la salut reproductiva 
Objectiu operatiu 1.2: Incrementar l’abast i/o el nombre d’actuacions encaminades a enfortir els sistemes d’educació 
bàsica, alfabetització d’adults i incorporació i reforç de les cultures i llengües pròpies 
Objectiu operatiu 1.3: Incrementar l’abast i/o el nombre d’actuacions encaminades a millorar l’accés a un habitatge 
adequat en zones periurbanes 
Objectiu operatiu 1.4: Incrementar l’abast i/o el nombre d’actuacions encaminades a millorar les capacitats en la 
gestió integral del cicle de l’aigua.  
 
Objectiu estratègic 2: Millorar la capacitat productiva i l’ocupació en els països receptors d’Ajuda Oficial al 
Desenvolupament 
Objectiu operatiu 2.1: Mantenir o incrementar l’abast i/o el nombre d’accions dirigides a reforçar l’activitat productiva 
i comercial, especialment en el sectors populars 
Objectiu operatiu 2.2: Incrementar l’abast i/o el nombre de programes ocupacionals i de drets laborals que es 
promouen 
 
Objectiu estratègic 3: Millorar la governança i la participació ciutadana en els països receptors d’Ajuda Oficial al 
Desenvolupament 
Objectiu operatiu 3.1: Incrementar el nombre de plans de desenvolupament locals i iniciatives de participació 
ciutadana que es promouen 
Objectiu operatiu 3.2: Mantenir i millorar la incidència de les actuacions de millora de la governabilitat democràtica 
que es promouen 
 
Objectiu estratègic 4: Millorar les capacitats per a construir la pau i prevenir conductes violentes en els conflictes 
en els països en situació de conflicte, conflicte emergent o post-conflicte. 
Objectiu operatiu 4.1:  Incrementar l’abast i/o el nombre d’actuacions dirigides a promoure la construcció de la pau, 
en particular als països prioritaris per raó de conflicte bèl·lic (Colòmbia, Palestina, Sàhara occidental i Bòsnia i 
Hercegovina). 
 
Objectiu estratègic 5: Reduir les desigualtats reals entre dones i homes en els països receptors d’Ajuda Oficial al 
Desenvolupament per a millorar l’accés de les dones als drets polítics, civils, econòmics, socials i culturals. 
Objectiu operatiu 5.1: Incrementar l’abast i / o el nombre d’actuacions dirigides a promoure l’equitat entre dones i 
homes aplicant els enfocaments de gènere i el principi d’acció positiva 
 
Activitats 
 
Objectiu operatiu 1.1: 
1. Finançar projectes de les ONG en relació a aquest objectiu per mitjà de les convocatòries de subvencions i els 

convenis directes 
2. Participar en el finançament del Fons Mundial contra la Sida, la Tuberculosi i la Malària 
3. Signar un conveni amb el Fons de Població Mundial de les Nacions Unides en l’àmbit de la salut sexual i 

reproductiva 
4. Participar financerament en el Fons Comú Provincial de Salut del Ministeri de Salut de Moçambic i implementar 

un Pla d’acció en l’àmbit de la salut a la província d’Inhambane d’aquest país. 
5. Establir un acord amb la Universitat de Beira (Moçambic) per a l’enviament de metges especialistes catalans, 

amb l’objectiu de reforçar i millorar la formació dels metges moçambicans. 
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Objectiu operatiu 1.2: 
1. Finançar projectes de les ONG en relació a aquest objectiu per mitjà de les convocatòries de subvencions i els 

convenis directes 
2. Promoure actuacions de cooperació directa a Guatemala, Bolívia i Equador 
 
Objectiu operatiu 1.3: 
1. Finançar projectes de les ONG en relació a aquest objectiu per mitjà de les convocatòries de subvencions i els 

convenis directes 
2. Promoure actuacions conjuntes amb altres departaments de la Generalitat 
 
Objectiu operatiu 1.4: 
1. Finançar projectes de les ONG en relació a aquest objectiu per mitjà de les convocatòries de subvencions i els 

convenis directes 
2. Promoure actuacions conjuntes amb altres departaments de la Generalitat 
 
Objectiu operatiu 2.1: 
1. Finançar projectes de les ONG en relació a aquest objectiu per mitjà de les convocatòries de subvencions i els 

convenis directes 
2. Desenvolupar un programa conjunt amb la FAO (Food and Agriculture Organisation) en l’àmbit de la seguretat 

alimentària, l’agricultura i el desenvolupament rural 
3. Fer una convocatòria conjunta amb el COPCA per a la participació dels agents empresarials en la cooperació al 

desenvolupament 
4. Creació i posada en marxa d’una cartera de microcrèdits conjuntament amb la Fundació Un Sol Món 
 
Objectiu operatiu 2.2: 
1. Finançar projectes i programes de les ONG i els sindicats en relació a aquest objectiu per mitjà de les 

convocatòries de subvencions i els convenis directes 
 
Objectiu operatiu 3.1: 
1. Finançar projectes de les ONG en relació a aquest objectiu per mitjà de les convocatòries de subvencions i els 

convenis directes 
2. Fer una convocatòria conjunta amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 
3. Donar suport a les actuacions del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament en aquest àmbit 
4. Organitzar, conjuntament amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i altres entitats municipalistes 

i supramunicipalistes unes jornades sobre gestió municipal participativa i elaboració de plans locals de 
desenvolupament 

 
Objectiu operatiu 3.2: 
1. Finançar projectes de les ONG en relació a aquest objectiu per mitjà de les convocatòries de subvencions i els 

convenis directes 
2. Signar un conveni amb l’Institut Internacional de Governabilitat de Catalunya per a promoure diverses 

actuacions a Amèrica Llatina 
3. Signar un Conveni marc de col·laboració amb el PNUD en el qual s’inclouran actuacions en l’àmbit de la 

governabilitat democràtica a Amèrica Llatina 
4. Promoure actuacions conjuntes amb altres departaments de la Generalitat 
 
Objectiu operatiu 4.1: 
1. Finançar projectes de les ONG en relació a aquest objectiu per mitjà de les convocatòries de subvencions i els 

convenis directes 
2. Signar una addenda per al 2006 del conveni marc entre l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 

i l’Agència de Nacions Unides per als Refugiats Palestins (UNRWA)  
3. Col·laborar amb les activitats del PNUD Colòmbia 
4. Signar un addenda per al 2006 al conveni marc signat entre l’Agència Catalana de Cooperació al 

Desenvolupament i el Front Polisari  
5. Donar suport al Consell Català de Foment de la Pau. 
 
Objectiu operatiu 5.1: 
1. Finançar projectes de les ONG en relació a aquest objectiu per mitjà de les convocatòries de subvencions i els 

convenis directes 
2. Signar un conveni amb el Fons de les Dones de les Nacions Unides (UNIFEM) 
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Seguiment 
 
Objectiu operatiu 1.1: 
Input: Percentatge de recursos destinats sobre el total dels objectius priortaris de desenvolupament (18-20%) 
Output: Nombre d’actuacions finançades  
Resultats: Nombre de persones que tenen accés a la salut primària i a programes de salut sexual i reproductiva 
Qualitat: Valoracions dels informes de projecte, d’avaluació i del Comitè de Qualitat de la Consell de Cooperació 
Objectiu operatiu 1.2 
Input: Percentatge de recursos destinats sobre el total dels objectius priortaris de desenvolupament (12-15%) 
Output: Nombre d’actuacions finançades  
Resultats: Nombre de persones que tenen accés a l’educació bàsica i l’alfabetització 
Qualitat: Valoracions dels informes de projecte, d’avaluació i del Comitè de Qualitat de la Consell de Cooperació 
Objectiu operatiu 1.3: 
Input: Percentatge de recursos destinats sobre el total dels objectius priortaris de desenvolupament (3-5%) 
Output: Nombre d’actuacions finançades  
Resultats: Nombre de persones que tenen accés a un habitatge adequat 
Qualitat: Valoracions dels informes de projecte, d’avaluació i del Comitè de Qualitat de la Consell de Cooperació 
Objectiu operatiu 1.4: 
Input: Percentatge de recursos destinats sobre el total dels objectius priortaris de desenvolupament (3-5%) 
Output: Nombre d’actuacions finançades  
Resultats: Nombre de persones que tenen accés a aigua potable i a sismes de sanejament 
Qualitat: Valoracions dels informes de projecte, d’avaluació i del Comitè de Qualitat de la Consell de Cooperació 
Objectiu operatiu 2.1: 
Input: Percentatge de recursos destinats sobre el total dels objectius priortaris de desenvolupament (20-25%) 
Output: Nombre d’actuacions finançades  
Resultats: Nombre de beneficiaris d’iniciatives productives i comercials 
Qualitat: Valoracions dels informes de projecte, d’avaluació i del Comitè de Qualitat de la Consell de Cooperació 
Objectiu operatiu 2.2: 
Input: Percentatge de recursos destinats sobre el total dels objectius priortaris de desenvolupament (5-10%) 
Output: Nombre d’actuacions finançades  
Resultats: Nombre de persones beneficiàries de programes ocupacionals i de drets laborals 
Qualitat: Valoracions dels informes de projecte, d’avaluació i del Comitè de Qualitat de la Consell de Cooperació 
Objectiu operatiu 3.1: 
Input: Percentatge de recursos destinats sobre el total dels objectius priortaris de desenvolupament (1-3%) 
Output: Nombre d’actuacions finançades  
Resultats: Nombre de plans de desenvolupament local impulsats 
Qualitat: Valoracions dels informes de projecte, d’avaluació i del Comitè de Qualitat de la Consell de Cooperació 
Objectiu operatiu 3.2: 
Input: Percentatge de recursos destinats sobre el total dels objectius priortaris de desenvolupament (10-12%) 
Output: Nombre d’actuacions finançades  
Resultats: Millora dels índexs de governabilitat democràtica 
Qualitat: Valoracions dels informes de projecte, d’avaluació i del Comitè de Qualitat de la Consell de Cooperació 
Objectiu operatiu 4.1:  
Input: Percentatge de recursos destinats sobre el total dels objectius priortaris de desenvolupament (10-15%) 
Output: Nombre d’actuacions finançades  
Resultats: Disminució o no escalada de la conflictivitat.  
Qualitat: Valoracions dels informes de projecte, d’avaluació i del Comitè de Qualitat de la Consell de Cooperació 
Objectiu operatiu 5.1: 
Input: Percentatge de recursos destinats sobre el total dels objectius priortaris de desenvolupament (5-10%) 
Output: Nombre d’actuacions finançades  
Resultats: Nombre de dones que han millorat el seu accés als drets polítics, civils, econòmics, socials i culturals 
Qualitat: Valoracions dels informes de projecte, d’avaluació i del Comitè de Qualitat de la Consell de Cooperació 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Concertació directa amb el Pla de polítiques de dones 2005-2007 
 

 



 

 



 

 

INSTITUT CATALÀ D’INDÚSTRIES CULTURALS 
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Diagnòstic de la situació 
 
Una part important del teixit empresarial de la cultura treballa en sectors que tenen unes pràctiques productives i uns 
circuits de distribució i consum altament industrialitzats, com és el cas dels sectors audiovisual, editorial o fonogràfic. 
Altres sectors tenen una estructura funcional més artesanal, conseqüència de models productius propis, com és el 
cas de les arts escèniques i visuals. Tot això demana una intervenció des de la iniciativa pública per facilitar la 
consolidació de les empreses del sector cultura.  
 
Objectius 
 
1. Augmentar els mecanismes de finançament per a les empreses culturals 
2. Consolidar l'estabilitat i desenvolupament d'activitats de les empreses culturals 
3. Incrementar la viabilitat de les empreses culturals 
4. Millorar els equipaments i infraestructura del sector cultural privat. 
5. Increment del coneixement sobre sectors culturals 
6. Millorar l'adequació de la formació a les necessitats de les empreses culturals 
7. Adequació de la producció cultural a les característiques del mercat mantenint o incrementant el volum de 
producció. 
8. Millorar la creativitat i singularitat dels projectes culturals mitjançant línees específiques de finançament 
9. Augmentar i diversificar, tant a nivell de territori com de continguts temàtics, l'edició de publicacions periòdiques 
en català o en aranès.  
10. Millorar l’accés dels productes culturals a la xarxa de distribució i exhibició. 
11. Millorar la difusió i el coneixement de la producció cultural. 
12. Incrementar la internacionalització de les empreses culturals catalanes. 
13. Millorar el servei a les empreses culturals per fomentar la seva internacionalització. 
14. Augmentar el consum cultural mitjançant l'increment de la inversió en promoció i publicitat 
15. Augmentar el consum mitjançant la fidelització de públic i la creació de nou públic 
16. Garantir la gestió eficient dels recursos de despeses de personal 
17. Garantir la gestió eficient dels recursos d'infrastructura 
18. Garantir la gestió eficient dels recursos de despeses financeres 
19. Garantir la gestió eficient dels recursos d'inversions. 
 
Activitats 
 
1.1. Facilitar l'accés al finançament a les empreses audiovisuals 
1.2. Aportacions reintegrables per al desenvolupament de línea estratègica 
1.3. Crèdit Cultura 
2.1. Ajuts al manteniment de l'activitat de les empreses teatre, circ i música 
2.2. Consolidació d'empreses i entitats i extensió de la premsa en català i aranès 
3.1. Serveis a empreses pel desenvolupament de continguts, informació i formació a través de les dotacions al 
funcionament i activitats del Centre de Desenvolupament Audiovisual. 
3.2. Serveis d'assessorament i informació a empreses sobre ajuts europeus mitjançant l'oficina MEDIA 
3.3. Creació del Servei de Desenvolupament Empresarial. 
4.1. Foment de les infraestructures audiovisuals. 
4.2. Contribuir a la rehabilitació d'equipaments escènics i a la millora de la dotació tècnica d'espais i companyies de 
teatre i de circ. 
4.3. Contribuir a la millora de la dotació tècnica de les sales privades amb programació estable de música en viu. 
5.1. Creació del Baròmetre de la comunicació. 
6.1. Formació audiovisual. 
6.2. Formació empresarial en internacionalització de mercats. 
7.1. Foment de la producció cinematogràfica. 
7.2. Foment de la producció de projectes per televisió 
7.3. Foment de la producció teatral i de circ. 
7.4. Foment de la producció musical. 
7.5. Foment de la producció editorial. 
7.6. Aportacions reintegrables per al desenvolupament de projectes. 
8.1. Foment singularitat projectes cinematogràfics. 
8.2. Foment singularitat projectes televisius. 
8.3. Foment singularitat projectes teatrals. 
8.4. Foment singularitat projectes editorials. 
9.1. Foment de la producció de publicacions periòdiques. 
10.1. Foment de la distribució i exhibició audiovisual. 
10.2. Foment de la distribució i exhibició teatral. 
10.3. Foment de la distribució i exhibició musical. 
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10.4. Foment de la distribució i exhibició de les arts visuals. 
10.5. Foment de la distribució de la premsa. 
10.6. Promoció dels festivals, fires i mercats especialitzats de nivell internacional 
11.1. Suport als espais singulars de difusió. 
11.2. Ajuts a Festivals, cicles i programacions especialitzades. 
12.1.Potenciar la participació de les empreses catalanes a fires, festivals i mercats internacionals. 
12.2. Potenciar el desenvolupament internacional de les empreses culturals catalanes. 
13.1.Facilitar contactes entre empreses i/o professionals catalans i estrangers. 
13.2. El·laboració d'estudis i formació a les empreses 
13.3. Difondre i promocionar la indústria cultural catalana mitjançant l'edició o el suport a la creació de material de 
difusió divers. 
13.4. Afavorir l’accés de les indústries culturals als mitjans de comunicació. 
13.5. Facilitar els rodatges a Catalunya. 
14.1. Foment de la inversió en promoció i publicitat 
15.1. Augmentar el consum i afavorir la creació de nou públic d'audiovisual. 
15.2. Augmentar el consum i fidelitzar el públic de les arts escèniques. 
15.4. Augmentar el consum i fidelitzar el públic de les arts visuals. 
15.5. Augmentar el consum i fidelitzar el públic de premsa i llibre. 
15.6. Augmentar el consum cultural: actuació transversal 
16.1. Garantir una gestió eficient dels recursos de personal 
17.1. Garantir una gestió eficient dels recursos d'infrastructura 
18.1. Garantir la gestió eficient dels recursos de despeses financeres 
19.1. Garantir una gestió eficient dels recursos d'inversió 
 
Seguiment 
 
1. 50% retorn d'expedients signats fins al 2004 i 75% per expedients signats des del 2005. 
2. Número de produccions per empresa i durada de l'explotació. 
3. 80% respostes positives a enquestes de satisfacció del CDA i 20% d'augment d'ús per productores. 700 consultes 
industrials a Media Antena i 80 assessoraments. 
4. Reducció del cost de la infrastructura en el conjunt del cost de la producció 
5. Existència i operativitat 100% del baròmetre. 
6. 5% dels estudiants treballant a empreses. 
7. 30 produccions cinematogràfiques/any, 500.000 espectadors de v.o. catalana, 18 produccions tv / any, 3 
animovies/any, 6 sèries animació/any, produccions teatrals/any, cds editats/any, 50% retorn d'aportacions 
reintegrables signades fins al 2004 i 75% de les signades el 2005, 10 produccions de la Fira de Tàrrega recolzades. 
8. 15 curtmetratges/any, 5 projectes de nous realitzadors/any, 4 projectes de noves mirades emesos per TV, 5 
projectes de cinema d'autor aprovats, mitjana de funcions teatrals i nº de títols editorials per temàtica, nº d'empreses 
i projectes que passen de subvencions a aportacions reintegrables. 
9. % d'increment del nº de capçaleres respecte l'any anterior i reducció del diferencial entre tiratge i difusió de 
premsa. 
10. 12 documentals exhibits, parc de sales privades, % de producció catalana present a les programacions, nº de 
projectes beneficiats, nº d'articles en premsa sobre el festival de Sitges, n de programadors i agents professionals 
presents a fires i mercats especialitzats, nº de galeries no catalanes presents a fires. 
11. % novetats discogràfiques presentades en viu, parc de sales de música en viu, incidència en vendes del saló del 
llibre, nº d'espectadors dels festivals. 
12. 1.000 consultes a Catalan Films & Tv, presència de pel·lícules catalanes a festivals internacionals, nº de galeries 
catalanes subvencionades, nº d'empreses amb estand propi a Midem, Womex, etc. i el seu volum de negoci, nº de 
programadors estrangers assistents a fires i mercats de Catalunya, 3 projectes i increment del 5% de les 
coproduccions del fons Raíces. 
13. Nº de productors assistents a fires i mercats per intercanvi d'artistes, increment de 9 en els crítics presents a 
jornades de la crítica, tiratge de material de promoció, nº d'impactes en premsa dels press trips. 
14. Increment del 10% de la publicitat sobre el cost de realització, noves discogràfiques optin a ajuts per a realització 
de videoclips. 
15. Nº de projectes que optin a les convocatòries i incidència en vendes de premsa i editorials. 
16. Execució del 100% del pressupostat. 
17. Execució del 100% del pressupostat. 
18. Execució del 100% del pressupostat. 
19. Execució del 100% del pressupostat. 
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Impacte sobre polítiques transversals 
 
El suport a la creació, producció, promoció i difusió cultural pretén incidir en la consecució d'un sector industrial 
cultural econòmicament més competitiu, afavorint la internacionalització de les empreses culturals catalanes 
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Diagnòstic de la situació 
 
L'activitat primordial de la Filmoteca de Catalunya respon a la necessitat de preservar el patrimoni fílmic, de la 
mateixa manera que es preserva la resta del patrimoni cultural català, amb l’agreujant que les pel·lícules son molt 
més fràgils i susceptibles de sofrir patologies que no pas els monuments arquitectònics, les pintures o els 
documents en paper, per exemple. 
El segon objectiu de la Filmoteca de Catalunya respon a la necessitat de difondre, a nivell popular, el coneixement 
de la cinematografia i la seva història, pel fet que les polítiques d'ensenyament actualment només inclouen aquestes 
matèries a nivell universitari, i encara sovint de manera subsidiària (p.e., formant part de la Història de l’Art).  
 
Objectius 
 
- Manteniment del funcionament i increment de les activitats de la Filmoteca de Catalunya 
 
Activitats 
 
- Dotacions pel funcionament i activitats de la Filmoteca de Catalunya 
 
Seguiment 
 
- 800 entrades de títols a l'arxiu. 
- 3.800 entrades (pel·lícules i documents) catalogades. 
- 150.000 espectadors a la sala. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
No es considera destacable cap impacte sobre polítiques transversals. 
 

 



 

 

INSTITUT DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE (IDI) 
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Diagnòstic de la situació 
 
La demanda creixent d’exploracions ens els àmbits del radiodiagnòstic i la medicina nuclear, dels hospitals de 
l’Institut Català de la Salut, així com la utilització de noves tècniques lligades a l’alta tecnologia, ens obliga a donar 
resposta tant pel que fa referència a la quantitat d’exploracions com a la qualitat de les mateixes. 
La missió es gestionar, administrar i executar els serveis de diagnòstic d’alta tecnologia mitjançant la utilització de 
diverses tècniques de diagnòstic per la imatge i de medicina nuclear dels Hospitals de l’Institut Català de la Salut, 
adreçant aquests serveis a la població atesa en els àmbits hospitalari i de l’atenció primària. Desenvolupar 
programes de recerca i col·laborar amb la universitat i altres institucions competents en matèria de docència i 
investigació. Col·laborar amb les administracions públiques amb competència sanitària en l’elaboració d’estudis 
relacionats amb la tecnologia per la imatge. 
 
Objectius 
 
1.- Estratègics: 
1.1.- Formular el Pla d’integració dels serveis de diagnòstic per la imatge dels hospitals de l’Institut Català de la 
Salut. 
1.2.- Aconseguir la viabilitat econòmica i financera.  
1.3.- Definir el model de sistemes d’informació. 
1.4.- Definir formules de gestió i col·laboració amb d’altres proveïdors. 
 
2.- Operatius: 
2.1.- Definir l’escenari temporal de les integracions, b) Redactar els plans d’empresa d’integració dels centres. 
2.2.- Aconseguir una política de preus ajustada a la complexitat de les proves sol·licitades, b) Incrementar el nombre 
d’exploracions. 
2.3.- Formular i implementar un model de sistema d’informació de suport a la gestió, b) Dissenyar un model de tele-
radiologia. 
2.4.- Dissenyar el model societari més adient, b) Definir el model de col·laboració més eficient.  
 
Activitats 
 
1.- Establir els mecanismes d’informació i negociació amb els diferents hospitals de l’ICS per tal d’iniciar les reunions 
amb tots els serveis de radiologia. 
2.- Negociar amb l’ICS la cartera de serveis així com el finançament de l’activitat que es realitza però que no pot 
facturar. Incrementar la productivitat  de les unitats lligada a la renovació tecnològica. 
3.- Desenvolupar un programa de gestió de la informació produïda per les unitats de diagnòstic per la imatge i les de 
medicina nuclear i preparar la connexió radiològica entre tots els centres de l’entitat. 
4.- Analitzar les diferents fórmules de gestió i establir els criteris d’actuació d’aquesta gestió. 
 
Seguiment 
 
1.- Números d’acords amb els Hospitals    4 
2.- Números d’exploracions realitzades  > 155.000 
3.- Situació dels programes de gestió RIS,PACS,ES    50% 
4.- Centres amb tele-radiologia    5 
5.- Definició dels sistema de col·laboració    100% 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
No es preveu 
 

 



 

 



 

 

GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS (GSS) 
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Diagnòstic de la situació 

 
GSS, com a empresa pública, proposa l’avantprojecte de pressupost 2006 per tal d’ajustar l’oferta de serveis a la 
demanda i necessitats de la població de la Regió Sanitària de Lleida, en els nivells assistencials en que GSS presta 
assistència: atenció especialitzada, salut mental i drogodependències, sociosanitària i atenció primària. 
 
Factors cabdals en l’atenció sanitària com són les llistes d’espera i la infradotació estructural de l’atenció de 
psiquiatria d’aguts, de la qual GSS n’és l’entitat de referència de la Regió Sanitària,  abocaren a que el pressupost 
de l’exercici 2005 contingués la incorporació d’un nou quiròfan i l’ampliació de la planta d’hospitalització d’aguts de 
Psiquiatria, amb el seu equipament. L’exercici 2006 contempla l’increment d’activitat de l’empresa arran de la 
posada en funcionament d’aquests dos projectes. 
 
El CatSalut promou per al 2006 el Pla de Rehabilitació de Catalunya, en la que GSS com a única empresa pública 
de la Regió Sanitària de Lleida té assignat l’actuació íntegra en la Regió, consistent en: provisió de la rehabilitació 
ambulatòria, domiciliària i logopèdia. 
 
Objectius 
 
Els projectes fonamentals de les noves accions 2006 són: 

 Reduir la llista d’espera quirúrgica de la Regió Sanitària de Lleida, amb la realització de 300 altes 
quirúrgiques més que l’exercici previ 

 Descongestionar l’hospitalització de psiquiatria d’aguts, amb ectòpics en l’hospital general, amb la 
inauguració de l’ampliació de la planta, amb 200 altes més. 

 Incorporar la gestió íntegra de la rehabilitació ambulatòria, domiciliària i logopèdia, per tal d’assolir el Pla de 
Rehabilitació de Catalunya de la Regió. 

 
Activitats 
 
Activitats vinculades al projecte d’increment d’altes d’hospitalització d’aguts: 

 Ajust del pla de treball dels departaments respectius afectats per  l’increment de l’activitat  
 Promoció de l’eficiència en els recursos a utilitzar: recursos humans i materials 

 
Activitats vinculades al projecte de rehabilitació extrahospitalària de la Regió Sanitària de Lleida: 

 Definició del Projecte i adaptació a l’entorn de GSS 
 Nomenament d’un responsable de projecte, director clínic, per al seu desenvolupament funcional, amb un 

equip interdisciplinar de gestió 
 
Pel que fa a altres noves accions, menys destacables, la proposta d’activitat es correspon amb el marc de gestió i 
seguiment descrits anteriorment. 
 
Seguiment 
 
Activitats vinculades al projecte d’increment d’altes d’hospitalització d’aguts: 
 

 Adaptació dels quadres de seguiment dels contractes, per la seva gestió adient, per la correlació de 
contracte i activitat realitzada i facturada 

 Adaptació dels quadres de seguiment dels recursos assignats a cada projecte: recursos humans, consums 
de material sanitari, medicació,.... 

 
Activitats vinculades al projecte de rehabilitació extrahospitalària de la Regió Sanitària de Lleida: 
 

 Definició d’un quadre de comandament de seguiment: 
Pressupostari, d’activitat, econòmico - financer, d’inversió, de qualitat i de satisfacció de l’usuari. 
 

Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

 



 

 



 

 

INSTITUT D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA (IAS) 
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Diagnòstic de la situació 
 
La integració de les diferents línies assistencials del Parc Hospitalari Martí i Julià es consolida després de l’obertura 
de l’Edifici Sta. Caterina i les properes obres de l’edifici sociosanitari. Tanmateix, la reorganitació en la gestió per 
unitats de gestió clínica afavoreix la transversalitat de les diferents línies i processos assistencials.  
 
L’Hospital Sta. Caterina, ara ja amb el nou edifici habilitat, ha de donar resposta a les necessitats de la seva població 
de referència, estimada en 120.000 habitants. Treballa per aconseguir una coordinació eficient amb Atenció Primària 
(7 ABS de referència) i amb el seu hospital de referència (Hospital J. Trueta). L’objectiu és millorar la seva penetració 
al territori, tot oferint una cartera de serveis amb uns paràmetres òptims  d’eficiència i qualitat, complint amb els 
temps de demora desitjables segons la gravetat de la patologia, a més dels marcats pel Departament de Salut.  
 
La xarxa de salut mental mostra una gran mancança de recursos residencials alternatius a la hospitalització 
perllongada. Per la nostra regió sanitària (població de referència del Catsalut 638.661 persones) tenim actualment 16 
places de llar amb suport (128 places necessàries segons criteris AEN) i 29 de llar residència (128 places segons 
criteris AEN). Per tant existeix un gran risc de deteriorament de la seva malaltia creant espais d’exclusió social 
(hospitalitzacions perllongades innecessàries) per a aquests ciutadans. Per un altre banda els serveis de rehabilitació 
comunitària presenten una gran infradotació, fet que dificulta la recuperació funcional dels usuaris i el seu 
manteniment a la comunitat. L’Institut d’Assistència Sanitària gestiona l’atenció a les toxicomanies des del mes de 
maig de 2005. L’avaluació inicial mostra la necessitat de una reordenació funcional, l’increment de recursos fora del 
Gironès i l’obertura d’una unitat de patologia dual. Així mateix es detecta que el programa d’atenció específica a les 
ludopaties, en funcionament des de fa uns quatre anys, es troba a punt del col·lapse  amb la dotació actual. 
 
Des d’un punt de vista sociosanitari, l’IAS necessita comptar amb els recursos instal·lats addients,-que cal 
incrementar tant per convalescència com per pal·liatius-,  per donar resposta a les neessitats de la nostra població de 
referència, amb unes ratios de plantilla adequats per garantir un equilibri òptim entre qualitat i eficiència, tot garantint 
una bona coordinació entre els diferents nivells assistencials. L’objectiu final és tenir unes infraestructures preparades 
per aquesta línia d’atenció que culminaran amb un nou edifici socio-sanitari que reuniria aquestes dos últimes línies 
assistencials. Les altres estan ja ubicades en el nou edifici Santa Caterina. 
 
L'increment de la població major de 65ª que de mitjana a les 3 ABS de l'IAS és del 22%, l'immigració del 6.5% i el 
nombre de desplaçats en determinats centres, fan que sorgeixin noves necessitats a les quals hem de donar sortida ( 
el potenciar les activitats comunitàries i el posar en marxa el programa de Salut i Escola en serien dos exemples a 
destacar). 
 
Objectius 
 
- Esdevenir l’hospital de referència de la Selva Interior i Gironès Sud 
- Millorar la coordinació entre les 7 ABS de l’àrea d’influència ( 3 gestionades per l’IAS i 4 per l’ICS), i l’hospital de 

referència (H. J. Trueta) 
- Aconseguir una organització eficient amb un elevat grau de compromís dels professionals, mitjançant les Unitats 

de gestió Clínica 
- Assolir nivells d’eficiència adequats que permetin un resultat d’explotació equilibrat 
- Programa de Salut Comunitària que treballi amb la població en risc d’exclusió social (immigració, malalt mental, 

gent gran i altres) i on s’integra la Unitat de Vacunes Internacionals. 
- Incrementar nombre de recursos residencials, potenciació programes de rehabilitació  i seguiment comunitari 

dels TMS, completar el desplegament  del programa de Trastorns de Conducta alimentària, completar el 
desplegament del programa Salut i Escola, Incremental l’atenció a ludopaties, reordenació funcional atenció  

       toxicomanies i potenciació recursos fora del Gironès,  consolidació de la unitat de patologia dual, creació  
programa psicogeriatria diferenciat de psiquiatria geriàtrica, promoure amb l’ICASS un major nombre d’altes a la 
UHEDI-SM. 

- Consolidar les línies d’atenció sòcio-sanitària de l’IAS, i dotar-les d’unes infraestructures adients amb la 
construcció d’un edifici sòcio-sanitari dins del parc Hospitalari Martí i Julià. 

- Oferir els recursos adients a les necessitats d’atenció de la nostra àrea d’influència. 
- Dotar als centres dels recursos humans suficients per millorar qualitativament l'atenció sanitària. L'objectiu és 

que les UBA ( unitats bàsiques assistencials) a l'AP no superin el ratio de 1700-1800 usuaris per tal de poder 
dimensionar millor les necessitats de la població. 

 
Activitats 
 
- Increment activitat Atenció especialitzada: Altes, Visites, Urgències, H. de dia, Cirurgia menor i Pròtesis 

implantades 
- Accions de millora coordinació amb AP i altres nivells assistencials 
- Obertura llar residència, clarificació i estandarització dels programes de rehabilitació i seguiment TMS a tots els 
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sectors. Grup de treball : reorientació funcional drogodependències . Contractació de professionals de 
toxicomanies per a nous dispositius a Figueres o Blanes. Ampliació de la unitat de patologia dual.  

- Ampliació oferta llits de convalescència de 10 a 15, i els llits de cures pal.liatives passant de 10 a 20, a més de 
reconvertir llits de psicogeriatria amb pacients institucionalitzats a mitja estada. 

- Millora del programa ATDOM 
- Increment de les activitats comunitàries (més detecció i més intervenció) 
 
Seguiment 
 
- L’IAS per fer un seguiment dels seus objectius disposa d’un sistema d’informació, alhora que mensualment 

s’elabora un quadre de comandament que inclou totes les variables estratègiques de les que es vol fer 
seguiment. A més s’elabora un quadre de seguiment pressupostari i compte d’explotació per garantir 
l’acompliment dels objectius econòmics.   

 Obertura de la Llar Residència, document de consens operativitzat (rehabilitació comunitària), llits específics de 
patologia dual 
-      OMIPROSA: seguiment qualitatiu: DPO, objectius de contracte amb el CATSALUT 
-      Infoclínic: seguiment prescripció, tant des del punt de vista qualitatiu com quantitatiu 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
- Entenem que el projecte de Salut Comunitària és el que té més impacte amb la política de salut pública i 

immigració. 
- Impacte transversalment amb ensenyament i benestar i família 
-      Programa Salut i Escola . Incidència amb Ensenyament. Representa l'atenció i prevenció als IES. 
-      Treball Social. Coordinació amb benestar i familia (Consells Comarcals) 
-      Coordinació amb Ajuntaments. Detecció de necessitats i priorització d'actuació. Consells de Salut 
-      Coordinació amb altres proveïdors : Comissió mixta ICS-IAS.  
 

 



 

 

GESTIÓ I PRESTACIÓ DE SERVEIS DE SALUT 
(GPSS) 
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Diagnòstic de la situació 
 
Amb l’obertura progresiva, durant l’any 2005, de l’Hospital Sociosanitari Francolí  i l’increment de places 
sociosanitàries a la Regió Sanitària Tarragona, degut a l’envelliment de la població i l’augment de malalties 
cròniques i el malalt fràgil, això implica una molt bona relació entre l’atenció hospitalària d’aguts, l’atenció primària i 
l’l’atenció sociosanitària  per garantir el continuum assistencicial. 
 
Objectius 
 
- Incrementar l’atenció domiciliària, potenciant el pre-alt garantit des del continuum asssitencial d’atenció primària. 
 
- Garantir, des de l’antenció primària, l’ingrés a l’hospital sociosanitari, amb la detecció precoç de problemes de la 
gent gran, comportant una disminució a urgències. 
 
- Potenciar l’hospital de dia amb la finalitat rehabilitadora i preventiva per a les malalties cròniques amb una 
tendència a la dependència, generalment amb persones en fase depenent menys avançada. 
 
- Potenciar dins de la mitja estada  aquells malalts amb patologies cròniques, establitzar el seu procés agut dins de 
l’hospital sociosanitari, amb coordinació tant amb llarga estada o amb l’atenció primària. 
 
- Potenciar  la rehabilitació en patologies vasculars, quirúrgiques i traumàtiques. 
 
Activitats 
 

- obertura llits mitja estada polivalent i places hospital de dia. 
- Concretar accions per tal d’assolir objectius de qualitat i garantir el continuum assistencial 

 
Seguiment 
 
1.- Incrementar números de places de mitja estada polivalent        12 
2.- Incrementar números de places hospital de dia                           15 
3.- Grau de compliment. Objetius                                                      100% 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

 



 

 



 

 

AGÈNCIA D’AVALUACIÓ DE TECNOLOGIA I 
RECERCA MÈDIQUES (AATM) 



 

 

 



 PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006 
 MEMÒRIES DE PROGRAMES 

629 

Departament:  
Salut 

 

Servei/Entitat:  
Agència d’avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques  

Codi:  
 6660 

Programa:  
Recerca biomèdica i en ciències de la salut 

Codi:  
 573 

Diagnòstic de la situació 
 
En un context sanitari cada cop més complex, amb fenòmens com la globalització, la innovació tècnica i científica i 
la competitivitat, és imprescindible prendre decisions de la manera més objectiva possible i fonamentades en la 
informació disponible degudament contrastada i avaluada. L’excés d’informació, o la manca d’aquesta, la seva 
dispersió i el fet que fins i tot de vegades resulti contradictòria, dificulten la presa de decisions de polítics, gestors, 
professionals sanitaris i pacients. Cal, doncs, assegurar i promoure que el sistema de salut català disposa d’aquella 
informació pertinent basada en el coneixement científic per tal que aquestes decisions es prenguin d’acord amb 
rigorosos criteris clínics, econòmics, organitzatius i socials, a fi d’oferir al ciutadà l’accés amb equitat a una atenció 
de salut eficient, de qualitat, segura i a un cost sostenible per al sistema de salut públic. També és necessari el 
disseny i la implementació d’estratègies de recerca orientades a satisfer els objectius abans esmentats.  
L’AATRM té la missió de generar i disseminar aquesta informació rellevant a fi d’introduir elements de racionalitat en 
el procés de presa de decisions, i també la de promoure la recerca orientada tant a les necessitats de salut i serveis 
sanitaris de la població com a les necessitats de coneixement del sistema sanitari. 
 
Objectius 
 
Objectius estratègics:  

1. Promoure que la introducció, l’adopció, la difusió i la utilització de les tecnologies mèdiques es faci d’acord 
amb criteris de demostrada eficàcia, seguretat, efectivitat i eficiència, estimulant alhora l’anàlisi de 
necessitats i de l’equitat de la provisió i el finançament de serveis sanitaris 

2. Impulsar la utilització del coneixement científic per a la prevenció de les malalties i la millora de la salut i la 
qualitat de vida tot promovent la cultura de l’avaluació  

3. Enfortir el posicionament i la col.laboració científica i tècnica en l’àmbit nacional, estatal i internacional per 
mantenir el necessari feed-back 

4. Augmentar la rendibilitat científica i empresarial, alhora que millorar la qualitat i l’eficiència del procés de 
control i avaluació per assegurar que es dóna el servei esperat en condicions òptimes 

5. Desenvolupar estratègies de recerca en salut i ciències relacionades orientades a les necessitats de salut i 
serveis sanitaris identificades en els plans de salut, de serveis i de recerca de Catalunya 

6. Desenvolupar estratègies de recerca en serveis sanitaris orientades a les necessitats de coneixement del 
sistema sanitari en l’àmbit de la planificació, del finançament, de la compra i de la provisió de serveis 

7. Mantenir la presència de l’AATRM com a centre de referència en les estructures estatals relacionades amb 
la recerca 

 
Objectius operatius: 

1. Continuar donant resposta a les necessitats concretes de coneixement expressades pel sistema sanitari 
davant incerteses específiques relacionades amb tècniques i procediments mèdics o quirúrgics, 
equipaments, dispositius, fàrmacs, sistemes organitzacions i d’informació, entre d’altres, aplicant processos 
d’avaluació i aprofundint en productes que incorporin les vessants de qualitat . 

2. Refinar les estratègies de disseminació  i augmentar la difusió dels nostres productes a través de les noves 
tecnologies de la informació i la comunicació,  i tenint present a pacients i familiars 

3. Mantenir la transferència de coneixement sobre la metodologia i aplicacions pràctiques en l’àmbit de 
l’avaluació i gestió de serveis sanitaris  

4. Intensificar la involucració dels professionals sanitaris en els processos d’avaluació 
5. Mantenir la col.laboració i cooperació dins del sistema sanitari català, estatal i en l’àmbit internacional  
6. Incrementar l’eficiència empresarial i millorar el nivell logístic necessari i adequat per al suport als objectius 

i tasques 
7. Consolidar els mecanismes de control de qualitat 
8. Identificar necessitats de recerca fent ús d’una metodologia explícita i sistemàtica així com de criteris 

científics i de participació. Dissenyar i/o realitzar projectes de recerca 
9. Afavorir la cooperació i la transferència d’informació entre els diversos centres, institucions, grups i 

investigadors i la societat en general 
10. Avaluar l’impacte de la recerca en ciències de la salut que es porta a terme a Catalunya, i incorporar una 

estratègia de “recerca de la recerca” 
11. Impulsar les activitats de la Red Iryss, de la qual l’AATRM n’és centre coordinador 
 

Activitats 
 

1. Realitzar  informes d’avaluació, consultes tècniques, assessories, butlletins informatius, etc, i potenciar la 
producció i distribució de formats resumits dels informes d’avaluació exhaustius (Breus AATRM) 

2. Afavorir la incorporació d’indicadors i estàndards assistencials incrementant la producció de guies de 
pràctica clínica 

3. Consolidar les estratègies docents destinades al perfeccionament i/o reciclatge dels professionals 
4. Tendir a publicar en revistes indexades els resultats dels estudis per posar-los a l’abast de la comunitat 
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científica i professional o a presentar-los en fòrums científics nacionals, estatals i internacionals 
5. Augmentar la xarxa de col.laboradors en les tasques de peer-review i mantenir la incorporació de 

professionals externs a l’AATRM en grups de treball vinculats a projectes concrets 
6. Afiançar les actuacions en el si de les estructures sanitàries estatals com el Consejo Interterritorial o 

l’Instituto de Salud Carlos III. Realitzar diferents actuacions en el si de la Red Iryss, com a centre 
coordinador i com a líder d’una de les línies d’investigació 

7. Reforçar la presència i l’actuació de l’AATRM en organismes internacionals com l’HTAi, la INAHTA, o 
l’OMS 

8. Millorar els processos de gestió operativa dissenyant i implantant instruments de control de gestió interna i 
implantar una metodologia conduent a possibilitar una anàlisi de costos 

9. Revisar el pla funcional i organitzatiu i redissenyar un pla periodificat de plantilla de personal, 
infraestructures i espais  

10. Desenvolupar i/o fer explícits protocols interns per a la realització dels diferents productes i processos 
11. Dissenyar i gestionar les convocatòries AATRM biennals de recerca  
12. Portar a terme projectes de recerca centrats en la recollida de dades primàries, variabilitat i efectivitat de la 

pràctica clínica, utilització dels serveis sanitaris, desenvolupament d’instruments, qualitat de l’atenció 
sanitària. Avaluació de projectes de recerca realitzats per altres institucions  

 
Seguiment 
 

1. Finalitzar i/o iniciar 10 informes d’avaluació; 15 consultes tècniques; 15 serveis d’assessoria; 4 butlletins 
informatius; 2 guies de pràctica clínica; 6 Breus i 10 resums d’estudis per al web 

2. Elaborar i aplicar un Pla Docent que contempli un instrument d’autoavaluació 
3. Publicar un mínim de 15 articles i/o participar en un mínim de 30 activitats científiques 
4. Implicar com a mínim dos revisors externs per estudi 
5. Dissenyar un instrument de control de gestió interna (quadern de comandament integral) 
6. Redactar un nou Pla Funcional 
7. Redactar un protocol intern per a revisions sistemàtiques 
8. Dissenyar i implantar progressivament un Pla de Comunicació (interna i externa) 
9. Dissenyar i gestionar la convocatòria de recerca AATRM 2006 

10. Finalitzar i/o iniciar 5 projectes de recerca 
11. Avaluar els projectes presentats a la convocatòria de La Fundació La Marató de TV3 2006 (al voltant de 90) 
12. Desenvolupar 1 estudi específic focalitzat, d’acord amb les dades disponibles, en conèixer el retorn i/o 

impacte de la recerca 
13. Portar a terme un mínim de 2 actuacions en el marc de la Red Iryss 
 

Impacte sobre polítiques transversals 
 
L’avaluació de tecnologies mèdiques és un procés d’anàlisi estructurat i sistemàtic, fonamentat en el coneixement 
científic, que té en compte les característiques de l’entorn socioeconòmic on aquest procés té lloc, entorn molt 
canviant en els darrers anys a Catalunya degut, entre altres, a fenòmens com la globalització i la immigració. La 
informació generada pel procés d’avaluació permet introduir elements de racionalitat en la presa de decisions de 
diferents tipus en l´àmbit de l’atenció a la salut: definició de polítiques de salut; definició de polítiques de cobertura; 
compra/concertació de serveis; disseny de sistemes de pagament; estàndards d’ús; inversions en tecnologia, per 
citar-ne alguns.  
 
Es tracta, doncs, d’una eina que ajuda a configurar un model sanitari competent i competitiu, tot oferint a la població 
–amb equitat i eficiència i tenint en compte les seves preferències- aquells serveis sanitaris de qualitat adaptats a les 
seves necessitats de salut, contribuint així a disposar d’un sistema d’atenció a la salut econòmicament sostenible i 
socialment cohesionant. 
 
Endemés, la situació actual dels sistemes sanitaris moderns, amb requeriments de proveir una atenció sanitària de 
qualitat amb criteris d’eficiència, equitat i efectivitat, necessita de la implementació d’estratègies de recerca 
orientades a satisfer aquests objectius. El disseny d’aquestes estratègies ha de facilitar la millora de l’efectivitat de la 
pràctica clínica, la qualitat, els resultats i el seu cost, alhora que l’optimització dels recursos sanitaris en recerca i la 
gestió i administració dels serveis sanitaris.  
Treballar per rendibilitzar científicament, socialment i econòmicament els recursos destinats a la recerca sanitària 
contribueix en l’objectiu d’afinar les polítiques públiques globals en R+D+I.  
 
En especial, s’ha de destacar l’impacte sobre el medi ambient, sobre les polítiques de gènere i sobre la 
competitivitat, amb un esment específic, si és el cas, a la participació del programa en l’Acord estratègic per a la 
internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana. 
 

 



 

 

INSTITUT CATALÀ D’ONCOLOGIA (ICO) 
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Departament: 
 Salut 

 

Servei/Entitat:  
Institut Català d’oncologia 

Codi:  
 6670 

Programa: 
Atenció especialitzada de salut 

Codi:  
 412 

Diagnòstic de la situació 
 
El tractament del càncer requereix del desenvolupament d’estratègies multidisciplinàries basades en l’evidència 
científica i que tinguin en compte els aspectes psico-socials de la malaltia. El consens entorn del protocols 
terapèutics permet una utilització racional dels recursos sanitaris. 
 
Objectius 
 
1.-  Estratègics: 
1.1.- Oferir una atenció oncològica integrada, multidisciplinària i de qualitat en els nostres pacients. 
1.2.- Fer de la recerca en oncologia un eix bàsic per a la millora continuada de la nostra acció contra el càncer. 
1.3.- Promoure la participació dels professionals que treballen a l’institut en la seva gestió. 
1.4.- Integrar la formació avançada en oncologia en la nostra acció institucional. 
1.5.- Contribuir a la realització dels objectius del Pla de Salut de Catalunya en la lluita contra el càncer. 
 
Activitats 
 
- Establir els algoritmes en el sí dels Comitès de Tumors 
- Analitzar una mostra d’històries clíniques 
- Recollir dades terapèutiques i de supervivència representativa 
- Coordinar i col·laborar amb els diferents hospitals 
- Realitzar les activitats necessàries per complir amb els objectius del Pla de Salut 
 
Seguiment 
 
1.- Activitat assistencial/ primeres visites ...............  17.280 
2.- Ràtio segones / primeres ....................... 7,23% 
3.- Aplicació oncoguies ..................... 4 
4.- Avaluació supervivència .............. 2 documents 
5.- Avaluació qualitat de vida ............ 2 documents 
6.-  Compra equipaments alta tecnologia ......2 acceleradors 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

 



 

 



 

 

BANC DE SANG I TEIXITS (BST) 
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Departament:   
Salut 

 

Servei/Entitat:  
Banc de Sang i Teixits 

Codi:  
 6680 

Programa:   
Atenció especialitzada de salut 

Codi:  
 412 

Diagnòstic de la situació 
 
El Banc de Sang i Teixits recull, fracciona, prepara i subministra productes sanguinis tant per als hospitals com a la 
indústria farmacèutica, amb la missió directa de gestionar el Servei de Transfusió dels hospitals Adscrits. És el  
centre de referència per a tot Catalunya com a Banc de Sang. 
 
Actualment  resta pendent d’aprovació l’adscripció del centre de Coagulopatíes Congènites, actualment unitat de 
l'Hospital Vall d'Hebron, i lluita per posicionar-se com el laboratori de referència a Catalunya en el món de la 
immunologia, competint amb els laboratoris existents en el mercat. 
 
Objectius 
 
El BST té com a principals Objectius: 
- Integració al BST dels diferents bancs de sang de l'Hospital Clínic, Mútua de Terrassa, Hospital de    Granollers i 

Hospital S. Pere de Ribes. 
- Ésser un centre de referència per a tot Catalunya com a Banc de Sang 
- Creació d'un nou edifici que albergarà la major part dels serveis resultants de les integracions   realitzades i les 

previstes 
- Coordinar i atendre Hospital de dia d’Hemofília i Laboratori d’Hemofília 
- Posicionar-se com el laboratori de referència a Catalunya en el món de la immunologia, competint amb els 

laboratoris existents en el mercat 
- Contribuir a desenvolupar noves eines diagnostiques i terapèutiques 
- Potenciar la dimensió docent del BST 
- Posar en marxa l'Hemovigilància,  
 
Activitats 
 
Estudiar la demanda de productes sanguinis: Hematies, Plasma, Plaquetes ( Pool, Afèresis, Pools-SP) i 
Hemoderivats (Albúmina 50 i 100, F.L.P. de 2,5, 5 i 10, Fandhi 1000 i Trypsone. 
Adequar la nostra activitat per a atendre el 100 % de les necessitats dels Hospitals: Obtenir i fidelitzar més donants, 
mitjançant campanyes, sortides, etc. 
Recerca i desenvolupament de tècniques diagnostiques per a la caracterització molecular dels defectes genètics 
implicats en les hemofílies A i B del entorn 
Donar suport als hospitals del grup ICS i a altres hospitals de la XHUP 
Participar en projectes de recerca propis o en col·laboració amb tots els centres de l'Institut Català de Salut, centres 
de la XHUP, Universitats Catalanes i promoure aliances estratègiques amb centres investigadors d'arreu del món. 
Seguiment del programa de Diplomatura i Mestratge en Medicina Transfusional organitzat amb la Universitat 
Autònoma de Barcelona 
Aplicació de nous mètodes de seguiment i seguretat transfusional 
 
Seguiment 
 
1.- Promoció: unitats reals/ previstes ............ 3% 
2.- Rendiment: Número de sessions i donants per sessió ................ 37,6% 
3.- Número d’estudis de recerca realitzats ............................ 22 
4.- Número de programes de docència realitzats ................. 7 
5.- Número de tècniques de desenvolupament i pacients atessos ......................... 2,93% 
6.- Sol·licituds realitzades o transfoses .................. 0,62% 
7.- Número de reunions del Comitè de transfusió ................... 24 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

 



 

 



 

 

PARC SANITARI PERE VIRGILI (PSPV) 
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Departament:   
Salut 

 

Servei/Entitat: 
Parc Sanitari Pere Virgili 

Codi:  
 6750 

Programa:   
Atenció especialitzada de salut 

Codi:   
 412 

Diagnòstic de la situació 
 
El Parc Sanitari Pere Virgili es defineix com un dispositiu de concentració d’oferta sanitària i serveis que permet 
ampliar les disponibilitats d’atenció sociosanitària a la ciutat de BCN.   
La zona d’influència del Parc Sanitari Pere Virgili comprèn les següents àrees: Nou Barris, Horta-Guinardó, Sant 
Andreu. 
 
La composició per edats de la ciutat de Barcelona dels cens del 1981 al 2004 mostra un increment de 42 % de la 
població de 65 anys o més. 
 
Si es calcula sobre població total l’ increment suposa un 60% en la franja d’edat per sobre dels 65 anys. 
 
A més cal valorar que el sobreenvelliment (persones majors de 85 anys) és 
considerable i que ja suposa un 12% de les persones majors de 65 anys a Barcelona. 
 
Aquest increment de població ve acompanyat de les següents necessitats: 

- Increment de l’esperança de vida, amb envelliment progressiu de la població que comporta una disminució 
de l’autonomia personal. 

- La pluripatologia crònica del pacient en que s’anomena el “pacient fràgil” 
- Els canvis en l’estructura familiar “tradicional” que fa que la dependència de la gent gran recaigui cada cop 

més en la societat i no en el propi entorn. 
- La major especialització dels altres dispositius sanitaris, especialment els hospitalaris. 

 
El Parc Sanitari Pere Virgili és l’únic proveïdor de Convalescència, mitja estada d’aquesta àrea de referència. Per 
tant, és l’únic hospital de drenatge de l’Hospital de la Vall d’Hebron (1400 llits). 
 
Objectius 
 
Els objectius són els pactacts amb el contracte amb el Servei Català de la Salut: 
1) ACCESSIBILITAT 
- Assolir que un 40% de pacients ingressats amb fractura de fèmur i AVC se’ls hi proveeixi rehabilitació especial. 
- Assolir que un 8% d’estades en llarga estada que es produeixen per ingrés temporal per descans familiar.   
 
2) RESOLUCIÓ/QUALITAT ASSISTENCIAL 
- Assolir que la incidència de pacients amb nafres per pressió sigui igual o inferior al  20% dels pacients ingressats. 
- Assolir que la incidència de pacients amb caigudes durant l’ingrés es sigui igual o inferior al 1,5 caigudes/ llit/ any 
- Assolir que un  75% de pacients donats d’alta tinguin com a destinació al domicili dels pacients. 
 
3) EFICIÈNCIA 
- Assolir que un 75 % de pacients donats d’alta tinguin una estada igual o inferior a 65 dies. 
- Assolir que un 75 % dels pacients donats d’alta tinguin una estada igual o inferior a 125 dies 
 
4) SATISFACCIÓ 
- Dur a terme un mínim d'un 100% de les activitats proposades en l'informe normalitzat d'avaluació sobre l’opinió i 
satisfacció del ciutadà en relació amb els serveis sanitaris públics rebuts. 
- Col·laborar amb l'obtenció de dades referides a l'opinió i satisfacció del ciutadà en relació amb els serveis sanitaris 
públics rebuts mitjançant l’assoliment i d’un mínim d’un 95% de trameses d'informació sobre reclamacions i 
suggeriments realitzades correctament. 
 
5) INFORMACIÓ 
- Proporcionar al CatSalut les dades que figuren en l'annex "Lliurament de dades per l'entitat proveïdora acordat en 
el contracte de convalescència", apartat 3.2 
- Assolir un 95% mínim de correcció en la notificació del CIP del pacient (segons validació amb el RCA) en els casos 
de notificació obligatòria  
- Assolir un 95% mínim de correcció en la notificació del codi del diagnòstic principal del total de pacients existents a 
la base de dades, segons les normes de codificació del CIM9 – MC 
 
6) OBJECTIUS PROPIS REGIÓ SANITÀRIA DE BARCELONA 
- Aconseguir que en un 90% dels pacients derivats a l'atenció primària de salut inclosos al PREALT s'hagi comunicat 
el prealt abans de 48 hores de la data d'alta hospitalària. 
 
Activitats 
 

- Definició de perfils de patologies: Neurovascular  i Osteoarticular amb l’hospital universitari Vall d’Hebrón 
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Salut 

 

Servei/Entitat: 
Parc Sanitari Pere Virgili 

Codi:  
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Programa:   
Atenció especialitzada de salut 

Codi:   
 412 

que són remeses al PSPV per Rehabilitació. Integració del metge  consultor rehabilitador semanalment , 
per revisar pautes i seguiment de fisioterapia. 

- Elaboració d’enquestes(Treball social del centre) a familiars per estudiar  les sol·licituds de descarregues 
familiars fetes per treball social de primària, per planificar els ingressos. 

- Definició i implantació del protocol de cures: UPP .Inclou programa de formació de infermera referent  del 
procés . 

- Elaborar el registre de caigudes al centre. 
- Definició del protocol d’actuació enfront a les caigudes dels pacients per evitar-les. 
- Treball amb les families de l’integració del malalts a domicili des del ingrés. Reunions Interdisciplinars per 

definir el millor destí a l’alta amb les màximes ajudes a domicili tant de tipus tècnic ,com de Prealt amb 
coordinació amb atenció primària . 

- Analitzar el sistema d’informació assistencial  amb els professionals.(Estades). 
- Activitats proposades de millora sobre l’opinió i satisfacció del ciutadà: El menjar i el procés d’atenció 

continuat i més ampli que contempla com accions concretes el protocol d’acollida i les enquestes de 
satisfacció dels usuaris . 

- Assolir la tramitació de totes les reclamacions dels pacients. 
- Desenvolupar el sistema d’informació del centre per complir els requeriments pel CatSalut 
-  Millora la codificació diagnòstic del centre .Grup de millora. 
- Sol·licitud de tots els CIP. 
- Prealt. Aconseguir que la sol·licitud de Prealt es faci abans de 48 hores. 

 
Seguiment 
 
- Percentatge de pacients amb fractura de fèmur i AVC als que se’ls ha prestat rehabilitació  
  especial..........40%  
- Percentatge d’estades en llarga estada d’ingressos temporals per descans familiar ....... 8%  
- Taxa d’incidència de  pacients amb nafres per pressió........< 20% 
- Taxa d’incidència de pacients amb caigudes........ < 1,5 
- Percentatge de pacients donats d’alta amb una estada igual o inferior a 65 dies...... 75%  
- Grau d'aplicació de les propostes de l'informe normalitzat d'avaluació ....... 100% 
- Grau de tramesa correcta de la informació referida a reclamacions i suggeriments (RiS) ..... 95% mínim 
- Subministrament de dades al CatSalut per l'entitat proveïdora ...... 100% 
- Percentatge de pacients amb CIP correcte respecte al total de pacients amb obligatorietat d’informar  CIP ..... 95% 
mínim 

- Percentatge de pacients amb diagnòstic principal ...... 95% mínim 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

 



 

 

INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA 
AGROALIMENTÀRIES (IRTA) 
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Departament:  
Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca 

 

Servei/Entitat: 
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries 

Codi:  
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Programa: 
Recerca en ciència i tecnologia agroalimentària 

Codi:  
 572 

Diagnòstic de la situació 
 
(Tota aquesta informació està inclosa en el Contracte Programa 2003-2006 entre el Departament d'Agricultura, 
Ramaderia i Pesca, el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, el Departament de 
Presidència, el Departament d'Economia i Finances i l'IRTA i que us adjuntem. Aquest és el segon Contracte 
Programa quadriennal, mitjançant el quals l'IRTA assumeix, per una banda, un conjunt de compromisos, que seran 
objecte d'una avaluació i seguiment periòdic a través d'una selecció d'indicadors, però, d'altra banda , obté unes 
dotacions econòmiques estables al si d'una planificació quadriennal). 
Contribuir a la modernització, competitivitat i desenvolupament sostenible dels sectors agrari, alimentari i aqüícola, 
al proveïment d'aliments sans i de qualitat pels consumidors i, en general, a la millora del benestar de la població. 
 
Objectius 
 
Cada objectiu estratègic, que es detalla tot seguit, es desplega en diferents objectius operatius, que estan agrupats 
per blocs en funció de l’objectiu estratègic principal ( A, B o C ) a que corresponen. 
 
A.- Impulsar la investigació i la innovació tecnològica en l’àmbit agroalimentari i aqüícola tot enfocant les seves 
actuacions cap a les necessitats dels sectors i seguint les orientacions del govern de la Generalitat. 
 A1: Orientar l’actuació de l’IRTA vers els objectius prioritaris del DARP, del DURSI, i  en general, del 
govern, expressats a través dels objectius dels programes d’actuació de  l’IRTA i en les disposicions vigents ( 
Llei d’Orientació Agrària i disposicions que la  desenvolupin ) i en els plans d’actuació que aprovi ( Plans de 
Recerca ). 
 A2: Potenciar i diversificar les actuacions de l’IRTA:  
 a) en les zones de major potencial agrícola o aqüícola i de major implicació i prioritat  dins els plans 
plurianuals del govern: 
  o Comarques de l’Ebre (A2.1) 
  o zones de nous regadius ( Segarra Garrigues i altres ) ( A2.2 ). 
 b) Complementar el ventall d’àmbits de treball de l’IRTA amb el de la economia agrària  i alimentària (A2.3) 
 Aquestes accions gaudiran de la consideració d’encàrrecs de servei públic d’acord amb el 
 que disposa l’apartat 6. 
 A3: Contribuir a la modernització del sector agroalimentari i aqüícola català a través de  l'orientació dels 
programes d’R+D cap a les seves necessitats, i estimulant la seva 
 participació en programes d’R+D+T i en unitats o plataformes estables de cooperació. 
  
 A4: Mantenir un alt nivell científic, competitiu en el si de la comunitat investigadora,  capaç d'anticipar-
se a les demandes de la societat a partir de la definició i posta en marxa  d’un model de gestió de recursos 
humans orientat a atraure, mantenir i desenvolupar els  millors professionals en cada àmbit de treball. 
 
B.- Transferir tecnologia i els avenços científics als sectors i valorar els avenços tecnològics propis, com a via per a 
contribuir a la modernització, competitivitat i sostenibilitat del sector primari i dels relacionats amb la cadena 
agroalimentària i comercial afí. 
 B1: Valorització dels resultats científics propis i transferència de tecnologia a les  empreses. 
 B2: Organitzar i consolidar un model de transferència en base al que s’estableix a la Llei 
 d’Orientació Agrària i a les funcions de l’IRTA establertes en la seva llei de creació. 
 B3: Difondre les actuacions de l’IRTA i els centres concertats i promoure la cultura de la 
 innovació tecnològica a la societat. 
 
C.- Cooperar i col·laborar amb el sector públic, com a element de suport i ajuda a la coordinació i vertebració de 
l’esforç públic en R+D+T agroalimentari i aqüícola a Catalunya, impulsar i consolidar el sistema cooperatiu d’R+D+T 
basant la seva fortalesa en la vàlua, capacitat i motivació de les persones que l’integren. Promoure la seva projecció 
internacional. 
 C1: Col·laborar amb les universitats en l’ensenyament especialitzat i de tercer cicle. 
 C2: Impulsar i donar suport a la gestió dels Centres de Referència de la Generalitat de 
 Catalunya. 
 C3: Consolidar i enfortir el sistema cooperatiu de recerca ( IRTA + Universitats ) en  ciències de la vida 
( concretament en temes agroalimentaris i aqüícoles ) cercant  l’eficàcia i l’eficiència en la seva actuació cara 
a l’assoliment dels objectius que  estableixi el govern, i tot cercant l’homogeneïtat, l’equilibri i la coherència en el 
 funcionament de les seves parts integrants. 
 C4: Impulsar la projecció internacional del sistema cooperatiu de recerca de l'IRTA 
 C5: Canalitzar i fomentar les inversions en R+D+T agroalimentàries i aqüícola d’altres  entitats públiques 
catalanes. 
E.- Pel que fa als objectius operatius definits al si del Contracte Programa, el seu desenvolupament es realitza 
d'acord amb les criteris d'economia, d'eficàcia i d'eficiència, cercant en tot moment la maximització dels ingressos de 
les diferents fonts privades i públiques competitives, dins dels límits que assenyalen els compromisos de servei 
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públic. Per garantir la realització del Contracte Programa, des d'un punt de vista econòmic-financer i de gestió cal 
considerar un conjunt d'objectius operatius que desenvolupin les idees expressades. Les línies d'actuació, 
compromisos i indicadors que els defineixen seran -com en el cas dels objectius estratègics- motiu d'avaluació i 
seguiment. 
 
 E1: Suficiència de recursos financers que permetin assolir les finalitats de l'IRTA i els  compromisos que 
s'especifiquen en aquest Contracte Programa. 
 E2: Consolidació i millora d ela captació de recursos a tercers. 
 E3: Gestió de la despesa fixa de l'IRTA sota criteris d'austeritat i vinculació de la resta de  despeses 
a l'obtenció dels ingressos corresponents. 
 E4: Millora continuada dels processos de planificació, gestió i organització vers l'objectiu  de la 
qualitat i de l'eficiència, en el conjunt de centres propis i concertats amb l'IRTA. 
 
Activitats 
 
(Totes les línies estan detallades en el Contracte Programa. A tall d'exemple desenvolupem les línies d'actuació d'un 
objectiu operatiu). 
 
Objectiu operatiu A1: 
1. Treballar per l’assoliment dels objectius descrits als Programes d’actuació que integren el Pla d’R+D+T bàsic 
(Annex 2) i mantenir la suficient capacitat investigadora per a cobrir les línies de treball detallades en cadascun dels 
programes. 
2. Incrementar la recerca i la innovació tecnològica en matèria agroalimentària ( Art.13.a de la Llei d’orientació ) que 
duu a terme l’IRTA i els seus centres concertats: Consolidar 50 noves places d’investigador durant el període i 
potenciar significativament l’acció de transferència (veure distribució aproximada de places d’investigador/a a 
l’Annex 3 ).  
3. Orientar les actuacions de recerca als objectius marcats en els plans de recerca de la Generalitat. 
4. Fer participar, per mitjà de llurs representants, els sectors agrari i agroalimentari en el disseny dels programes de 
recerca i desenvolupament (article 13.c de la llei d’orientació).  
5. Impulsar la participació dels investigadors/es i especialistes de l’IRTA en les Taules Sectorials del DARP. 
Mantenir la presència de representants i tècnics del DARP en les comissions i comitès de programació de l’IRTA. 
6. Incloure els objectius estratègics del DARP i DURSI en el disseny dels plans estratègics de les diferents unitats 
operatives de l'IRTA i en la redacció dels Plans Anuals d’actuació. Participar amb el DURSI en la definició, en la part 
corresponent a l’àmbit agroalimentari, dels successius plans de recerca. 
7. Fer una difusió i explicació amplia dels objectius de les polítiques i accions del DARP i DURSI entre tots els 
departaments i unitats de l’IRTA. 
8. Col·laborar amb el DURSI en la implementació de totes aquelles accions que es consideri d’interès, previstes en 
els plans de recerca. 
 
Seguiment 
 
 (Tots els indicadors estan detallats en el Contracte Programa i es rendeixen comptes a la Memòria de l'IRTA i a la 
Comissió de Seguiment. A tall d'exemple desenvolupem els indicadors de l'objectiu operatiu A1). 
A1.1: Nombre total de projectes d’R+D vigents 
A1.2: Nombre d’investigadors/es nous incorporats 
A1.3: Nombre de Comitès de Programa amb participació de representants del DARP i del sector 
A1.4: Nombre de Taules sectorials amb participació de personal de l’IRTA o del seu sistema 
coordinat de R+D. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
L'actuació de l'IRTA té influència en d'altres àmbits com: 
- Universitats i recerca 
- Medi ambient 
 

 



 

 

CENTRE D'INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT 
EMPRESARIAL (CIDEM) 
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Departament:   
Treball I Industria 

 

Servei/Entitat:  
Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) 

Codi:  
 6470 

Programa:  
Formació del personal d’administració i serveis 

Codi:  
 122 

Diagnòstic de la situació 
 
Evolució de les normatives i regulacions dels àmbits sectorials competència de la unitat i dels suports per a l’execució 
del treball, que requereixen una constant actualització i/o aprofundiment de competències i qualificacions 
professionals. 
 
Objectius 
 
1. Millorar la competència i la qualificació dels empleats amb l'objectiu d’obtenir una major eficàcia en la prestació del 
servei i una millora en la formació individual 
2.Acompanyar les mesures de modernització i de canvi organitzatiu que  
 
Activitats 
 
1 Programació de l'activitat formativa    
2 Coordinació de la realització de l'activitat    
3 Avaluació de l'activitat formativa    
 
Seguiment 
 
Impacte de la formació en l’activitat diària del treballador 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

 



 PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006 
 MEMÒRIES DE PROGRAMES 

650 

Departament:  
Treball i Indústria 

 

Servei/Entitat:  
Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresaria (CIDEM) 

Codi:  
 6470 

Programa:  
Altres serveis generals 

Codi:  
 129 

Diagnòstic de la situació 
 
En aquest apartat s’inclourien les dues àrees internes del CIDEM que actuen de forma transversal.  
Prestar serveis horitzontals al conjunt de l’organització i donar suport en la definició de les línies estratègiques del 
CIDEM, desenvolupant les actuacions encaminades al funcionament operatiu del centre per tal de buscar la millora 
contínua i eficiència de les actuacions que realitza.  
 
Objectius 
 
1 Millorar la Qualitat de la prestació de serveis del CIDEM    
2 Definir, planificar i avaluar de les actuacions i línies estratègiques del CIDEM    
3 Convertir el CIDEM en un centre de referència per a les empreses    
Activitats 
 

Planificació 
 Definir les línies estratègiques del CIDEM i desplegament de les actuacions CIDEM.  
 Assegurar que els serveis del CIDEM s’ofereixen amb qualitat.  
 Avaluar les polítiques públiques 
 Prestigiar els estudis i publicacions del CIDEM.  
 Desenvolupament d’estratègia on-line.  
 Gestió del Coneixement i Sistemes d’Informació.  
 Gabinet de Direcció 
 Organització: 
 Gestió òptima de les següents actuacions: Recursos humans, Assessoria jurídica, Gestió econòmica 

(comptabilitat i pressupostos), Gestió d’incentius, Compres i Serveis generals, Gestió d’actes i protocol, 
i Màrqueting i comunicació. 

 
Seguiment 
 
1.1 Manteniment de la Certificació ISO 9000    
1.2 Incrementar la satisfacció dels clients    
1.3 Mantenir els nivells de downtime Sistemes d'informació obtinguts    
2.1 Realització del Pla Director    
2.2 Realització del Quadre de comandament     
2.3 Avaluació general de la organització    
3.1 Presència a actes d'envergadura organitzats i/o patrocinats pel CIDEM    
3.2 Incrementar les publicacions distribuïdes    
3.3 Incrementar el número de visitants únics al web    
3.4 Incrementar la presència CIDEM als mitjans    
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
No 
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Departament:   
Treball i Indústria 

 

Servei/Entitat:  
Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) 

Codi:  
 6470 

Programa:   
Desenvolupament tecnològic i innovació 

Codi:   
 574 

Diagnòstic de la situació 
 
L’economia catalana, particularment la indústria, s’enfronta actualment a grans reptes com són la globalització i 
l’augment de competència que genera i el canvi de model de creixement, anant cap a un model basat en la 
innovació i el coneixement, que permeti augmentar la seva competitivitat i la seva productivitat.  
S’inclouen les àrees d’Innovació i de Transferència Tecnològica.  
 
Objectius 
 
1 Estimular la Innovació en les organitzacions en les vessants estratègica i operativa, en qualsevol punt de la 
cadena de valor i en tots els processos de l'empresa    
2 Dissenyar, coordinar i gestionar un sistema de transferència tecnològica a Catalunya on existeixin els instruments 
que permetin fomentar la integració dels coneixements científics i la tecnologia empresarial  
3 Foment de l'emprenedoria de Base Tecnològica  

 
Activitats 
 
 Foment de la innovació empresarial: producte, procés, digitalització. 
 Foment de la creació d’empreses de base tecnològica 
 Gestió de la Xarxa de Centres Tecnològics 
 Transferència tecnològica transnacional i suport a programes europeus 

 
Seguiment 
 
 1.1 Incrementar la participació de les empreses en projectes d'R+D+i    
 1.2 Augmentar el nombre d'empreses assistides per l'aprofitament d'Incentius fiscals   
 1.n Potenciar el Fòrum de la Innovació com espai de trobada de tots els agents del sistema català d'innovació  
 2.1 Definir i crear la Xarxa de Centres Tecnològics 
 2.2 Potenciar la Transferència Tecnològica transnacional i de la participació catalana als Programes Europeus 
d'R+D+i mitjançant el Centre d'Enllaç per a la Innovació a Catalunya (IRC) 
 2.n Definir i crear la Xarxa de Centres de Difusió Tecnològica 
 Nº Centres Xarxa IT 
 Nº Centres Xarxa Centres Tecnològics 
 Nº Centres Xarxa Centres de Difusió Tecnològica 
 Nº Centres Xarxa Trampolins Tecnològics 
 Nº Membres Xarxa Assessor Tecnològic 

 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Pla de Recerca i Innovació 2005-2008 
Acord Estratègic  
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Departament:  
Treball i Indústria 

 

Servei/Entitat:   
Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) 

Codi:  
 6470 

Programa:  
Suport a la indústria 

Codi:  
 622 

Diagnòstic de la situació 
 
El concepte modern de les polítiques de promoció centra el paper del sector públic en la creació d’entorns 
afavoridors a l’activitat empresarial.  
L’Agència Catalana d’Inversions i l’Observatori de Prospectiva Industrial neixen amb la finalitat d’actuar com a punt 
d’interlocució de l’empresa i l’Administració, en l’àmbit de les inversions i reorganització empresarial a Catalunya, 
impulsant la creació de llocs de treball estables i de qualitat, a través del suport a la inversió empresarial. 
 
Objectius 
 
1 Impulsar la instal·lació de noves inversions empresarials, generadores d'ocupació estable i de qualitat  
2 Donar suport a la consolidació de l'empresa Catalana, mitjançant la seva internacionalització  
3 Analitzar l'evolució de diferents sectors    
 
Activitats 
 
1. Identificació de noves oportunitat d’inversió 
2. Detecció d’empreses establertes a Catalunya en risc de desinversió. 
3. Assessorament a les empreses amb projectes d’inversió. 
4. Prospectiva i estudi detallat de sectors industrial 
 
Seguiment 
 
1.1 Identificació de noves oportunitats de negoci    
1.2 Identificació d'empreses amb projectes d'inversió    
1.3 Detecció d'empreses establertes a Catalunya en risc de desinversió    
2.1 Assessorament a empreses amb projectes d'inversió empresarial    
2.2 Assistència activa en processos d'adquisicions, joint-ventures i acords de col·laboració    
3.1 Anàlisi ad-hoc de diferents sectors    
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Pla de Recerca i Innovació 2005-2008 
Acord Estratègic 
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Departament:  
Treball i Indústria 

 

Servei/Entitat:  
Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) 

Codi:  
 6470 

Programa:  
Foment empresarial 

Codi:  
 661 

Diagnòstic de la situació 
 
Canviar la base competitiva de les empreses i dels sectors productius en el territori català a partir del canvi del 
model estratègic i de l’estructura dels sectors altament exposats a la competència internacional; i de la potenciació 
dels sectors emergents, actuant amb criteris de coordinació i subsidiarietat respecte a la resta d’àrees del CIDEM i 
respecte al conjunt d’agents territorials de promoció econòmica i desenvolupament empresarial. 
 
Facilitar la informació i l’accés a totes les eines que posa a la disposició del teixit empresarial català el CIDEM i 
recolzament en la implantació d’accions per donar resposta a les seves necessitats. 
Inclou les àrees de Desenvolupament Empresarial i Programa Créixer.  
 
Objectius 
 
1 Desenvolupar estratègies de dinamització sectorial i de sistemes productius locals    
2 Contribuir al canvi de l'estructura productiva dels sectors altament exposats a la competència internacional 
3 Potenciar l'activitat empresarial dels sectors de valor afegit actuant amb criteris de coordinació i subsidiarietat 
respecte al conjunt d'agents territorials    
4. Facilitar a les empreses i emprenedors la informació i oferir un acompanyament per a l'adaptació, 
desenvolupament i creixement , així com donar suport a la implantació d'accions per respondre a les seves 
necessitats 
 
Activitats 
 
- Disseny, coordinació, execució i seguiment d’actuacions sectorials en política industrial i d’innovació. 
- Coordinació dels plans d’actuació sectorial amb els productes i serveis del CIDEM i la resta d’agents i 

administracions. 
- Potenciació dels sectors emergents. 
- Realització específica de projectes de desenvolupament empresarial en clústers o agrupacions locals 

d’empreses.  
- Detecció d’empreses o sistemes productius locals, l’activitat dels quals tingui seriosos problemes de continuïtat 

a curt o mig termini degut al context competitiu, i acompanyament de les mateixes en el seu canvi estratègic i 
estructural. 

- Assessorament a empreses individuals en àmbits d’organització, finançament, innovació, i tecnologia, 
canalitzant les seves necessitats cap a productes i serveis específics del CIDEM. 

 
Seguiment 
 
1.1 Mantenir un assessorament mitjançant l'atenció personal    
2.1/3.1 Implantació de projectes sectorials    
2.2/3.2 Impuls a Sistemes Productius Locals (SPL)    
3.3 Renovació de la Xarxa PIC    
4.1 Augment de les Diagnosis i implantacions Créixer    
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Pla de Recerca i Innovació 2005-2008 
Acord Estratègic 
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Departament:  
Treball i Indústria 

 

Servei/Entitat:  
Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) 

Codi:   
 6470 

Programa:  
Direcció i administració generals 

Codi:  
 121 

Diagnòstic de la situació 
 
Per al correcte funcionament de l’organització i la prestació d’un servei al ciutadà de qualitat és requisit 
imprescindible un correcte funcionament de la pròpia unitat. 
 
Prestar serveis horitzontals a la unitat tot desenvolupant les actuacions encaminades al funcionament operatiu del 
centre per tal de buscar la millora contínua i eficiència de les actuacions que realitza.  
 
Objectius 
 
Garantir el correcte funcionament de l’estructura organitzativa  
Assegurar el subministrament dels serveis necessaris per al desenvolupament de l’activitat 
 
Activitats 
 
Definir i planificar les actuacions 
Vetllar per a una gestió òptima dels recursos econòmics i humans, les compres i subministraments generals. 
 
Seguiment 
 
Avaluació general del funcionament de la unitat.    
    
Impacte sobre polítiques transversals 
 
No 
 

 



 

 

LABORATORI GENERAL D'ASSAIGS I 
INVESTIGACIONS (LGAI) 
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Departament:  
Treball i Indústria 

 

Servei/Entitat:  
Laboratori General d’Assaigs i Investigacions (LGAI) 

Codi:   
 6480 

Programa:  
Direcció i administració generals 

Codi:  
 121 

Diagnòstic de la situació 
 
Per al correcte funcionament de l’organització i la prestació d’un servei al ciutadà de qualitat és requisit 
imprescindible un correcte funcionament de la pròpia unitat. 
 
Prestar serveis horitzontals a la unitat tot desenvolupant les actuacions encaminades al funcionament operatiu del 
centre per tal de buscar la millora contínua i eficiència de les actuacions que realitza.  
 
Objectius 
 
Garantir el correcte funcionament de l’estructura organitzativa  
Assegurar el subministrament dels serveis necessaris per al desenvolupament de l’activitat 
 
Activitats 
 
Definir i planificar les actuacions 
Vetllar per a una gestió òptima dels recursos econòmics i humans, les compres i subministraments generals. 
 
Seguiment 
 
Avaluació general del funcionament de la unitat.    
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
No 
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Departament:  
Treball i Indústria 

 

Servei/Entitat:  
Laboratori General d’Assaigs i Investigacions (LGAI) 

Codi:   
6480 

Programa:  
Altres serveis generals 

Codi:  
129 

Diagnòstic de la situació 
 
Per al correcte funcionament de l’organització i la prestació d’un servei al ciutadà de qualitat és requisit 
imprescindible un correcte funcionament de la pròpia unitat. 
 
Prestar serveis horitzontals a la unitat tot desenvolupant les actuacions encaminades al funcionament operatiu del 
centre per tal de buscar la millora contínua i eficiència de les actuacions que realitza.  
 
Objectius 
 
Garantir el correcte funcionament de la unitat 
Millorar la qualitat dels serveis prestats per la unitat   
 
Activitats 
 
Definir i planificar les actuacions 
Vetllar per a una gestió òptima dels seus resursos 
 
Seguiment 
 
Control de resultats i avaluació general del servei prestat per la unitat    
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
No 
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Departament:  
Treball i Indústria 

 

Servei/Entitat:  
Laboratori General d’Assaigs i Investigacions (LGAI) 

Codi:  
 6480 

Programa:  
Suport a la indústria 

Codi:  
 622 

Diagnòstic de la situació 
 
Suport tecnològic a la indústria mitjançant la realització d'assaigs de laboratori, calibracions d'equips de mesura, 
certificacions, formació tècnica i R+D+i. 
 
Objectius 
 
Actuar com a impulsor del foment de la innovació a la indústria catalana   
Esdevenir centre de referència en el camp de la R+D+i 
 
Activitats 
 
Planificació 

LGAI ofereix serveis de: 
- certificació 
- calibratge 
- formació 
- assaigs 
- inspecció 
- R+D 

 
Seguiment 
    
Contribuir al canvi de l’estructura productiva del sector industrial en general i d’aquells considerats estratègics 
mitjançant els serveis prestats 
Augmentar la qualitat dels servei i la satisfacció dels clients 
    
Impacte sobre polítiques transversals 
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Departament:  
Treball i Indústria 

 

Servei/Entitat: 
Laboratori General d’Assaigs i Investigacions (LGAI) 

Codi:  
 6480 

Programa:  
Amortització i despeses financeres del deute públic 

Codi:  
 911 

Diagnòstic de la situació 
 
Pagaments compromesos derivats de la construcció de les instal·lacions de prova del LGAI. 
 
Objectius 
 
Liquidació del deute contret en la construcció de les instal·lacions. 
 
Activitats 
 
Planificació 

LGAI ofereix serveis de: 
- certificació 
- calibratge 
- formació 
- assaigs 
- inspecció 
- R+D 

 
Seguiment 
 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

 
 



 

 

INSTITUT D’INVESTIGACIÓ APLICADA DE 
L’AUTOMÒBIL (IDIADA) 
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Departament:  
Treball i Indústria 

 

Servei/Entitat:  
Institut d’Investigació Aplicada de l’Automòbil (IDIADA) 

Codi:   
 6490 

Programa:  
Altres serveis generals 

Codi:  
 129 

Diagnòstic de la situació 
 
Per al correcte funcionament de l’organització i la prestació d’un servei al ciutadà de qualitat és requisit 
imprescindible un correcte funcionament de la pròpia unitat. 
 
Prestar serveis horitzontals a la unitat tot desenvolupant les actuacions encaminades al funcionament operatiu del 
centre per tal de buscar la millora contínua i eficiència de les actuacions que realitza.  
 
Objectius 
 
Garantir el correcte funcionament de la unitat 
Millorar la qualitat dels serveis prestats per la unitat   
 
Activitats 
 
Definir i planificar les actuacions 
Vetllar per a una gestió òptima dels seus recursos 
 
Seguiment 
 
Control de resultats i avaluació general del servei prestat per la unitat    
    
Impacte sobre polítiques transversals 
 
No 
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Departament:  
Treball i Indústria 

 

Servei/Entitat:  
Institut d’Investigació Aplicada de l’Automòbil (IDIADA) 

Codi:  
 6490 

Programa:  
Suport a la indústria 

Codi:  
 622 

Diagnòstic de la situació 
 
Suport tecnològic dirigit a la indústria de l'automòbil mitjançant serveis d'enginyeria, tests i homologacions. 
 
Objectius 
 
Actuar com a impulsor del foment de la innovació a la indústria catalana de l'automòbil   
Esdevenir centre de referència en el camp de la R+D+i aplicada al sector de l’automòbil 
 
Activitats 
 
Planificació 
 
IDIADA ofereix serveis de: 

- Enginyeria de l’automòbil (seguretat, motors, confort, electrònica i materials i processos) 
- Parc de proves 
- Homologació  

 
Seguiment 
    
Contribuir al canvi de l’estructura productiva del sector de l’automòbil i facilitar la presencia internacional del sector 
mitjançant els serveis prestats 
Augmentar la qualitat dels servei i la satisfacció dels clients 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Departament:  
Treball i Indústria 

 

Servei/Entitat:  
Institut d’Investigació Aplicada de l’Automòbil (IDIADA) 

Codi:  
 6490 

Programa:  
Amortització i despeses financeres del deute públic 

Codi:  
 911 

Diagnòstic de la situació 
 
Pagaments compromesos derivats de la construcció de les instal·lacions de prova de l’IDIADA. 
Aportacions compromeses en el contracte de gestió amb Applus. 
 
Objectius 
 
Liquidació del deute contret en la construcció de les instal·lacions.   
Mantenir el nivell tecnològic de les instal·lacions de prova. 
 
Activitats 
 
Planificació 

Mantenir el nivell i potenciar l’oferta de l’IDIADA en els camps de: 
- Enginyeria de l’automòbil (seguretat, motors, confort, electrònica i materials i processos) 
- Parc de proves 
- Homologació  

 
Seguiment 
 
Augmentar la qualitat del servei i la satisfacció dels clients 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

 



 

 



 

 

INSTITUT CATALÀ D’ENERGIA (ICAEN) 



 

 

 



 PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006 
 MEMÒRIES DE PROGRAMES 

669 

Departament:  
Treball i Indústria 

 

Servei/Entitat:  
Institut Català d’Energia (ICAEN) 

Codi:   
 6500 

Programa:  
Direcció i administració generals 

Codi:  
 121 

Diagnòstic de la situació 
 
Per al correcte funcionament de l’organització i la prestació d’un servei al ciutadà de qualitat és requisit 
imprescindible un correcte funcionament de la pròpia unitat. 
 
Prestar serveis horitzontals a la unitat tot desenvolupant les actuacions encaminades al funcionament operatiu del 
centre per tal de buscar la millora contínua i eficiència de les actuacions que realitza.  
 
Objectius 
 
Garantir el correcte funcionament de l’estructura organitzativa  
Assegurar el subministrament dels serveis necessaris per al desenvolupament de l’activitat 
 
Activitats 
 
Definir i planificar les actuacions 
Vetllar per a una gestió òptima dels recursos econòmics i humans, les compres i subministraments generals. 
 
Seguiment 
 
Avaluació general del funcionament de la unitat.    
    
Impacte sobre polítiques transversals 
No 
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Departament:  
Treball i Indústria 

 

Servei/Entitat:  
Institut Català d’Energia (ICAEN) 

Codi:   
 6500 

Programa:  
Altres serveis generals 

Codi:  
 129 

Diagnòstic de la situació 
 
Per al correcte funcionament de l’organització i la prestació d’un servei al ciutadà de qualitat és requisit 
imprescindible un correcte funcionament de la pròpia unitat. 
 
Prestar serveis horitzontals a la unitat tot desenvolupant les actuacions encaminades al funcionament operatiu del 
centre per tal de buscar la millora contínua i eficiència de les actuacions que realitza.  
 
Objectius 
 
Garantir el correcte funcionament de la unitat 
Millorar la qualitat dels serveis prestats per la unitat   
 
Activitats 
 
Definir i planificar les actuacions 
Vetllar per a una gestió òptima dels àmbits següents:  

Recursos humans; Assessoria jurídica; Gestió econòmica; Compres i Serveis generals;  
Gestió d’actes i protocol, i Comunicació. 

 
Seguiment 
 
Control de resultats i avaluació general del servei prestat per la unitat    
    
Impacte sobre polítiques transversals 
 
No 
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Departament:  
Treball i Indústria 

 

Servei/Entitat:  
Institut Català d’Energia (ICAEN) 

Codi:  
 6500 
 

Programa:  
Control i eficiència energètica 

Codi:  
 631 

Diagnòstic de la situació 
 
Per al desenvolupament de la política energètica de la Generalitat de Catalunya és necessari continuar disposant 
d’estadístiques energètiques catalanes a un nivell de desagregació econòmica i geogràfica adequat. 
 
L’estalvi i l’eficiència energètica no estan entre les prioritats d’entitats, empreses i ciutadans, bàsicament per factors 
econòmics i culturals. La tecnologia pot aportar una reducció significativa del consum energètic.  
 
L’aprovació del nou Pla de l’Energia a Catalunya té per objectiu millorar la situació actual i contempla les mesures 
per a aconseguir millorar significativament l’ús de l’energia, tant en l’apartat tècnic com cultural. 
 
Objectius 
 
Analitzar, conèixer i planificar la realitat energètica de Catalunya. 
 
Executar les accions encaminades a aconseguir els objectius en estalvi i eficiència energètica del Pla d’Energia a 
Catalunya 2006-2015 i executar les accions a Catalunya determinades per l’Estratègia d’Estalvi i Eficiència 
Energètica a Espanya. 
 
Activitats 
 
Analitzar l’oferta i la demanda d’energia a Catalunya. 
Elaborar les previsions de l’oferta i la demanda energètica a Catalunya a mig i llarg termini. 
Elaborar l’informe anual de seguiment de l’execució del Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015. 
Elaborar el sistema d’estadístiques energètiques de Catalunya, en el marc dels Plans Estadístics de Catalunya. 
Assessorar en estalvi i eficiència energètica. 
Promoure la inclusió del vector energia en projectes tècnics, en decisions de compra, d’inversió i de manteniment.  
Atorgar subvencions, en l’àmbit energètic. 
Promoure la R+D+I en l’àmbit de l’energia. 
Desenvolupar activitats de formació, informació i difusió en l’àmbit de l’energia. 
 
Seguiment 
 
Nombre de treballs i estudis realitzats en l’àmbit de la situació actual de l’energia i la prospectiva energètica. 
Revisió i manteniment dels treballs realitzats de modelització del consum d’energia sectorial a Catalunya. 
Comparar els resultats aconseguits en estalvi i eficiència energètica amb els objectius del Pla de l’Energia 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Medi ambient, competitivitat, habitatge, transport, mobilitat i informació de base per a l’aplicació de polítiques 
energètiques i ambientals. 
 

 



 

 



 

 

AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA (ACA) 
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Departament:  
Medi Ambient i Habitatge 

 

Servei/Entitat:  
Agència Catalana de l’Aigua 

Codi:  
 6540 

Programa:  
Disponibilitat i abastament d’aigua 

Codi:  
 511 

Diagnòstic de la situació 
 
Les necessitats de millores en la portada i abastament d’aigua potable a Catalunya queden reflectides en les dades 
següents : un 14,86% de la població (1.013 milers d’habitants) estan afectats. El nombre de municipis afectats és de 
313 sobre el total de 946. 
Pel que fa als aqüífers contaminats o en risc d’afectació per nitrats, ens trobem davant d’una població afectada de 
1.469 milers d’habitants (21,56%); un nombre de 321 municipis inclosos en els decrets de zones vulnerables 
(33,93%) i una superfície d’aigua afectada de 4.306 Km2. 
Cal afegir que les previsions a curt termini assenyalen un creixement sostingut de la població (major necessitat) i 
uns eventuals efectes del canvi climàtic. Aquesta situació orienta cap a una impossibilitat d’assolir cabals de 
manteniment adequats.   
 
Objectius 
 
Assolir els nivells de garantia i de qualitat previstos en la planificació i millorar les deficiències descrites en Pla 
d’Abastament de Catalunya. 
 
Activitats 
 
- Programa d’infraestructures locals (PIL): obres d’abastament municipal i supramunicipal d’abastament en alta i 

execució d’aquestes obres segons el Pla Actuació Territorial (PAT).  
- Inici de les obres del Nou Pla Hidrològic (Alternatives Ramal Nord i interconnexió CAT-Abrera) 
- Gestió de les actuals infraestructures de regulació 
- Descontaminació d’aqüífers 
- Reutilització de les aigües depurades 
- Dessalinització 
 
Seguiment 
 
Abastament: 
- Grau d'acompliment de les inversions 
Producció i regulació: 
- Producció Instal.lació Tractament Aigües Marines (ITAM) 
- Seguiment estat dels embassaments 
- Grau d'acompliment de les inversions 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
- Política territorial. Urbanisme 
- Benestar 
- Indústria, Comerç i Turisme 
- Agricultura i Ramaderia 
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Departament:  
Medi Ambient i Habitatge 

 

Servei/Entitat:  
Agència Catalana de l’Aigua 

Codi:  
 6540 

Programa:  
Sanejament d’aigua 

Codi:  
 512 

Diagnòstic de la situació 
 
Estat del sanejament a Catalunya 
Municipis sense sistemes de depuració : 327 (35,57) 
Municipis amb sistemes de depuració insuficients : 383 (40,49%) 
Municipis amb sistemes de depuració suficients : 236 (24,95%) 
Total municipis : 946 (100%) 
 
Objectius 
 
- Directiva 91/271 CEE, de 21 de maig. Aglomeracions de més de 2000 habitants equivalents. Es centra en la 

qualitat de l'abocament Condició necessària i suficient: complir la qualitat de l'abocament. Data límit 2005. 
L'objectiu de l'ACA és complir aquesta directiva. 

- Directiva 2000/60/CE, de 23 d'octubre. Es centra en el bon estat ecològic del medi, o sigui de la qualitat del 
medi, no de l'abocament. Condició necessària: complir la qualitat de l'abocament. Condició suficient: que el 
medi compleixi (a Catalunya medi molt vulnerable: clima mediterrani, pressió demogràfica, poc cabal, etc.). 
Estableix terminis amb dates límit 2015. L'objectiu de l'ACA és complir aquesta directiva. 

- Revisió del PSARU juliol de 2005. Actualment es troba aprovat inicialment pel Consell d’Administració de l’ACA 
i es troba, a setembre de 2005, en fase d’informació pública. 

 
Activitats 
 
Explotació i reposició del les EDARs en funcionament d'acord amb els plans de reposició  previstos al Reglament de 
Sistemes de Sanejament 
- Explotació dels Tractaments Tèrmics eficients, així com de la resta d’infraestructures de tractaments dels fangs 

procedents de la depuració. 
- Construcció noves infraestructures segons Programació d'Actuacions Territorials (PAT)  
- Control de la qualitat i de la contaminació de les aigües 
- Les anteriors activitats es portaran a terme per l'ACA o per Administracions locals amb mitjans propis o 

contractats per ells. 
 
Seguiment 
 
Increment de  plantes en funcionament  l'any 2006:  15                             
- Cabal tractat Hm/any 750 
- Rendiment mitjà global eliminació MES 90% 
- Rendiment mitjà global eliminació de DBO5 90% 
- Fangs TMs/any 153.000 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
1. No portar a terme aquest programa suposaria : 
 

a) Incompliment de normativa comunitària. No complir amb els terminis preceptius de la directiva de tractament 
de les aigües residuals urbanes (91/271/CE) i de la directiva marc de l’aigua (2000/60/CE), amb límits temporals 
de 2005 i 2015 respectivament. 
b)Impacte del sanejament en la qualitat de l'aigua per a l'abastament de la població. Endarrerir el PSARU suposa 
no resoldre, ni a curt, ni a mig termini, els problemes de contaminació, especialment en aquells casos que 
afecten a cursos fluvials que són font de recurs pels abastaments de Catalunya. Aquesta situació és 
especialment rellevant en un país com Catalunya, on la disponibilitat hídrica i el volum usat mostren valors que 
perillosament tendeixen a convergir. L’estacionalitat del clima agreuja aquesta situació i es tradueix en freqüents 
episodis de sequera (1999, 2000, 2002 i 2005).  
c) Sistemes de sanejament ineficaços i ineficients.  Un volum significatiu dels sistemes de sanejament actuals  
comencen a tenir una antiguitat considerable: les instal.lacions s’han envellit. Aproximadament el 50% dels 
sistemes de sanejament en funcionament tenen una antiguitat superior als 10 anys i representen de l'ordre de 2/3  
parts del cabal depurat. Una bona part de les inversions previstes van encaminades a l'ampliació, reposició, 
millora  d’aquelles i, per tant,  si es retarden aquestes inversions el resultat serà un servei de sanejament poc 
operatiu i de funcionament qüestionable, amb seriosos riscs de fallida. 

 
2) No executar les inversions en el calendari previst pot suposar: 
 

a) Responsabilitats polítiques, no exigibles legalment, si bé comporten pèrdua de credibilitat, manca de 
coherència etc. 
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Departament:  
Medi Ambient i Habitatge 

 

Servei/Entitat:  
Agència Catalana de l’Aigua 

Codi:  
 6540 

Programa:  
Sanejament d’aigua 

Codi:  
 512 

b) Responsabilitats administratives : l'incompliment d'una directiva pot comportar la condemna de l'estat membre 
davant del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea: la sentència condemnàtòria pot anar des de 
l'execució forçosa a multes pecuniàries o multes coercitives a tant alçat. En aquest cas l'estat membre, és a dir 
l'Estat espanyol a través de l'actual Llei d'aigües pot repercutir sobre la Comunitat autònoma la part alíquota de la 
multa imposada. 
c) Responsabilitats penals i per possible delicte ecològic contra els responsables de l'administració competent. 
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Departament:  
Medi Ambient i Habitatge 

 

Servei/Entitat:  
Agència Catalana de l’Aigua 

Codi: 
 6540 

Programa:  
Protecció i conservació del medi natural 

Codi:  
 551 

Diagnòstic de la situació 
 
Masses d'aigua que no compleixen la Directiva Marc de l'Aigua 
Avingudes que poden generar danys de béns i persones 
No existeix sempre una absoluta adeqüació dels usos a les concessions i dels abocaments a les autoritzacions. 
 
Objectius 
 
Evitar danys a béns i persones conseqüència d'episodis d'avingudes 
Millorar l’estat de les masses d'aigua per complir la Directiva Marc de l'Aigua 
Ordenació dels conductes dels diferents usos de l’aigua. 
 
Activitats 
 
Inversions programades PAT: endegaments, protecció contra les inundacions, pluvials. 
- Restauració i recuperació ambiental. 
- Programa Medi Marí Litoral. 
- Manteniment dels espais fluvials. 
- Autoritzacions i concessions. 
- Delimitació de zones inundables. 
- Cabals de manteniment. 
 
Seguiment 
 
- Grau d'acompliment del pressupost 
- Indicadors de qualitat de les aigües 
- Adequació de la tramitació dels expedients als protocols establerts 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Política territorial. Urbanisme 
- Medi Ambient 
- Indústria, Comerç i Turisme 
 

 



 

 

AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA 
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Departament 
Medi Ambient Habitatge 

 

Servei/Entitat:  
Agència de Residus de Catalunya 

Codi:  
 6550 

Programa:  
Infraestructura i gestió de tractament de residus 

Codi:  
 552  

Diagnòstic de la situació 
 
La situació actual de la gestió dels residus municipals ve condicionada per tres factors bàsics: 
- El resultats de la gestió de residus municipals a Catalunya assolits al 2003 no van ser els previstos en els 
programes 
- L’exhauriment a curt termini de la vida útil de varies istal·lacions estratègiques de gestió de residus, en especial als 
àmbits de l'Entitat Metropolitana (dipòsit de la Vall d’en Joan) i al Vallès Occidental (dipòsit de Coll Cardús). 
- La necessitat de donar compliment als Acords de Govern en el camp dels residus i el compliment de les directrius 
europees, especialment pel que fa a la reducció de residus biodegradables (com la fracció orgànica i el paper) 
destinats a dipòsits controlats. 
Sobre aquesta situació de partida, és essencial fer una revisió del Programa de Gestió de Residus Municipals 
(PROGREMIC) i establir un escenari que permeti millorar la gestió i els resultats obtinguts fins ara. 
Els trets essencials del nou model de gestió de residus municipals es basen en enfortir i estendre les recollides 
selectives al conjunt de Catalunya i tractar el 100 % de les fraccions de residus, inclosa la fracció resta, prioritzant la 
valorització material i reduint i/o estabilitzant el rebuig destinat a disposició final. 
Així mateix, l'aplicació del nou model de gestió implica racionalitzar la planificació territorial de les instal.lacions de 
tractament i disposició final, amb l’objectiu de reduir el desplaçament dels residus i reordenar els fluxos de residus 
existents, determinant l’autosuficiència dels territoris. 
El Pla Sectorial Territorial d'Infraestructures de gestió de residus municipals, actualment en fase d’elaboració, 
determina els àmbits territorials diferenciats, que es sotmeten a un estudi detallat de situació i perspectives per tal 
de definir les infraestructures necessàries en cada cas. Cal destacar que per a la determinació de la implantació de 
noves infraestructures es té en compte les possibilitats que ofereixen les instal·lacions existents, l’espai disponible, 
així com la seva capacitat i adequació a la normativa existent.  
L’aplicació de les noves estratègies de residus a Catalunya, basades en la prevenció i en la valorització material 
dels residus com a opcions prioritàries no tan sols afecta als residus municipals, sinó que també s’està plantejant a 
nivell de residus de la construcció i dels residus industrials. 
A nivell dels residus de la construcció s’està treballant en la revisió del Programa de Gestió de Residus de la 
Construcció (PROGROC), que té com a objectiu primordial superar els baixos nivells de reciclatge d’aquests 
residus.  
Pel que fa als residus industrials, s’està treballant en la revisió i adaptació del Programa de Gestió de Residus 
Industrials (PROGRIC) amb l’objectiu de millorar la gestió i tractament d’aquests residus, fomentant la seva 
minimització i valorització i reduint la quantitat de les fraccions residuals destinades a la disposició del rebuig. 
 
Objectius 
 
L’actuació de l'Agència de Residus de Catalunya s’estructura sobre les bases d’una política ambiental preventiva, 
impulsant els sistemes de recollida selectiva i tractament no finalistes. El seu eix fonamental és la potenciació dels 
aspectes de prevenció i valorització com a elements essencials que permeten avançar cap al desenvolupament 
sostenible, fent compatible el creixement amb la preservació del patrimoni natural català. Aquestes actuacions tenen 
com a principals objectius millorar la qualitat de vida dels ciutadans de Catalunya i protegir el medi ambient 
mitjançant actuacions diverses derivades de l’aplicació de la Llei 6/1993, modificada per la Llei 15/2003..  
L’actuació de l'Agència de Residus de Catalunya respon bàsicament al desenvolupament dels diferents programes 
aprovats, que inclouen una sèrie d’objectius que han de permetre assolir altes cotes de protecció ambiental. 
Objectius generals en el camp dels residus municipals: 
 - Enfortir i estendre les recollides selectives al conjunt de Catalunya 
- Tractar el 100% de les fraccions de residus, inclosa la fracció resta, prioritzant la valorització material i reduint i/o 
estabilitzant el rebuig destinat a disposició final. 
- Fomentar la reducció de la quantitat i perillositat dels residus 
- Augmentar la reutilització, el reciclatge i valorització dels residus. 
- Reforçar el paper dels ens locals en la gestió dels residus municipals 
- Integrar els objectius en programes de sensibilització i conscienciació social que suscitin la participació i la 
col·laboració dels ciutadans, dels agents econòmics i de totes les instàncies de l'Administració. 
- Canvi d’hàbits en el consum, orientat a la minimització. 
- Establir les infraestructures necessàries per assolir l’equilibri territorial en la gestió dels residus municipals 
- Optimitzar tècnicament i econòmicament la infraestructura existent i la seva gestió, adequant-la a les noves 
exigències normatives 
- Completar i ampliar la infraestructura existent per a la recollida selectiva. 
- Segregar els residus d’origen comercial de la resta dels residus municipals per tal d’optimitzar la valorització 
d’aquests residus. 
- Assegurar la reintroducció dels materials reciclats als cicles productius. 
- Integrar noves tecnologies que afavoreixin el tractament dels residus. 
- Reduir l'impacte derivat de la gestió dels residus municipals 
- Accentuar el desenvolupament de els economies d’escala que comporta la gestió dels residus municipals. 
- Coordinar la nova planificació amb les actuacions comuns i complementàries del programa de Gestió de Residus 
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Departament 
Medi Ambient Habitatge 

 

Servei/Entitat:  
Agència de Residus de Catalunya 

Codi:  
 6550 

Programa:  
Infraestructura i gestió de tractament de residus 

Codi:  
 552  

industrials de Catalunya. 
- Establir els mecanismes de finançament necessaris per a la consecució dels objectius 
- Millorar els sistemes d’informació sobre gestió de residus municipals. 
 
Objectius generals en el camp dels residus industrials: 
- Minimitzar la generació de residus industrials quant a la quantitat i la qualitat. 
- Augmentar quantitativament la valorització dels residus industrials i millorar les activitats del sector de valorització i 
dels productes obtinguts. 
- Reduir la quantitat de les fraccions residuals destinades a la disposició del rebuig i garantir que aquesta es fa 
segons les més estrictes condicions de seguretat possibles. 
- Integrar els objectius en programes de sensibilització i conscienciació social que suscitin la participació i la 
col·laboració dels ciutadans, dels agents econòmics i de totes les instàncies de l'Administració. 
- Coordinar el programa i establir, si s’escau, la cooperació i participació necessària dels ens locals. 
- Millorar la gestió dels residus industrials i promocionar les noves tecnologies específiques que es consideren 
necessàries per optimitzar-ne la gestió. 
- Incorporar instruments que flexibilitzin la gestió dels residus industrials i en facilitin la millora de la gestió. 
- Simplificar el model de gestió de residus i facilitar-ne l’ús en tots els sectors industrials i, en especial, per part de 
les petites i mitjanes empreses, tot adoptant les noves tecnologies informàtiques. 
- Promoure la recerca i una xarxa d’innovació tecnològica aplicada al camp de la gestió. 
- Ordenar les activitats de protecció de sòls i recuperació de sòls contaminats. 
- Promoure la implantació d’incentius econòmics favorables a la millora de la gestió dels residus industrials. 
 
Objectius generals en el camp dels residus de la construcció: 
- Millorar la gestió dels residus de la construcció. 
- Responsabilitzar als diferents agents envers la prevenció, la valorització i la disposició final dels residus de la 
construcció. 
- Prioritzar les opcions de reciclatge en front de les de disposició del rebuig. 
- Finalitzar la xarxa integrada de dipòsits controlats. 
- Posar les bases per a la indústria del reciclatge 
- Reduir els abocaments incontrolats. 
 
Objectius generals en el camp dels residus ramaders: 
- Fomentar i augmentar la utilització i valorització dels purins i els fems. 
- Dotar la infraestructura per a l’emmagatzematge i tractament dels purins excedentaris. 
- Impulsar accions de recerca i desenvolupament. 
- Aconseguir un desenvolupament sostenible del sector pel que fa a la gestió dels purins. 
- Potenciar el manteniment de la ramaderia en els llocs actuals i diversificar la seva presència en llocs on és molt 
minsa o poc desenvolupada. 
- Integrar els objectius en programes de sensibilització i conscienciació social que suscitin la participació i la 
col·laboració dels ciutadans, els agents econòmics i l’administració. 
 
Activitats 
 
L'actuació de  l'Agència de Residus de Catalunya respon, bàsicament, al desenvolupament dels diferents programes 
aprovats, els quals es detallen a continuació: 
 
Programes que es preveu revisar o estan en fase de revisió: 
- Programa de gestió dels residus industrials de Catalunya 2001-2006. 
- Programa de gestió dels residus de la construcció de Catalunya 2001-2006. 
- Programa de gestió dels residus municipals de Catalunya. 
- Programa de gestió de les dejeccions ramaderes de Catalunya. 
 
Pel que fa a les activitats concretes emmarcades dins l’àmbit dels Programes que s’han citat, cal destacar les 
següents: 
- Elaboració de campanyes, activitats de comunicació i conscienciació social que suscitin la participació i 
col·laboració dels ciutadans, dels agents econòmics i de tots els elements de l’administració per tal d’augmentar la 
sensibilització en front al reciclatge i la valorització dels residus. 
- Accions per potenciar el consum sostenible i la reducció de la generació de residus. 
- Incrementar les mesures de prevenció. 
- Implantar la recollida selectiva de la fracció orgànica continguda en els residus municipals (FORM) en el conjunt 
del territori de Catalunya, i tractar-la per obtenir un compost de qualitat. 
- Incrementar la eficiència en la recollida selectiva de les fraccions d’envasos lleugers, paper/cartró i vidre. 
- Tractar la fracció resta mitjançant processos de triatge, mecànics i biològics per a reduir i estabilitzar el rebuig final i 
obtenir el màxim aprofitament i valorització de les fraccions segregades, com a pas previ a la disposició final. 



 PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006 
 MEMÒRIES DE PROGRAMES 

683 

Departament 
Medi Ambient Habitatge 

 

Servei/Entitat:  
Agència de Residus de Catalunya 

Codi:  
 6550 

Programa:  
Infraestructura i gestió de tractament de residus 

Codi:  
 552  

- Assessorament en l’àmbit de la gestió i valorització de residus a indústries, consultores i particulars.  
- Implantar les instal.lacions previstes en el Pla Sectorial Territorial d'Infraestructures que s’està confeccionant. 
- Fomentar la recollida selectiva d’envasos i les mesures de minimització entre els sectors on la generació d’aquests 
residus és més elevada. 
- Realització de convenis i coordinació amb els agents implicats en la llei d’envasos i embalatges per tal d’obtenir els 
objectius que marca la Llei. 
- Elaboració de programes sectorials destinats a la valorització, minimització, reciclatge i tractament dels residus 
industrials. 
- Control de la gestió dels residus d’acord amb la normativa pel que fa a la declaració, transport, caracteritzacions, 
inspeccions, etc. 
- Correcta gestió i tractament dels residus especials gestionats pels serveis públics de la Generalitat de Catalunya: 
frigorífics i altres aparells que contenen clorofluoro carburs, les piles, els fluorescents, els llums de vapor de mercuri i 
els olis. 
- Actuacions en matèria de sòls contaminats: classificació, gestió i recuperació d'acord am el que determina la 
normativa respecte a l’actuació directa de l'Agència de Residus de Catalunya. 
- Reducció de la contaminació produïda pels residus ramaders, en especial els purins, mitjançant els acords amb el 
sector, per desenvolupar les infraestructures de gestió i valorització d'aquests tipus de residus, d’acord amb els 
Plans de Gestió. 
- Exercir el control per a l'adequada gestió dels residus de la construcció, mitjançant la utilització i foment de les 
plantes de transferència, les plantes de reciclatge i per a la correcta disposició dels residus no recuperables en 
dipòsits controlats.   
- Ajuts a les empreses per tal d’analitzar les oportunitats de minimització de la contaminació generada pels seus 
processos productius i iniciar projectes d’implantació dels canvis i mesures recomanats. 
- Promoure Parcs Ambientals d’empreses gestores de residus per facilitar l’agrupació d’aquests tipus d’empreses i 
millorar l’ús dels recursos i equipaments comuns. 
- Foment del reciclatge de la ferralla electrònica. 
 
Seguiment 
 
Com a indicadors de seguiment associats als objectius generals establerts a l'Agència de Residus de Catalunya es 
podrien considerar els següents: 
- Número d'instal·lacions de tractament de residus municipals finalitzades i recepcionades. 
- Número de beneficiaris de les subvencions atorgades. 
- Número de convenis signats per al desenvolupament dels objectius previstos. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Les infraestructures de gestió, tractament i deposició ordenada dels residus són essencials per garantir la correcta 
implantació i el bon funcionament de les activitats residencials, industrials i comercials i, per tant, condicions prèvies 
per a la  viabilitat, competitivitat i modernització de les activitats econòmiques.  
Per aquest motiu cal revisar, prioritzar i accelerar, amb la participació dels agents econòmics i socials, les 
instal·lacions de gestió i tractament de residus necessàries amb l’objectiu genèric de contribuir a la millora del nivell 
de vida dels ciutadans de Catalunya i a la protecció del medi ambient.  
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Departament:   
Medi Ambient i Habitatge 

 

Servei/Entitat:   
Centre de la Propietat Forestal 

Codi: 
 6570 

Programa:  
Protecció i conservació del medi natural 

Codi:  
 551 

Diagnòstic de la situació 
 
Durant els anys 2005 i 2006 el Centre de la Propietat Forestal està gestionant la línia d'ajuts a la gestió forestal 
sostenible (convocatòria bianual) que afecta els boscos privats, fet pel qual és necessària la dotació del capítol VII 
amb el import compromès en dita convocatòria corresponent a l'exercici 2006. Aquesta convocatòria és la darrera del 
cicle PDR 2000-2006.  
 
D'altra banda d'acord amb la normativa de redacció, revisió i seguiment d'instruments d'ordenació forestal, el Centre 
de la Propietat Forestal és el responsable del seguiment de l'execució de dits instruments en tot el seu àmbit 
d'actuació. Aquest seguiment contribueix a la bona gestió de la superfície forestal i evita o recondueix actuacions que 
puguin incórrer en sanció. 
 
Per tal de contribuir a la protecció dels boscos privats contra els risc d'incendis de manera corresponsabilitzada amb 
el sector forestal cal fomentar la contractació d'assegurances que cobreixin el risc d'incendi. Així, actuant 
preventivament, en cas que es produeixi un incendi en un bosc assegurat, la posterior intervenció de l'Administració, 
des del punt de vista de la inversió en ajuts per reparar els efectes de l'incendi podrà minorar. 
 
Així mateix, per tal de fomentar l'elaboració d'instruments d'ordenació forestal, com a mitjà de bona gestió però que 
de vegades, per manca de recursos que repercuteixen en la gestió del bosc i per tant en el seu estat i per evitar 
responsabilitats subsidiàries de l'Administració en cas d'accident es considera convenient continuar amb la 
contractació d'una assegurança de responsabilitat civil per a titulars de finques forestals privades amb instrument 
d'ordenació aprovat. 
 
Objectius 
 
1.- Millorar la superfície forestal de titularitat privada i foment de la seva gestió. 
2.- Augmentar el seguiment dels instruments d'ordenació forestal potenciant la funció d'assessorament pluridisciplinar 
als propietaris forestals i evitar actuacions que puguin ser objecte de sanció d'acord amb la normativa forestal. 
3.- Actuar amb previsió davant el risc d'incendi i minorar els efectes d'aquests en termes d'inversió reparadora per 
part de l'Administració en corresponsabilització amb la propietat. 
4.- Fomentar la redacció d'instruments d'ordenació forestal per garantir la bona gestió dels boscos i evitar possibles 
responsabilitats subsidiàries de l'Administració. 
 
Activitats 
 
1.- Gestionar les subvencions a la gestió forestal sostenible. 
2.- Ampliar el seguiment de l'execució d'instruments d'ordenació forestal reforçant l'actuació assessora dels tècnics. 
3.- Obrir la convocatòria per a contractació d'assegurances forestals contra risc d'incendi. 
4.- Renovar la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per a finques forestals de titularitat privada que disposen 
d'un instrument d'ordenació forestal aprovat. 
 
Seguiment 
 
1.- Nombre de sol·licituds de subvenció 
2.- Import atorgat/Import certificat 
3.- Import global sol·licitud / Import global atorgat 
4.- Prioritat de feines subvencionades 
5.- Nombre ha ordenades /any 
6.- Volum aprofitaments 
7.- Avisos d'actuació tramitats 
8.- Visites de seguiment realitzades 
9.- Nombre ha. assegurades 
10.- Nombre de sinistres tramitats 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Sobre el foment de la gestió forestal sostenible. 
Sobre la gestió forestal per a la prevenció d'incendis. 
Sobre el manteniment de la qualitat de la biodiversitat del medi natural. 
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Departament:  
Medi Ambient i Habitatge 

 

Servei/Entitat:  
Aigües Ter Llobregat (ATLL) 

Codi: 6590 

Programa:  
Disponibilitat i abastament d’aigua  

Codi: 511 

Diagnòstic de la situació 
 
El servei públic de producció i subministrament d’aigua potable per a abastament a poblacions a través del sistema 
Ter-Llobregat és un servei públic de competència de la Generalitat que té com a usuaris més de cent municipis de 
l’àrea de Barcelona amb una població aproximada de quatre milions i mig d’habitants. Són destinataris del servei els 
usuaris del mateix, és a dir els municipis que reben el subministrament en alta, pertanyent en l’actualitat a  l’Entitat 
Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus  i  a les    comarques de  l’Alt Penedès, l’Anoia, el Baix 
Llobregat, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. 
Aigües Ter Llobregat és, per mandat de la llei 4/1990, de 9 de març el gestor directe empresarial d’aquest servei 
públic. 
La gestió directa del servei públic de producció i subministrament d’aigua potable per a l’abastament de poblacions a 
través del sistema Ter-Llobregat compren una sèrie de funcions bàsiques: 
 
a) la determinació de les necessitats actuals i futures d’acord amb la funcionalitat del sistema i  l’evolució de la 
demanda i dels recursos disponibles  en l’àmbit servit. 
b) la programació de les actuacions adreçades a garantir la disponibilitat de les dotacions d’aigua assignades a la 
cobertura del propi servei i les propostes d’incorporació de nous recursos. 
 c) la projecció i execució de les obres de captació, adducció, tractament, emmagatzematge i distribució necessàries 
per al servei, inclosos els elements de telecomandament i seguretat.   
d) l’explotació del servei, és a dir la realització de les operacions tècniques de captació, transport, potabilització i 
distribució de l’aigua garantint-ne la regularitat, la qualitat en origen i destí, la quantitat i l’equilibri de disponibilitat en 
tot l’àmbit servit, incloent els treballs de   manteniment, reposició, substitució i reparació de les instal·lacions. 
e) la determinació, gestió i aplicació de les tarifes del servei, d’acord amb el règim legal aplicable als preus 
autoritzats, i  l’establiment de les relacions econòmiques i comercials que s'en  deriven amb els municipis i empreses 
distribuïdores destinatàries del servei. 
 
Objectius 
 
Al servei de l’acompliment de les línies principals d’actuació i com un cert desplegament de les mateixes, poden 
destacar-se com a específics de l’exercici 2006 els objectius següents: 
A) La continuïtat, regularitat i garantia de la prestació del servei públic als usuaris, mitjançant la utilització adequada 
dels mitjans personals i materials disponibles. Aquest objectiu exigeix l'aplicació del Pressupost d'Ingressos al 
Pressupost de Despesa (a excepció del capítol VI). 
B) Ampliació, substitució, renovació i millora de l’àmbit de servei mitjançant les actuacions 
 
Activitats 
 
Les pròpies segons les competències que li són atribuïdes a ATLL explicades ens els apartats precedents i que es 
resumeixen en el nom del programa: dotar de les infraestructures necessàries (Cap.VI del Pressupost de Despesa) 
que serveixin per a dur a terme el servei d'abastament d’aigua a municipis (Pressupost de despesa a excepció del 
capítol VI) mitjançant el Pressupost d'ingrés. 
 
Seguiment 
 
Hom podria utilitzar els existents associats a recursos utilitzats: 

- Diferència quantitativa i percentual per articles i capítols entre el Pressupost any actual i Pressupost any 
anterior. 

 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Totes les actuacions que es porten a terme (infraestructures i gestió de l’abastament) estan gestionades i sotmeses 
a la legislació vigent en matèria de medi ambient.  
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Departament: 
Medi Ambient i Habitatge 

 

Entitat: 
Servei Meteorològic de Catalunya 

Codi: 
 6810 

Programa: 
Meteorologia 

Codi: 
 582 

Diagnòstic de la situació:  
 
Prestar un servei públic de qualitat en matèria de meteorologia que satisfaci les necessitats d’informació 
meteorològica i climàtica de la societat, prevenint les situacions meteorològiques de risc, com a element bàsic de 
suport, assessorament i informació en aquesta matèria en l’àmbit de la Generalitat. 
 
Objectius:  
 
1. gestionar i mantenir la Xarxa d’equipaments meteorològics de Catalunya (EMAS, radars, detectors de llamps, 

boies, ...). 
2. millorar les prediccions meteorològiques. 
3. millorar el coneixement del clima i de la meteorologia de Catalunya. 
4. incrementar els ingressos per prestació de serveis.  
5. elaborar la base de dades climàtica de Catalunya.  
 
Activitats: 
 
• Manteniment i racionalització de la Xarxa d’estacions meteorològiques. 
• Manteniment dels radars meteorològics en funcionament i d’altres equipaments. 
• Gestionar les comunicacions entre els diferents equipaments meteorològics. 
• Adquisició de nous equipaments meteorològics i informàtics. 
• Adquisició i desenvolupament de programari. 
• Instal·lar el nou radar meteorològic a la zona sud de Catalunya. 
 
Seguiment:  
 
• Obj. 1: % de despeses de manteniment sobre el total de despeses d’explotació. Comparativa n / n-1. 
• Obj. 2: núm. de visites a la web. 
• Obj. 2: núm. d’enviaments SMS amb imatges dels radars. Comparativa n/n-1. 
• Obj. 2: núm. prediccions sol·licitades: noves ofertes de serveis. Comparativa n/n-1. 
• Obj. 2: núm. convenis o contractes amb departaments o entitats de la Generalitat de Catalunya. Comparativa 

n/n-1.  
• Obj. 2/3: núm. de convenis signats relacionats amb la recerca i el desenvolupament. Comparativa n/n-1. 
• Obj. 3: núm. de visites a la web. 
• Obj. 3: núm. de publicacions realitzades pel SMC.  
• Obj. 4: ingressos propis. Comparativa n/n-1. 
• Obj. 5: % d’execució. 
 
Impacte sobre polítiques transversals:  
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Departament:   
Universitats, Recerca i Societat de la Informació 

 

Servei/Entitat:   
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació 

Codi: 
 6290 

Programa:  
Telecomunicacions 

Codi: 
 531 

Diagnòstic de la situació 
 
El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) es va constituir per integrar tots els serveis 
informàtics i de telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya en una única estructura. El CTTI és l’entitat, dins 
de la Generalitat de Catalunya, que treballa per dissenyar, construir, coordinar i desplegar els projectes o les 
accions necessàries que hauran de permetre desenvolupar i fer créixer la societat de la informació al nostre país. 
Tot això, a més de garantir la direcció, planificació, gestió i control dels serveis d’informàtica i de telecomunicacions 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
La missió de la participació del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació en el programa 
telecomunicacions és potenciar la comunicació, el coneixement i la visió estratègica en les telecomunicacions de la 
Generalitat per tal de millorar els sistemes i serveis TIC a disposició dels Departaments i executar els projectes en 
els àmbits de la informació i la comunicació i la societat de la informació (SI) que li siguin encarregats. 
 
Objectius 

Objectius estratègics 
1. Optimitzar la despesa en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) de la Generalitat de Catalunya i 

millorar els serveis   
2. Executar els encàrrecs de projectes en els àmbits TIC i SI    
3. Gestionar les infraestructures TIC 

Objectius operatius 
1.1 Millorar els serveis de gestió TIC dels departaments    
1.2 Establir un nou model de subministraments dels serveis TIC corporatius   
2.1. Dirigir, executar i controlar els projectes de serveis dels Departaments i ens dependents de la Generalitat de 

Catalunya en el àmbit TIC     
2.2. Executar els projectes d'inversió en infraestructures TIC per a la prestació de serveis dels Departaments i ens 

dependents de la Generalitat de Catalunya en el àmbit TIC   
2.3. Executar els projectes d'inversió en infraestructures TIC per encàrrec dels Departaments i ens dependents de la 

Generalitat de Catalunya   
3.1. Gestionar les infraestructures TIC per a la prestació de serveis a la Generalitat de Catalunya  
3.2. Implantar l'Ens gestor d'infraestructures. 
 
Activitats 
 
1. Fer accions per consolidar del nou model de gestió TIC departamental    
2. Promoure la consolidació de centres de competència TIC    
3. Implantar el nou model de servei TIC corporatiu basat en els 3 lots del model d'outsoucing    
4. Licitar el concurs de telefonia    
5. Donar suport a la gestió de projectes     
6. Elaborar els Plans directors TIC    
7. Definir i implantar politiques de qualitat i seguretat    
8. Donar serveis d’auditoria de qualitat i seguretat als departaments   
9. Gestionar els riscos   
10. Executar actuacions del Pla director d’infraestructures de telecomunicacions (PDIT)    
11. Implantar de l'Ens gestor d'infraestructures.    
 
Seguiment 
 
1. Licitació concurs de telefonia 
2. Nombre de plans directors TIC 
3. Nombre de projectes de serveis executats per als departaments i ens de la GC 
4. Nombre de projectes d'inversió executats per a la prestació de serveis dels departaments i ens de la GC 
5. Implantació l'Ens gestor d'infraestructures.  
 
Impacte sobre polítiques transversals 
L’actuació execució del Pla director d’infraestructures de telecomunicacions (PDIT) està inclosa en la en la mesura 
43, millora de la cobertura territorial de telecomunicacions, de l’Acord estratègic per a la internacionalització, la 
qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana. L’import previst per a l’any 2006 és de 110 milions 
d’€. 
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Departament: 
Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació  

Servei/Entitat:   
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 

Codi:  
 6800  

Programa:  
Direcció i Administració Generals 

Codi:  
 121 

Diagnòstic de la situació 
 
L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) desenvolupa la seva activitat en virtut dels objectius 
del Govern de la Generalitat sobre política de modernització i flexibilització de l'organització de l'Administració i 
respon, concretament, a la voluntat de globalització i racionalització de les infraestructures i de coordinació dels 
recursos personals i materials que es destinen al foment de la recerca i dels estudis universitaris, per tal de 
rendibilitzar al màxim els esforços inversors amb càrrec als pressupostos públics. 
La missió de la participació de l’AGAUR en el programa societat de la informació i el coneixement és gestionar i 
executar, en el marc de les polítiques públiques de modernització i flexibilització, els programes d'ajuts a estudiants, 
ens locals, empreses i entitats destinats a afavorir l'adopció efectiva de les tecnologies de la informació i la 
comunicació a Catalunya, així com la potenciació del sector de les TIC, per tal de rendibilitzar al màxim els recursos 
públics.  
Objectius 
 
Objectius estratègics: 
1.- Gestionar amb eficàcia i eficiència els programes d'ajuts en l'àmbit de la societat de la informació i el 
coneixement encarregats per la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI) del Departament 
d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI)  
2.- Millorar la gestió interna portada a terme per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) 
Objectius operatius: 
1.1 Incrementar fins al 70% el percentatge de programes publicats al DOGC durant el primer trimestre de l’any 
2006, sobre el total de programes encarregats 
1.2 Mantenir el percentatge del 100% de convocatòries de programes d’ajuts resoltes el 2006 
1.3 Incrementar fins al 70% el percentatge de pagaments, dins del 2006, dels ajuts atorgats l’any 2006 
2.1 Incrementar fins al 60% el percentatge de convocatòries gestionades digitalment el 2006 
2.2. iIcrementar fins al 80% el percentatge de convocatòries, que requereixen avaluació científica, avaluades 
mitjançant un mecanisme independent i extern el 2006 
2.3 Millorar els processos econòmico-financers de l’AGAUR i realitzar estudis de cost-benefici per incrementar 

l’eficiència el 2006 
 

Activitats 
 
 Preparar i definir els continguts de tots els programes d’ajuts encarregats 
 Realitzar la revisió jurídicolegal dels textos de totes les convocatòries dels programes encarregats 
 Encarregar la correcció lingüística i les traduccions escaients a altres llengües dels textos esmentats 
 Publicar al DOGC les convocatòries dels programes 
 Rebre i classificar les sol·licituds rebudes 
 Seleccionar, un cop avaluades per experts, si s’escau, les sol·licituds millor valorades 
 Resoldre les convocatòries dels programes d’ajuts 
 Automatitzar el procés de pagament d’ajuts mitjançant aplicacions informàtiques i el sistema de banca en-línia 
 Promoure la utilització del correu electrònic i d’Internet per a la presentació de sol·lictuds i els seus annexos  
 Promoure la implantació de la signatura digital 
 Establir el sistema de doble avaluació amb noves pràctiques d’avaluació (doble cec, correcció del biaxi per 

sexe, etcètera) 
 Seleccionar, per a incloure a la base de dades de l’AGAUR, un major nombre d’avaluadors i avaluadores 

externs, de parla catalana que resideixen fora de Catalunya 
 Establir un sistema de comptabilitat analítica 
 Implantar el mecanisme d’integració de l’aplicatiu de gestió de projectes amb la gestió comptable i 

pressupostària de l’AGAUR 
 Promoure la realització d’una auditoria externa 

Seguiment 
 
 Percentatge de convocatòries de programes publicades durant el primer trimestre de l’any 
 Percentatge d’ajuts pagats dins de l’any 
 Percentatge de convocatòries de programes resoltes dins l’any 
 Nombre de convocatòries de programes encarregats gestionades digitalment 
 Percentatge de convocatòries de programes encarregats, que requereixen avaluació científica, avaluades 

mitjançant un sistema d’avaluació independent i extern 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Departament:  
Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació  

Servei/Entitat:   
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 

Codi:  
6800  

Programa:  
Educació universitària 

Codi:  
422 

Diagnòstic de la situació 
 
L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) desenvolupa la seva activitat en virtut dels objectius 
del Govern de la Generalitat sobre política de modernització i flexibilització de l'organització de l'Administració i 
respon, concretament, a la voluntat de globalització i racionalització de les infraestructures i de coordinació dels 
recursos personals i materials que es destinen al foment de la recerca i dels estudis universitaris, per tal de 
rendibilitzar al màxim els esforços inversors amb càrrec als pressupostos públics. 
 
La missió de la participació de l’AGAUR en el programa recerca és gestionar i executar, en el marc de les polítiques 
públiques de modernització i flexibilització, els programes d'ajuts a universitats, professorat, empreses i entitats 
destinats a dotar Catalunya d'un sistema universitari competitiu i de qualitat pel que fa a la docència i l'estudi 
universitari, per tal de rendibilitzar al màxim els recursos públics. 
 
Objectius 
 
Objectius estratègics: 
1.- Gestionar amb eficàcia i eficiència els programes d'ajuts en l'àmbit universitari encarregats per la Direcció 
General d’Universitats (DGU) del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI) 
2.- Millorar la gestió interna portada a terme per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) 
Objectius operatius: 
1.1- Incrementar fins al 70% el percentatge de programes publicats al DOGC durant el primer trimestre de l’any 
2006, sobre el total de programes encarregats 
1.2- Mantenir el percentatge del 100% de convocatòries de programes d’ajuts resoltes el 2006 
1.3- Incrementar fins al 70% el percentatge de pagaments, dins del 2006, dels ajuts atorgats l’any 2006 
2.1- ncrementar fins al 60% el percentatge de convocatòries gestionades digitalment el 2006 
2.2- Incrementar fins al 80% el percentatge de convocatòries, que requereixen avaluació científica, avaluades 
mitjançant un mecanisme independent i extern el 2006 
2.3- Millorar els processos econòmico-financers de l’AGAUR i realitzar estudis de cost-benefici per incrementar 
l’eficiència el 2006 
 
Activitats 
 
1. Preparar i definir els continguts de tots els programes d’ajuts encarregats 
2. Realitzar la revisió jurídicolegal dels textos de totes les convocatòries dels programes encarregats 
3. Encarregar la correcció lingüística i les traduccions escaients a altres llengües dels textos esmentats 
4. Publicar al DOGC les convocatòries dels programes 
5. Rebre i classificar les sol·licituds rebudes 
6. Seleccionar, un cop avaluades per experts, si s’escau, les sol·licituds millor valorades 
7. Resoldre les convocatòries dels programes d’ajuts 
8. Automatitzar el procés de pagament d’ajuts mitjançant aplicacions informàtiques i el sistema de banca en-línia 
9. Promoure la utilització del correu electrònic i d’Internet per a la presentació de sol·lictuds i els seus annexos  
10. Promoure la implantació de la signatura digital 
11. Establir el sistema de doble avaluació amb noves pràctiques d’avaluació (doble cec, correcció del biaxi per 

sexe, etcètera) 
12. Seleccionar, per a incloure a la base de dades de l’AGAUR, un major nombre d’avaluadors i avaluadores 

externs, de parla catalana que resideixen fora de Catalunya 
13. Establir un sistema de comptabilitat analítica 
14. Implantar el mecanisme d’integració de l’aplicatiu de gestió de projectes amb la gestió comptable i 

pressupostària de l’AGAUR 
15. Promoure la realització d’una auditoria externa 
 
Seguiment 
 
- Percentatge de convocatòries de programes publicades durant el primer trimestre de l’any 
- Percentatge d’ajuts pagats dins de l’any 
- Percentatge de convocatòries de programes resoltes dins l’any 
- Nombre de convocatòries de programes encarregats gestionades digitalment 
- Percentatge de convocatòries de programes encarregats, que requereixen avaluació científica, avaluades 

mitjançant un sistema d’avaluació independent i extern 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Departament: 
Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació  

Servei/Entitat:  
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 

Codi:  
6800  

Programa:  
Beques i ajuts a l’estudi 

Codi:  
425  

Diagnòstic de la situació 
 
L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) desenvolupa la seva activitat en virtut dels objectius 
del Govern de la Generalitat sobre política de modernització i flexibilització de l'organització de l'Administració i 
respon, concretament, a la voluntat de globalització i racionalització de les infraestructures i de coordinació dels 
recursos personals i materials que es destinen al foment de la recerca i dels estudis universitaris, per tal de 
rendibilitzar al màxim els esforços inversors amb càrrec als pressupostos públics. 
La missió de la participació de l’AGAUR en el programa beques i ajuts a l’estudi és gestionar i executar, en el marc 
de les polítiques públiques de modernització i flexibilització, els programes de beques i ajuts a l'estudi destinats a 
assolir la igualtat d'oportunitats dels estudiants universitaris a Catalunya, per tal de rendibilitzar al màxim els 
recursos públics. 
 
Objectius 
 
Objectius estratègics: 
1.- Gestionar amb eficàcia i eficiència els programes de beques i ajuts a l’estudi encarregats per la Direcció General 
d’Universitats (DGU) del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI) 
2.- Millorar la gestió interna portada a terme per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) 
Objectius operatius: 
1.1- Incrementar fins al 70% el percentatge de programes publicats al DOGC durant el primer trimestre de l’any 

2006, sobre el total de programes encarregats 
1.2- Mantenir el percentatge del 100% de convocatòries de programes de beques i ajuts resoltes el 2006 
1.3- Incrementar fins al 70% el percentatge de pagaments, dins del 2006, de les beques i ajuts atorgats l’any 2006 
2.1- ncrementar fins al 60% el percentatge de convocatòries gestionades digitalment el 2006 
2.2- Incrementar fins al 80% el percentatge de convocatòries, que requereixen avaluació científica, avaluades 

mitjançant un mecanisme independent i extern el 2006 
2.3- Millorar els processos econòmico-financers de l’AGAUR i realitzar estudis de cost-benefici per incrementar 

l’eficiència el 2006 
 
Activitats 
 

 Preparar i definir els continguts de tots els programes de beques i ajuts encarregats 
 Realitzar la revisió jurídicolegal dels textos de totes les convocatòries dels programes encarregats 
 Encarregar la correcció lingüística i les traduccions escaients a altres llengües dels textos esmentats 
 Publicar al DOGC les convocatòries dels programes 
 Rebre i classificar les sol·licituds rebudes 
 Seleccionar, un cop avaluades per experts, si s’escau, les sol·licituds millor valorades 
 Resoldre les convocatòries dels programes de beques i ajuts 
 Automatitzar el procés de pagament de beques i ajuts mitjançant aplicacions informàtiques i el sistema de 

banca en-línia 
 Promoure la utilització del correu electrònic i d’Internet per a la presentació de sol·lictuds i els seus annexos  
 Promoure la implantació de la signatura digital 
 Establir el sistema de doble avaluació amb noves pràctiques d’avaluació (doble cec, correcció del biaxi per 

sexe, etcètera) 
 Seleccionar, per a incloure a la base de dades de l’AGAUR, un major nombre d’avaluadors i avaluadores 

externs, de parla catalana que resideixen fora de Catalunya 
 Establir un sistema de comptabilitat analítica 
 Implantar el mecanisme d’integració de l’aplicatiu de gestió de projectes amb la gestió comptable i 

pressupostària de l’AGAUR 
 Promoure la realització d’una auditoria externa 

 
Seguiment 
 
Percentatge de convocatòries de programes publicades durant el primer trimestre de l’any 
Percentatge de beques i ajuts pagats dins de l’any 
Percentatge de convocatòries de programes resoltes dins l’any 
Nombre de convocatòries de programes encarregats gestionades digitalment 
Percentatge de convocatòries de programes encarregats, que requereixen avaluació científica, avaluades mitjançant 
un sistema d’avaluació independent i extern 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Departament:  
Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació  

Servei/Entitat:   
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 

Codi:  
 6800  

Programa:   
Societat de la informació i el coneixement 

Codi: 
 532  

Diagnòstic de la situació 
 
L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) desenvolupa la seva activitat en virtut dels objectius 
del Govern de la Generalitat sobre política de modernització i flexibilització de l'organització de l'Administració i 
respon, concretament, a la voluntat de globalització i racionalització de les infraestructures i de coordinació dels 
recursos personals i materials que es destinen al foment de la recerca i dels estudis universitaris, per tal de 
rendibilitzar al màxim els esforços inversors amb càrrec als pressupostos públics. 
La missió de la participació de l’AGAUR en el programa societat de la informació i el coneixement és gestionar i 
executar, en el marc de les polítiques públiques de modernització i flexibilització, els programes d'ajuts a estudiants, 
ens locals, empreses i entitats destinats a afavorir l'adopció efectiva de les tecnologies de la informació i la 
comunicació a Catalunya, així com la potenciació del sector de les TIC, per tal de rendibilitzar al màxim els recursos 
públics.  
 
Objectius 
 
Objectius estratègics: 
1. Gestionar amb eficàcia i eficiència els programes d'ajuts en l'àmbit de la societat de la informació i el 
coneixement encarregats per la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI) del Departament 
d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI)  
2. Millorar la gestió interna portada a terme per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) 
Objectius operatius: 
1.1 Incrementar fins al 70% el percentatge de programes publicats al DOGC durant el primer trimestre de l’any 2006, 
sobre el total de programes encarregats 
1.2 Mantenir el percentatge del 100% de convocatòries de programes d’ajuts resoltes el 2006 
1.3 Incrementar fins al 70% el percentatge de pagaments, dins del 2006, dels ajuts atorgats l’any 2006 
2.1 Incrementar fins al 60% el percentatge de convocatòries gestionades digitalment el 2006 
2.2 Incrementar fins al 80% el percentatge de convocatòries, que requereixen avaluació científica, avaluades 
mitjançant un mecanisme independent i extern el 2006 
2.3 Millorar els processos econòmico-financers de l’AGAUR i realitzar estudis de cost-benefici per incrementar 
l’eficiència el 2006 
 
Activitats 
 

 Preparar i definir els continguts de tots els programes d’ajuts encarregats 
 Realitzar la revisió jurídicolegal dels textos de totes les convocatòries dels programes encarregats 
 Encarregar la correcció lingüística i les traduccions escaients a altres llengües dels textos esmentats 
 Publicar al DOGC les convocatòries dels programes 
 Rebre i classificar les sol·licituds rebudes 
 Seleccionar, un cop avaluades per experts, si s’escau, les sol·licituds millor valorades 
 Resoldre les convocatòries dels programes d’ajuts 
 Automatitzar el procés de pagament d’ajuts mitjançant aplicacions informàtiques i el sistema de banca en-línia 
 Promoure la utilització del correu electrònic i d’Internet per a la presentació de sol·lictuds i els seus annexos  
 Promoure la implantació de la signatura digital 
 Establir el sistema de doble avaluació amb noves pràctiques d’avaluació (doble cec, correcció del biaxi per 

sexe, etcètera) 
 Seleccionar, per a incloure a la base de dades de l’AGAUR, un major nombre d’avaluadors i avaluadores 

externs, de parla catalana que resideixen fora de Catalunya 
 Establir un sistema de comptabilitat analítica 
 Implantar el mecanisme d’integració de l’aplicatiu de gestió de projectes amb la gestió comptable i 

pressupostària de l’AGAUR 
 Promoure la realització d’una auditoria externa 

 
Seguiment 
 

 Percentatge de convocatòries de programes publicades durant el primer trimestre de l’any 
 Percentatge d’ajuts pagats dins de l’any 
 Percentatge de convocatòries de programes resoltes dins l’any 
 Nombre de convocatòries de programes encarregats gestionades digitalment 
 Percentatge de convocatòries de programes encarregats, que requereixen avaluació científica, avaluades 

mitjançant un sistema d’avaluació independent i extern 
 

Impacte sobre polítiques transversals 
 

 



 PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006 
 MEMÒRIES DE PROGRAMES 

707 

Departament: 
Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació  

Servei/Entitat:   
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 

Codi: 
 6800  

Programa:   
Recerca 

Codi: 
 571 

Diagnòstic de la situació 
 
L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) desenvolupa la seva activitat en virtut dels objectius 
del Govern de la Generalitat sobre política de modernització i flexibilització de l'organització de l'Administració i 
respon, concretament, a la voluntat de globalització i racionalització de les infraestructures i de coordinació dels 
recursos personals i materials que es destinen al foment de la recerca i dels estudis universitaris, per tal de 
rendibilitzar al màxim els esforços inversors amb càrrec als pressupostos públics. 
 
La missió de la participació de l’AGAUR en el programa recerca és gestionar i executar, en el marc de les polítiques 
públiques de modernització i flexibilització, els programes d'ajuts a investigadors, universitats, centres de recerca i 
entitats destinats a fomentar i millorar la recerca a Catalunya, per tal de rendibilitzar al màxim els recursos públics. 
 
Objectius 
 
Objectius estratègics: 
1.- Gestionar amb eficàcia i eficiència els programes d'ajuts en l'àmbit de la recerca encarregats per la Direcció 
General de Recerca (DGR) del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI)  
2.- Millorar la gestió interna portada a terme per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) 
Objectius operatius: 
1.1- Incrementar fins al 70% el percentatge de programes publicats al DOGC durant el primer trimestre de l’any 
2006, sobre el total de programes encarregats 
1.2- Mantenir el percentatge del 100% de convocatòries de programes d’ajuts resoltes el 2006 
1.3- Incrementar fins al 70% el percentatge de pagaments, dins del 2006, dels ajuts atorgats l’any 2006 
2.1- Incrementar fins al 60% el percentatge de convocatòries gestionades digitalment el 2006 
2.2- Incrementar fins al 80% el percentatge de convocatòries, que requereixen avaluació científica, avaluades 
mitjançant un mecanisme independent i extern el 2006 
2.3- Millorar els processos econòmico-financers de l’AGAUR i realitzar estudis de cost-benefici per incrementar 
l’eficiència el 2006 
 
Activitats 
 
 Preparar i definir els continguts de tots els programes d’ajuts encarregats 
 Realitzar la revisió jurídicolegal dels textos de totes les convocatòries dels programes encarregats 
 Encarregar la correcció lingüística i les traduccions escaients a altres llengües dels textos esmentats 
 Publicar al DOGC les convocatòries dels programes 
 Rebre i classificar les sol·licituds rebudes 
 Seleccionar, un cop avaluades per experts, si s’escau, les sol·licituds millor valorades 
 Resoldre les convocatòries dels programes d’ajuts 
 Automatitzar el procés de pagament d’ajuts mitjançant aplicacions informàtiques i el sistema de banca en-línia 
 Promoure la utilització del correu electrònic i d’Internet per a la presentació de sol·lictuds i els seus annexos  
 Promoure la implantació de la signatura digital 
 Establir el sistema de doble avaluació amb noves pràctiques d’avaluació (doble cec, correcció del biaxi per 

sexe, etcètera) 
 Seleccionar, per a incloure a la base de dades de l’AGAUR, un major nombre d’avaluadors i avaluadores 

externs, de parla catalana que resideixen fora de Catalunya 
 Establir un sistema de comptabilitat analítica 
 Implantar el mecanisme d’integració de l’aplicatiu de gestió de projectes amb la gestió comptable i 

pressupostària de l’AGAUR 
 Promoure la realització d’una auditoria externa 

 
Seguiment 
 
 Percentatge de convocatòries de programes publicades durant el primer trimestre de l’any 
 Percentatge d’ajuts pagats dins de l’any 
 Percentatge de convocatòries de programes resoltes dins l’any 
 Nombre de convocatòries de programes encarregats gestionades digitalment 
 Percentatge de convocatòries de programes encarregats, que requereixen avaluació científica, avaluades 

mitjançant un sistema d’avaluació independent i extern 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

 



 

 



 

 

AGÈNCIA PER A LA QUALITAT DEL SISTEMA 
UNIVERSITARI DE CATALUNYA 
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Departament: 
Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació 

 

Servei/Entitat:   
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 

Codi: 
 6890 

Programa:  
Educació universitària 

Codi:  
 422 

Diagnòstic de la situació 
 
El sistema universitari català es troba en procés de transformació per la seva integració a l’Espai europeu 
d’educació superior (EEES). Això suposa endegar un conjunt de línies d’actuació orientades a la progressiva 
transformació de la situació actual en els àmbits dels models d’aprenentatge i de les funcions del professorat 
encomanat d’impulsar el canvi i d’aplicar-lo. Així mateix, el nou context també impacta directament amb la posició de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) dins el context europeu, la seva 
integració i registre en la base de dades d’agències d’avaluació europea es veu com una fita necessària per tal de 
donar valor europeu a les activitats i decisions d’avaluació, certificació i acreditació sobre el sistema universitari 
català preses dins l’agència catalana. Així mateix, per la pròpia naturalesa de les activitats que per Llei AQU 
Catalunya té encomanades, és precís generar confiança i fiabilitat a les universitats catalanes sobre les actuacions 
que desenvolupa, AQU Catalunya ha de ser un bon exemple de transparència i bones pràctiques i el 
desenvolupament de les seves activitats. 
 
AQU Catalunya és el principal instrument per a la promoció i l’avaluació de la qualitat en el sistema universitari 
català i té com a objectiu portar a terme l’avaluació, l’acreditació i la certificació de la qualitat en l’àmbit de les 
universitats i dels centres d’ensenyament superior de Catalunya. 
 
Objectius 

Objectius estratègics 
1.-Participar activament en l'adaptació de les titulacions a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES) per al 
2010. 
2.- Aconseguir a mig termini que l'Agència catalana estigui inclosa dins del registre d'agències europees, per tal que 
les decisions d'avaluació, certificació i acreditació siguin útils al conjunt del sistema universitari català per estar en 
sintonia amb la resta d'universitats europees per possibles processos d'homologació. 
3.- Generar confiança i fiabilitat en el sistema universitari pel que fa a les activitats i processos d'avaluació de 
professorat i de programes de formació al temps que s'assoleixen els objectius polítics pels quals es va crear 
l'agència d'avaluació. 

Objectius operatius 
1.1- Començar a admetre a tràmit les sol·licituds d'acreditacions dels màsters que participen en el Pla pilot 
d'adaptació de les titulacions a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior impulsat pel Departament d'Universitats, 
Recerca i Societat de la Informació (DURS) abans del 30 de novembre de 2006. 
1.2- Implantar l'avaluació ex-ante dels programes oficials de postgrau per tal d'elaborar l'informe que es lliura al 
Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI) per tal que aquest prengui la decisió 
d'autoritzar el programa. 
2.1- Sol·licitar formalment, abans de finalitzar l'any 2006, a la Xarxa Europea d'Agències (ENQA) iniciar el procés 
d'avaluació externa de l'agència catalana 
2.2- Complir com a mínim el 95% dels estàndards de qualitat recomanats per l'ENQA pel que fa a l'activitat 
desenvolupada per les agències de qualitat europees l'any 2006. 
2.3- Desenvolupar i implantar sistemes de qualitat interns que garanteixin al màxim la gestió de la qualitat de totes 
les activitats dutes a terme per AQU Catalunya l'any 2006. 
 
Activitats 
 
 Avaluar la qualitat dels ensenyaments universitaris, de les institucions de docència i recerca 
 Es preveu dur a terme avaluacions de la qualitat i seguiments de plans de millora en els ensenyaments, i vetllar 

per la correcta integració d’aquests ensenyaments en l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES). També 
es preveu treballar per desenvolupar metodologia per a l’avaluació de centres de recerca i fer accions per 
impulsar la implantació de la qualitat en aquests centres. 

 Avaluar el professorat i la recerca 
 AQU Catalunya ha d’establir i planificar les convocatòries dels informes previs a la contractació de professorat 

lector i col·laborador per part de les universitats públiques catalanes i les convocatòries de les emissions 
d’acreditació de recerca i recerca avançada, que reconeixen i prestigien l’activitat investigadora i són un requisit 
imprescindible per a aquells professors que vulguin accedir a les categories contractuals de professorat agregat 
i catedràtic a les universitats públiques. També es certifiquen els mecanismes que les universitats utilitzen per 
avaluar la qualitat dels mèrits docents del professorat universitari i es col·labora amb altres institucions per 
millorar els procediments i les metodologies d’avaluació de la recerca. 

 Innovar en matèria de qualitat 
 Cooperar i fer intercanvi en l’àmbit estatal, europeu i internacional 
 AQU Catalunya coopera estretament amb l’ENQA (European Network for Quality Assurance in Higher 

Education, la xarxa europea d’agències), amb l’INQAAHE (International Network of Quality Assurance Agencies 
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Departament: 
Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació 

 

Servei/Entitat:   
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 

Codi: 
 6890 

Programa:  
Educació universitària 

Codi:  
 422 

in Higher Education), i en projectes específics principalment finançats per la Unió Europea, i es comparteix els 
fruits d’aquestes cooperacions amb les universitats, per promoure activitats orientades a la millora de la qualitat. 
Així mateix, col·labora en les reunions del grup d’agències autonòmiques d’avaluació de la qualitat i de l’ANECA 
(Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) i promou la realització de tallers de reflexió i 
debat amb les universitats catalanes, les comunitats autònomes, l’ENQA i altres entitats, per facilitar l’intercanvi 
d’experiències i de coneixements.  

 Fer difusió de les activitats 
 Mitjançant la potenciació de la comunicació i la difusió gratuïta de les publicacions, s’ofereix a la comunitat 

universitària i a la societat en general tota la informació de les activitats desenvolupades a fi de fomentar 
l’orientació vers la qualitat i aquells altres temes que per la seva transcendència és necessari donar a conèixer 
a tothom. 

 
Seguiment 
 
 Obrir a les universitats la tramitació de sol·licituds per acreditar els màsters que participen al Pla pilot 

d’adaptació de titulacions impulsat pel Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI) 
 Nombre total d'informes emesos sobre l'avaluació de propostes de programes oficials de postgrau sobre el 

nombre de programes presentats en el pla 
 Sol·licitud formal de l'agència catalana a l'ENQA per avaluar-se externament 
 Grau de compliment dels estàndards de qualitat per agències d'avaluació: estàndards complerts/total 

d'estàndards 
 Certificació per la norma ISO 9000:2000 per una entitat degudament acreditada 

 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
 Millora dels processos d’aprenentatge a les universitats 
 Integració en l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior  
 Contribució a la millora dels processos de selecció del professorat universitari  
 Foment de la cultura de la qualitat en el sistema universitari català 
 Impacte sobre la informació al rendiment de comptes dels resultats de les avaluacions de les universitats 

 
 



 

 

MEMÒRIES DE PROGRAMES DE LES SOCIETATS 
MERCANTILS 

 
 

Departament 
d’adscripció  Codi  Entitat 

PR  6260  Televisió de Catalunya, SA (TVC) 
PR  6270  Catalunya Ràdio SRG, SA  
PR  6280  Turisme Juvenil de Catalunya, SA (TUJUCA) 
PR  6300  TVC Edicions i Publicacions, SA  
PR  6310  CCRTV Serveis Generals, SA  
PR  6320  Agència de Patrocini i Mecenatge, SA  
PR  6690  TVC Multimèdia, SL 
PR  6700  CCRTV Interactiva, SA 
PR  6770  TVC Netmèdia Audiovisual, SL 
PR  6860  Activa 3, I.T. Solutions And Technologies, SL 
PR  6900  Intracatalonia, SA  
PO  6380  Túnels i Accessos de Barcelona, SAC (TABASA) 
PO  6390  Gestió d’Infraestructures, SA (GISA) 
PO  6400  Equacat, SA  
PO  6410  Centre Integral de Mercaderies i Activitats Logístiques, SA (CIMALSA) 
PO  6420  Túnel del Cadí, SAC 
EC  6910  ICF Equipaments, SAU 
EC  7100  ICF Holding, SAU 
CU  6340  Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) 
SA  6610  Energètica d’Instal·lacions Sanitàries, SA (EISSA) 
SA  6650  Sistema d’Emergències Mèdiques, SA (SEMSA)  
AG  6440  Promotora d’Exportacions Catalanes, SA (PRODECA) 
AG  6450  Regs de Catalunya, SA (REGSA) 
AG  6840  Reg Sistema Segarra-Garrigues, SA (REGSEGA) 
AG  7050  Ens per al Cessament Agrari 
TI  6510  Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA 

(EPLICSA)  
TI  6520  Eficiència Energètica, SA  
TI  6530  Sanejament Energia, SA  

MA  6560  Centre per a l’Empresa i el Medi Ambient, SA  
MA  6580  Forestal Catalana, SA  
MA  6730  Administració, Promoció i Gestió, SA (ADIGSA) 

 



 

 

 



 

 

TELEVISIÓ DE CATALUNYA, SA (TVC) 
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Diagnòstic de la situació 
 
Televisió de Catalunya ha tancat la temporada 2004/2005 com a grup televisiu líder a Catalunya, amb un 25,7% de 
quota de pantalla (suma de tots els canals), mentre que TV3 ha estat la segona cadena (20,3%) després de TL5 
(21,3%). 
 
En una temporada marcada per una competència molt agressiva per part de les cadenes comercials, TVC ha 
centrat la seva oferta en els gèneres més distintius de la seva programació i en els formats innovadors. Programes 
nous com Els matins, El Club, Caçadors de bolets, Efecte Mirall, Ventdelplà o Porca Misèria han aconseguit èxits 
destacats, i els Telenotícies, amb un liderat molt sòlid, han continuat sent l’element referencial de TV3 i dels 
telespectadors catalans.  

 
En la darrera enquesta d’opinió del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, TV3 se situa com a cadena més ben 
valorada pels telespectadors, alhora que els seus informatius són considerats els més fiables i imparcials. 
 

Quotes a Catalunya temporada 2004-2005. 
PERSONES 4 ANYS I MÉS.

C+
2.0%

DIGIT.+
4.9%

ALTRES
5.9%

TVE1
15.7%

LA 2
4.9%

TV3
20.3%

K3-33
5.4%

TL5
21.3%

AN3
19.6%

 
 
L’any que ve augmentarà la competència amb l’aparició de dos nous canals analògics, al mateix temps que TVE 
iniciarà el desplegament de nous canals digitals. Aquest nou panorama significa, juntament amb una redistribució de 
l’audiència, un increment de l’oferta televisiva en castellà que fa més necessària que mai la fortalesa de TVC i el seu 
creixement de cara a la TDT. 
 
El procés de transició a la TDT és, precisament, el canvi més profund que viu TVC des del seu començament. 
Suposa, a banda dels aspectes tecnològics, un canvi de cultura en la producció, la programació i la difusió. TVC, a 
més, té un pes de responsabilitat molt important com a capdavantera d’aquesta transició i divulgadora entre els 
ciutadans dels nous avenços. 
 
Aquests nous reptes (augment de la competència i implantació de la TDT) s’encaren des d’una bona posició. 
L’objectiu essencial és que TVC continuï sent la televisió de referència a Catalunya, la millor televisió, sense deixar 
de buscar el liderat d’audiència. L’aposta principal per aconseguir-ho és reforçar l’estil propi, i el desafiament més 
important atraure nous públics. Al costat d’això figura la voluntat de potenciar els continguts de servei públic, amb 
una atenció especial a la població infantil i a la immigració. 
 
En l’àmbit de la TDT, l’objectiu més immediat és el desplegament de la nova oferta multicanal de TVC, que suposarà 
l’aparició d’un nou canal. Paral·lelament, es treballarà en l’adaptació dels sistemes de treball, l’adequació dels 
recursos tècnics i la creació d’ofertes interactives per apropar-se més als ciutadans. 
 
Al llarg del 2006, i com ja s’ha fet durant el 2005, es treballarà també per millorar la gestió dels recursos i per 
contenir el volum d’ocupació i contractació. Amb l’ajut del model EFQM es vol, al mateix temps, seguir avançant en 
la millora de la visió global d’empresa. 
 
** Totes les activitats i estratègies relacionades amb les àrees corporatives de RRHH, Tecnologia, 
Econòmicofinancera i Compres estan definides en les fitxes de memòria de la CCRTV.  
 
Diagnòstic per àrees 
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 Informatius 

La temporada 2004/2005 s’han posat les bases per a la renovació dels telenotícies, una renovació integral que 
abasta imatge, sintonia i estètica i que ha permès, gràcies als recursos tècnics disponibles, oferir una informació 
més rica, més entenedora, més pròpia i més propera als ciutadans. 
 
El canal 3/24 s’ha consolidat com a finestra oberta a la informació en català les 24 hores del dia, i l’existència d’una 
redacció única per a tots els canals ha permès aprofitar al màxim els recursos. Per la seva banda, el nou programa 
Els matins de TV3 ha liderat la franja matinal, d’una competència aferrissada, amb una audiència mitjana superior al 
20%. 
 
Tot això fa que els informatius de TV3 estiguin ben situats per encarar l’augment de competència, si bé hauran de 
mantenir-se en contínua millora i evolució, tant tecnològica com de continguts, per donar resposta àgil i immediata 
als requeriments de l’actualitat. 
 
 Esports 

El treball del departament depèn en gran part dels drets de retransmissió que s’aconsegueixin, i en aquest sentit, la 
situació és privilegiada: TVC té els drets del futbol de primera i segona divisió i els de la Fórmula 1 i està pendent de 
renovar els de l’ACB i l’Eurolliga de bàsquet. 
 
Un dels objectius principals de l’àrea és optimitzar l’ús d’aquests drets per crear nous espais que permetin, alhora, 
promocionar les transmissions. 
 
 Documentals i Nous Formats 

Entre els programes emesos la temporada 2004/2005 cal destacar els bons resultats quantitatius i qualitatius de les 
sèries Històries de Catalunya, Efecte Mirall, Caçadors de bolets, Karakia i la docusèrie Aeroport. En canvi, la 
producció La classe del Barça ha obtingut uns resultats inferiors als previstos. 
 
Algunes de les claus de l’èxit de l’àrea són l’equip humà, sòlid, motivat i amb una llarga trajectòria en la producció 
documental, i la imatge diferenciadora, de qualitat i d’innovació que han aconseguit els programes davant dels 
ciutadans. 
 
 Dramàtics 

En conjunt, la ficció pròpia ha donat durant la temporada 2004/2005 uns bons resultats: El Cor de la ciutat ha 
aconseguit audiències per damunt del 40% de quota de pantalla, i la nova sèrie Ventdelplà, situada en el prime time 
dos dies consecutius a la setmana, s’ha consolidat com una de les opcions preferides pels telespectadors, tot i ser 
un producte de baix pressupost. 
 
També la sèrie d’autor Porca Misèria, ben acollida per l’audiència i la crítica, ha contribuït de forma notòria a reforçar 
la imatge de qualitat de TVC. En canvi, algunes produccions com la sitcom L’un per l’altre i el programa d’esquetxos 
Trilita no han obtingut l’èxit d’anteriors edicions. 
 
 Entreteniment i Culturals  

L’àrea ha estat molt activa en la recerca de formats d’entreteniment innovadors, alguns dels quals, en forma de 
concurs o d’humor, han donat bons rèdits a TV3. Tot i això, cal continuar treballant per aconseguir una línia pròpia i 
sòlida d’entreteniment. 
En l’àmbit de programes culturals, al 33 segueixen convivint espais històrics amb una marca sòlida i un elevat nivell 
d’identificació amb l’espectador (Cinema Tres, Sputnik...) amb nous programes innovadors (3r. 3a., Silenci?), que 
han aconseguit connectar molt bé amb el públic del canal. 
 
 Infantils i Juvenils 

El Club Super3 es manté líder de l’audiència infantil, però 15 anys després de la seva creació pateix un desgast, 
accentuat pels canvis sociològics i la competència dels canals temàtics, que fan imprescindible una redifinició. 
 
 Coproduccions 

La col·laboració de TVC amb la indústria audiovisual catalana s'ha centrat fins ara en una política d'ajuts per enfortir 
la producció independent. Però en el moment actual convé iniciar una nova etapa en què l'atenció es focalitzi en els 
continguts, la seva qualitat i la seva competitivitat en pantalla. 
 
 Producció Aliena 

La novetat principal, i que centra els esforços del departament, és la posada en marxa del Servei Català de 
Doblatge, amb l’objectiu d’aconseguir doblar tot el cinema estranger que s’estrena anualment en sales (uns 300 
títols aproximadament). 
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 Relacions Institucionals, Comunicació i Màrqueting 
L’any 2005 es va iniciar un projecte de renovació de la identitat corporativa, que cal seguir desenvolupant, per 
enfortir la marca TV3 i associar-la a garantia de qualitat, confiança, proximitat i creativitat. Al mateix temps, 
l’augment de la competència obliga a millorar la promoció dels programes. 
 
L’àrea treballa també en dos projectes relacionats amb els espectadors (dins del procés EFQM): la creació d’un 
observatori que permeti un millor coneixement de les actituds i expectatives del públic, i la posada en marxa d’un 
nou model d’atenció a l’espectador (queixes, suggeriments,etc.). Un altre projecte destacat és la creació d’un Club 
de TV3, en col·laboració amb l’ICIC, que estimuli el consum cultural. 
 
 Explotació i Recursos 

Els recursos tècnics es troben immersos en el trànsit de l’àmbit analògic al digital, i l’àrea ha de continuar treballant 
per seguir sent tecnològicament innovadors i empresarialment capdavanters. Al mateix temps, la voluntat de liderar 
el desenvolupament de la TDT requereix concentrar esforços addicionals en el desplegament tecnològic dels nous 
canals. 
 
Pel que fa a les instal·lacions, el nivell de producció de programes dels últims anys i l’arrencada del canal 3/24 han 
generat la necessitat de disposar de més superfície útil de treball. 
 
 Comercial 

El departament Comercial, finalment, mantindrà l’objectiu d’obtenir la màxima facturació amb la mínima ocupació de 
temps d’emissió, com a garantia de contenció de la saturació publicitària. Malgrat la forta incidència de l’augment 
d’audiència de les privades, TVC és (juntament TVM) la televisió pública de l’estat amb la millor ràtio 
facturació/audiència: un 108,4 (1,08% de quota de mercat publicitari per cada punt de share). 
 
Objectius 
 
1.- Ser la televisió de referència a Catalunya: 

 Oferir una programació basada en la qualitat, la proximitat, la imparcialitat i la innovació, accentuant el 
caràcter de servei públic 

 Enfortir l’estil i la personalitat pròpies de la programació 
 Buscar la màxima audiència sense sacrificar la qualitat ni l’esperit de servei públic 
 Mantenir el liderat global (suma de tots els canals) 
 Mantenir el liderat de la programació informativa 
 Reforçar la imatge de qualitat i de compromís social i nacional de TVC 

Objectius operatius: 
1.1.- Programació 
 

 TV3: 
 Consolidar TV3 com a cadena generalista i familiar, amb continguts de qualitat i proximitat 
 Consolidar l’estructura actual de l’oferta de day time, amb els informatius i  magazins com a columna 

vertebral de la programació, i continuar amb la telenovel·la a la franja de sobretaula 
 Apostar de forma decidida pels programes d’informació i actualitat i per la ficció pròpia en el prime time, 

sense oblidar l’oferta de documentals de nous formats, que ha diferenciat la graella de TV3 davant la 
resta de cadenes generalistes 

 
 K3 i 33: 

 Definir cada cop més els continguts del 33 com a propis d’un canal del documental, la cultura i l’esport 
 Fer al K3 una oferta més diversificada, que s’adapti en continguts i forma a les exigències del públic 

infantil i juvenil actual 
 
1.1.1.- Informatius 
 

 Refermar TV3 com a canal de referència informativa de la població catalana en tots els esdeveniments 
transcendents, tant si es produeixen a Catalunya com a Espanya o arreu del món 

 Potenciar la informació de proximitat i millorar-ne els recursos tècnics: 
 Millorar la xarxa de transport de vídeo dins del territori de Catalunya, per poder oferir des de qualsevol 

lloc del país una informació més àgil i ràpida 
 Millorar la informació de serveis (temps, trànsit...) estenent la xarxa de càmeres fixes 

 
 Enfortir la imatge dels TN com a sinònim de qualitat, veracitat, rigor, pluralitat, independència i servei públic 
 Potenciar els espais d’anàlisi, les entrevistes en directe, el debat i els reportatges de programes com Els 
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matins, La Nit al Dia, Àgora o 30 Minuts 
 Oferir un servei continuat de notícies de 24 hores, amb especial atenció a la informació de proximitat i a la 

transmissió en directe d’esdeveniments especialment rellevants 
 

1.1.2.- Esports 
 

 Optimitzar l’ús dels drets de retransmissió, aprofitant les imatges per crear espais especialitzats que 
serveixin, alhora, per promocionar les retransmissions  

 Intentar remuntar l’interès de l’audiència pel futbol, que ha baixat en comparació amb els últims anys, i 
remuntar la diferència amb TL5 en les retransmissions de Fórmula 1 

 Recuperar el públic juvenil  que s’ha desplaçat a programes d’altres cadenes, procurant aconseguir els 
drets d’emissió (en directe o en diferit) dels partits de l’NBA i de les finals de futbol internacional 

 Prioritzar els esports més representatius del país (hoquei patins, rugbi, voleibol, futbol femení, tenis taula...) 
en les franges esportives dels caps de setmana 

 Promoure la creativitat i la producció de qualitat amb programes especials (com els dedicats recentment a 
Samuel Eto’o, els alpinistes catalans que van fer el cim del K2, etc.) 

 
1.1.3.- Documentals i Nous Formats 
 

 Mantenir la línia de producció de programes de qualitat, innovadors, amb voluntat de proximitat i servei 
públic i orientats al públic familiar 

 Renovar constantment per sorprendre l’espectador, sense perdre la personalitat de la producció 
 Produir formats de diverses durades, competitius, que puguin ser ubicats en diferents llocs de la graella de 

TV3 per no saturar el prime time 
 Prioritzar, com a línies temàtiques i d’estil, la història, la realitat social quotidiana, la hibridació de formats i 

la recerca de nous llenguatges 
 Convertir el documental en un dels eixos bàsics de la programació del 33 

 
1.1.4.- Dramàtics 
 

 Mantenir els resultats d’audiència de les temporades anteriors, sense perjudicar l’equilibri qualitat-preu de 
les produccions. 

 Mantenir la imatge diferencial i d’innovació dels programes de ficció en relació a la competència. 
 Assegurar la consolidació d’El Cor de la ciutat com a sèrie de llarg recorregut, deixant portes obertes en 

l’argument que en permetin la continuïtat. 
 Mantenir el liderat d’El Cor, tenint present que competeix en la seva franja amb noves ofertes de 

telenovel·les produïdes aquí 
 Consolidar el format estrenat amb Ventdelplà (telenovel·la de prime time amb dos dies d’emissió 

setmanals)   
 Produir nous episodis de les sèries d’humor de més èxit 
 Mantenir la sèrie d’autor i de prestigi com a complement de la producció 

 
1.1.5.- Entreteniment i Culturals 
 

 Continuar buscant noves fórmules per a l’entreteniment i apostant per la recerca de nous formats, que 
siguin creatius i atractius per a l’audiència 

 Enfortir l’àrea consolidant un estil propi d’entreteniment 
 Fer una recerca exhaustiva de nous valors de la comunicació, tant de presentadors com de professionals 

capaços de liderar nous projectes 
 Treballar i consolidar noves fórmules de programes culturals i de paraula al 33 

 
1.1.6.- Infantils i Juvenils  
 

 Oferir als diferents canals continguts diversificats, adreçats a diferents targets infantils però incloent-hi 
pares i educadors 

 Renovar a fons el Club Super3, amb noves icones-personatges i un nou llenguatge visual i narratiu 
 Consolidar la franja preescolar Super3 Mic, de recent creació 
 Oferir programes que combinin educació i entreteniment (edutaintment) 
 Consolidar l’oferta musical per a adolescents Top Ten Tomàtic 
 Ampliar l’oferta juvenil amb noves propostes 

 
1.1.7.- Educatius 
 

 Consolidar la producció de projectes educatius infantils 
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 Posar a disposició dels espectadors en general, i la comunitat educativa en particular, tot el material 
audiovisual educatiu de què disposa TVC 

 
1.1.8.- Coproduccions 
 

 Reconvertir la col·laboració amb la indústria, basada fins ara en una política d’ajuts, per orientar-la als 
continguts i a l’obtenció d’èxits en pantalla, així com reconeixement en mercats i festivals 

 
1.1.9.- Producció Aliena 
 

 Consolidar el nou Servei Català de Doblatge i aconseguir que el 2006 siguin doblades almenys el 40% de 
les estrenes en sala (120 títols, aproximadament), tenint com a objectiu final el doblatge al català de tot el 
cinema estranger (300 títols, aproximadament). 

 
1.2.- Màrqueting, Comunicació i Relacions Institucionals 
 
1.2.1.- Màrqueting 
 

 Consolidar la nova imatge corporativa: 
 Implementar i actualitzar la renovació iniciada el 2005, amb el desenvolupament de les submarques de 

TV3: TV3INFORMACIÓ, TV3ESPORT, TV3DOCUMENTAL, TV3FICCIÓ, TV3JOVE 
 Actualitzar el posicionament i estil de les marques K3, 33 i 3/24, i donar suport constant a les altres 

marques: Club Super3, 3xl.net, Estrenes de TV3, 3 a la carta, etc. 
 Renovar la imatge de la programació esportiva per aconseguir una unitat entre tots els productes del 

departament d’Esports 
 

 Innovar en els formats de promoció de programes: 
 Produir nous formats d’autopromoció 
 Guanyar agilitat en el llançament de promocions, actuant sobre la cadena de decisió, creació, producció 

i emissió 
 Innovar la creativitat de la promoció a través de l’externalització, el reciclatge, la formació i la mobilitat 

interna 
 Ajustar la durada de les promocions a 15 segons 
 Consolidar el funcionament del sistema de navegació vertical (que pretén arrossegar l’espectador d’un 

programa al’altre mitjançant sobreimpressions, mosca animada, next, etc.) 
 

 Millorar el ritme de cadena i la gestió del temps d’antena, sent estrictes en el compliment dels temps i 
reforçant la coordinació entre els departaments de programació, comercial i promoció. 

 Consolidar les agendes TV3 recomana i 33 recomana. 
 Renovar les línies d’actuació de marxandatge i potenciar el servei 3 a la carta com a via de distribució i 

venda de productes de TV3. 
 Millorar la divulgació entre els anunciants dels principis de qualitat de TVC en termes d’eficiència 

publicitària. 
 
1.2.2.- Estudis i Comunicació 
 

 Aprofundir en l’estudi de les preferències, actituds, opinions, reaccions i tendències dels espectadors 
(d’acord amb el procés EFQM). 

 Posar en marxa un nou model d’atenció a l’espectador, que permeti atendre millor les demandes, queixes i 
suggeriments del públic, i contribueixi a reforçar la imatge de proximitat i qualitat de TVC (d’acord amb el 
procés EFQM). 

 
 Seguir millorant el nivell de qualitat lingüística de la programació: 

 Treballar bé tots els gèneres i registres perquè la programació sigui ben rebuda per tots els sectors de 
l’audiència. 

 Exigir cada vegada més competència lingüística en els processos de selecció de personal propi i de 
col·laboradors dels programes. 

 Exigir cada vegada més bona dicció als sonoritzadors d’espots (que actualment no passen per cap 
homologació oficial). 

 Reforçar els mecanismes de control i assessorament. 
 

 Augmentar el nivell d’accessibilitat de la programació a persones amb discapacitats sensorials, a través de 
la subtitulació i l’àudiodescripció 

 Organitzar i iniciar un “Màster de TV3 en innovació i qualitat televisiva”, amb la col·laboració de dues 
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universitats (UAB i UPF), per transmetre el patrimoni de coneixement de TV3, contribuir a apropar el món 
universitari i el professional i oferir noves oportunitats formatives al personal de TVC 

 Treballar estratègies de comunicació externa per reforçar la imatge i la presència de TVC als mitjans 
 
1.2.3.- Relacions Internacionals i Serveis Generals 
 

 Promoure la notorietat internacional de TVC, a través de la presència en mercats i festivals i d’acords de 
col·laboració amb televisions estrangeres. 

 Identificar una estratègia adequada de venda de programes, que s’adapti a les capacitats i potencial de 
venda de TVC . 

 Posar en marxa el Club de TV3, impulsat conjuntament amb l’ICIC, per estimular el consum de cultura i 
crear una comunitat, els socis, amb un fort vincle amb TV3. 

 Potenciar l’edició de discografia basada en el patrimoni de TVC, consolidant la línia actual de TVC Edicions 
(facilitar que les empreses discogràfiques facin edicions basades en músiques i programes de TVC, a 
canvi de royalties), i posar en marxa un sistema de descàrregues de música a través d’internet. 

 
1.3.- Comercial 

 
 Definir el posicionament comercial de TVC, recuperant al màxim i polint la imatge de seriositat, coherència i 

proximitat: 
 

 Mantenir el compromís pres en les negociacions, tant en aspectes quantitatius com qualitatius 
 Respectar les afinitats entre la venda i l’emissió 
 Escoltar les peticions particulars dels anunciants i ofertar productes ad-hoc que satisfacin les seves 

necessitats 
 Ampliar la cartera d’anunciants segmentant més el mercat 

 
 Oferir un producte de qualitat, estable, de màxima eficiència i mai decebedor per al client (anunciant o 

espectador): 
 Potenciar una política de preus acord als nivells de qualitat ofertats i, sobretot, a la disminució 

d’ocupació aconseguida 
 Buscar el màxim de negociacions a mitjà i llarg termini per obtenir seguretat i estabilitat, condicionant 

únicament l’eficiència 
 

 Mantenir escrupolosament el compliment dels límits fixats d’ocupació publicitària 
 Obtenir la millor ràtio possible de facturació vs.ocupació 

 
2.- Liderar el procés de transició a la TDT, tant a nivell de continguts com de mitjans tècnics 
 
Objectius operatius: 
 
2.1.- Programació 
 

 Dissenyar i desplegar l’oferta multicanal del MUX 1 (4 canals): 
 Produir els nous continguts que configuraran i completaran l’oferta de la programació multicanal 

adquirint els materials aliens necessaris per proveir l’esmentada oferta. 
 Crear noves franges de programació en l’oferta del MUX 1 que permetin assajar possibles canals del 

MUX 2 (esports, ficció, canal ciutadà, canal Parlament). 
 Desplegar una oferta de serveis interactius sincronitzats amb diverses emissions dels canals TDT. 
 Millorar el teletext digital (que s’haurà estrenat a finals de 2005) i la guia electrònica de programació 

(EPG) 
 

 Promoure una nova cultura en les àrees de continguts (producció pròpia): 
 Produir d’una manera més àgil i econòmica per poder afrontar l’augment d’hores d’emissió que suposa 

el desplegament del MUX 1 i, més endavant, del MUX 2 
 Produir continguts cada cop més específics i adaptats a la nova oferta multicanal 
 Adequar els sistemes de producció per poder readaptar els programes als diversos canals i suports 

 
 Adaptar el departament d’Emissió i Continuïtat a l’aparició de nous canals, i revisar els processos de 

continuïtat per guanyar agilitat 
 
2.2.- Màrqueting, Comunicació i Relacions Institucionals: 

 Dissenyar/adaptar la imatge dels diferents canals del MUX 1 
 Dissenyar el llançament de la nova oferta multicanal 
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 Preparar el terreny per construir cadenes del MUX 2 a partir de les submarques de TV3   
 Iniciar la comunicació de la TDT, amb campanyes externes i internes de difusió 

 
2.3.- Explotació i Recursos 
 

 Desplegar la xarxa de difusió arreu del país 
 Actualitzar la capçalera 
 Aprofitar al màxim els recursos tècnics de producció i d’emissió per donar servei a més canals 

 
3.- Avançar en el procés de digitalització, executar millores internes i optimitzar recursos 
 
Objectius operatius: 
 
3.1.- Explotació i Recursos 
 

 Completar la reposició dels equips d’explotació analògics (estudis, unitats mòbils, sales de postproducció, 
equips de rodatge) per equipament digital d’última generació, i integrar-lo en el sistema de producció 
digital. 

 Continuar la implementació de la producció digitalitzada de programes basada en el sistema propi Digition, 
desenvolupat internament des de fa quatre anys: 

 Consolidar i millorar els processos de treballs ja vigents, i augmentar la fiabilitat del sistema en els 
programes informatius i d’esports 

 La producció digital aplicada a la resta de programes planteja necessitats diverses, que requeriran en 
alguns casos solucions específiques 

 
 Completar l’adaptació de les continuïtats de TV3 i 33 als formats digitals de vídeo i àudio (SDI, AES) i 

implementar els equips de difusió (play out) del sistema Digition a les continuïtats i a control central i tràfic. 
 Executar els projectes de construcció de nous edificis, seguint els criteris aprovats en el pla director d’obres 

elaborat l’últim any. 
 Mantenir l’estabilitat del volum d’ocupació dels RRHH operatius, optimitzar la seva gestió i augmentar la 

coordinació amb el departament de RRHH en els àmbits de la contractació, plans de formació i selecció del 
personal, així com en l’aplicació de les disposicions del nou conveni col·lectiu . 

 
3.2.- Informatius 
 

 Avançar en el procés de digitalització: 
 Digitalitzar les corresponsalies de fora de Catalunya 
 Millorar l’automatització interna del 3/24 i dels platós d’Informatius 

 
 Adequar l’espai de la redacció a les necessitats d’uns Serveis Informatius que han augmentat 

quantitativament la seva oferta 
 
3.3.- Màrqueting, Comunicació i Relacions Institucionals 
 

 Millorar la comunicació interna, treballant conjuntament amb el departament de RRHH 
 Estrenar el nou Portal intern (gestionat conjuntament amb RRHH) i dotar-lo de recursos per fer possible 

que evolucioni i es consolidi 
 Potenciar la coordinació amb Catalunya Ràdio en l’àmbit de la promoció dels programes, a fi d’aprofitar 

millor la capacitat comunicativa com a grup 
 Aprofundir en la digitalització del servei de Documentació i augmentar el nivell de consultes, així com la 

comercialització de materials d’arxiu 
 Mantenir o augmentar la qualitat dels serveis interns agrupats en el departament de Serveis Generals 

(neteja, consergeria, telefonistes, correus i missatgers, reprografia, taxis, diaris i revistes i la gestió de 
viatges) 
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Activitats 
 
1.- Programació 
Les activitats de l’àrea de Programes i Programació són les que duen a terme les àrees de continguts. No obstant 
això, cal destacar aquells aspectes de l’activitat d’aquestes àrees que són fonamentals per a la programació. 
1.1.- Graella de TV3 

 Els telenotícies seguiran sent la columna vertebral de la programació. 
 Mantenir el magazine informatiu Els matins a la franja matinal i l’informatiu La nit al dia com a tancament de 

la programació. 
 Estar atents a ser el referent informatiu sempre que calgui a través de la programació especial. 
 Mantenir a TV3 espais d’esport d’èlit, futbol i Fòrmula 1. 
 Consolidar les dues telenovel·les a la graella. 
 Tenir en graella, com a mínim, una sitcom i una sèrie. 
 Mantenir el magazín El Club a la franja de tarda. 
 Mantenir l’oferta de programes d’entreteniment en les franges d’accés als telenotícies.  
 Tenir en el prime time almenys dos programes d’entreteniment: un de paraula i un altre d’humor o concurs. 
 Incorporar a la graella produccions de l’àrea d’Infantils i Juvenils (que nodreix bàsicament el K3, però 

començarà a treballar també per als altres canals i especialment per a TV3). 
1.2.- Graella del 33: 

 Diversificar i incrementar l’oferta esportiva, amb especial atenció als esports minoritaris, i impulsar franges 
específiques d’esports.  

 Consolidar i augmentar l’oferta documental. 
 Incrementar la producció de programes i retransmissions culturals. 

1.3.- Graella del K3: 
 Diversificar l’oferta amb programes d’altres àrees de producció de continguts 
 Trencar l’estructura actual de la graella per evitar que els contenidors (Club Super3 i 3xl.net) absorbeixin 

tota l’oferta. 
1.4.- Audiències 

 Remodelar el departament d’Audiències i especialitzar els seus tècnics per aconseguir un nivell de 
coneixement i anàlisi de l’audiència més precís. 

1.5.- Emissió i Continuïtat 
 Començar la remodelació del departament per adaptar-lo a l’aparició de nous canals, i revisar els 

processos de continuïtat amb la finalitat d’obtenir més agilitat 
 

2.- Informatius  
2.1.- Diaris 

 Posar tots els recursos humans i tècnics necessaris per al seguiment dels tràmits parlamentaris de la 
reforma de l’Estatut, a Catalunya i a Espanya, i molt especialment en la cobertura de la campanya del 
referèndum sobre el text estatutari. 

 Dedicar una especial atenció a altres fets previstos de rellevància informativa, com l’aniversari del 
començament de la guerra civil espanyola, les cimeres europees sobre el futur de la constitució i del 
finançament de la Unió, etc.  

 Dedicar una atenció especial en els telenotícies als temes propis i pròxims, i reforçar el concepte d’aposta 
informativa del dia en l’obertura de les diverses edicions. 

 Aprofitar al màxim les noves tecnologies, els recursos d’escenografia (video wall) i les possibilitats que 
ofereixen els diversos formats televisius per oferir  una informació amb ritme, rica i contextualitzada, al 
servei d’una millor atenció i comprensió. 

 Refermar el liderat d’Els matins, que ha obtingut un 20,8% de quota mitjana en la temporada 2004/2005. El 
programa seguirà tenint com a element vertebrador l’actualitat del dia, que s’enriquirà amb connexions en 
directe, reportatges, debats, cara a cara o entrevistes, amb la voluntat de ser referent informatiu de la 
jornada. 

 Consolidar La Nit al dia com a programa de referència en la informació d’anàlisi, en la seva nova etapa a 
TV3. Amb més dotació humana i tècnica, el programa es mantindrà fidel al seu estil, sense entrar en la 
lluita per l’audiència. 

 Renovar la imatge del 3/24 i diversificar els gèneres informatius, per complementar l’oferta bàsica 
d’informació immediata i àgil. El canal potenciarà la transmissió d’esdeveniments en directe amb mitjans 
propis de TVC o utilitzant els senyals d’altres televisions i agències informatives. 

2.2..- No diaris 
 Seguir apostant pels reportatges de proximitat al programa 30 Minuts, sense deixar de banda els grans 

temes d’abast internacional ni els d’investigació històrica. 
 Tractar en profunditat el 70è. aniversari de l’inici de la guerra civil espanyola, amb documentals especials i 

l’emissió de reportatges als programes 30 Minuts o 60 Minuts. 
 Mantenir el programa Àgora com a espai de debat sobre grans temes de l’actualitat política, econòmica, 

cultural o social. 
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 Fer un ampli seguiment del procés de reforma de l’Estatut en els programes Àgora i Parlament.  
 Seguir consolidant el programa Tot un món, que comença la segona temporada amb la intenció de recórrer 

tot el territori català per donar una visió el més àmplia possible sobre el món de la immigració. 
 Seguir consolidant el programa Valor Afegit, dedicat als grans temes de l’actualitat econòmica, financera i 

laboral, amb reportatges de producció pròpia i entrevistes amb els protagonistes de l’actualitat o experts 
que ajudin a entendre-la. 

 Produir especials informatius per donar resposta a fets de gran rellevància, com ja s’ha fet durant el 2005 
(tsunami al sudest asiàtic, atemptats de Londres, mort del papa o aniversari dels atemptats de Madrid). 

 Produir entre dos i tres documentals en la línia de la recuperació de la memòria històrica, un dels senyals 
d’identitat de TVC com a televisió pública. 

 Realitzar (en total) una desena d’especials informatius durant el 2006. 
 

3.- Esports 
 Incorporar un nou locutor als partits de primera divisió de futbol per aconseguir més personalitat i més 

afinitat amb el públic jove. 
 Renovar el programa Gol a Gol i centrar-lo més en la vessant d’espectacle del futbol, amb la voluntat de 

convertir-lo en referència de les nits de diumenge. 
 Mantenir la resta d’espais informatius sobre futbol: Futbolint (futbol internacional), FutbolCat (equips 

catalans de segona A, segona B i tercera) i les transmissions del cap de setmana. 
 Reforçar l’equip d’informació sobre el món del motor. 
 Continuar amb el projecte d’una secció de nous formats dins del departament. 

 
4.- Documentals i Nous Formats 

 Produir noves sèries històriques de l’estil Històries de Catalunya, amb variacions en el format i la temàtica. 
 Estrenar el programa Cronos, amb els millors documentals històrics de les televisions d’arreu del món. 
 Posar en marxa un projecte sobre l’exili polític català del segle XX, portat per l’equip del programa Tarasca 

i amb la col·laboració de la Generalitat. 
 Treballar formats en la línia del programa Efecte Mirall, per mostrar altres realitats socials. 
 Produir noves docusèries amb temàtiques de proximitat, en la línia de Mares i Aeroport 
 Produir nous formats de documental social centrats, entre altres temes, en la immigració, les relacions 

humanes i la situació de les dones. 
 Posar en marxa un nou espai per divulgar la ciència, la tecnologia i la recerca entre el públic familiar 
 Presentar la segona part de la sèrie Bèsties sobre fauna catalana. 

 
5.- Dramàtics 

 Renovar periòdicament els guionistes i substituir els actors d’El cor de la ciutat per superar els problemes 
derivats, en gran part, dels anys de permanència en antena. 

 Treballar en un possible recanvi argumental d’El Cor un cop assegurats uns mínims resultats d’audiència 
durant el 2006. 

 Encarregar un projecte de recanvi per a la franja oberta per Ventdelplà. 
 Encarregar un projecte de sèrie setmanal que arrisqui, tant en la innovació del gènere com en l’originalitat 

de l’argument. 
 Gravar i emetre nous capítols de la sèrie Jet Lag, després del seu gran èxit. 
 Gravar i emetre nous capítols de Porca Misèria. 
 Preparar nous episodis de la sitcom Lo Cartanyà. 

 
6.- Entreteniment i Culturals 

 Consolidar el magazine de tarda El Club. 
 Consolidar les apostes d’entreteniment per a les franges d’accés als Telenotícies Migdia i Vespre. 
 Preparar dos programes de l’àrea d’entreteniment per al prime time de TV3: un programa de paraula/debat 

i un espai d’entreteniment “pur” (concurs o humor).  
 Potenciar els dos projectes anuals de sensibilització: La Marató de TV3 i La Setmana de TV3. 
 Produir per a la graella del 33 un ampli ventall de programes culturals i transmissions d’esdeveniments 

socioculturals, tenint present que de cara a la TDT s’hauran d’incrementar aquests tipus de programes. 
 

7.- Infantils, Juvenils i Educatius 
Infantils: 

 Renovar la producció de Super3 Mic. 
 Edició del disc Tomàtic. 
 Emetre el curs d’anglès Hello Hoobs, coproduit per TVC. 
 Emetre les produccions d’edutaintment Mira’m bé (sobre la TV) i Atrapasons (musical). 
 Produir serveis interactius pilot per a la TDT amb el Top Ten Tomàtic. 

Juvenils 
 Posar en marxa un espai per oferir produccions audiovisuals fetes per joves. 
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 Produir un concurs protagonitzat per alumnes d’ESO. 
Educatius 

 Consolidar el portal d’Internet amb més de 1000 hores de producció televisiva. 
 

8.- Coproduccions 
 Negociar el nou Conveni 2006-2009 amb les associacions de productors d’acord amb l’objectiu de centrar 

la col·laboració amb la indústria en els continguts.  
 Buscar socis estratègics en altres cadenes públiques. 

 
9.- Producció Aliena 

 Gestionar acords per potenciar el doblatge al català i la distribució del material doblat en les edicions 
DVD/vídeo. 

 Dur a terme accions per preveure les necessitats de producte de cara a la TDT i establir contactes amb 
emissores i distribuïdores per conèixer les condicions de compra que defineix el mercat. 

 
10.- Màrqueting, Comunicació i Relacions Institucionals 
10.1.- Màrqueting 

 Dissenyar/adaptar la imatge dels diferents canals del MUX 1. 
 Dissenyar i executar l’operació de llançament de la nova oferta multicanal. 
 Campanyes de promoció de les submarques TV3FICCIÓ, TV3INFORMACIÓ i TV3 DOCUMENTAL. 
 Creació d’una unitat pont entre promoció i continuïtat per aconseguir el ritme de cadena necessari. 
 Procés d’implementació en actius externs del nou logo de TV3 i de Televisió de Catalunya 
 Elaboració d’un fulletó institucional i un DVD corporatiu. 
 Campanya per fomentar l’ús del Portal intern, i campanya per a l’actualització individual de dades. 
 Plantejar i executar millores de la comunicació i la coordinació internes (conjuntament amb el departament 

de RRHH). 
 Organitzar jornades internes i campanyes de difusió externa sobre la TDT. 
 Reforçar contactes amb els anunciants, amb l’organització de trobades, i potenciar la presència de TVC en 

publicacions del sector publicitari. 
 Obrir noves vies de comercialització de productes de marxandatge sense oblidar les més tradicionals, tant 

pel que fa al suport com a la distribució. 
 Reorganitzar el Departament. 

10.2.- Estudis i Comunicació 
 Crear un Observatori de l’Espectador per dur a terme anàlisis periòdiques de caràcter qualitatiu. 
 Posar en marxa un nou model d’atenció a l’espectador: 

 Establir un nou acord amb la Direcció General d’Atenció Ciutadana per a l’atenció telefònica i via 
correu-e. 

 Crear un equip de back office que estableixi protocols d’atenció i supervisi el conjunt de la comunicació 
amb els espectadors. 

 Reforçar els mecanismes de control i assessorament lingüístic per seguir millorant la qualitat lingüística de 
la programació: 

 Mantenir l’assessorament individualitzat i permanent als comunicadors (actors, presentadors, 
col·laboradors, redactors, etc.). 

 Continuar unificant criteris amb Catalunya Ràdio i altre mitjans, com l’Antena de Terminologia del 
Termcat. 

 Mantenir l’actualització permanent de la web de llengua ÉsAdir. 
 Oferir nous programes amb versió aranesa a través del dual. 
 Incrementar les hores d’emissió subtitulades fins apropar-se al 50% de la programació a finals del 2006, i 

mantenir els espais amb traducció a la Llengua de Signes Catalana. 
 Oferir nous programes amb audiodescripció a través del sistema dual. 
 Dissenyar el programa d’estudis, l’equip docent i l’estructura logística i de gestió del Màster de TV3, en 

col·laboració amb el departament de RRHH. 
 Expansió de la web de premsa Info3 i accions per millorar la presència de TVC en mitjans emergents (com 

premsa gratuïta i digital).  
10.3.- Relacions Internacionals i Serveis Generals: 

 Mantenir la presència de TVC en els principals mercats i festivals i ampliar relacions amb televisions 
estrangeres (pròxima firma d’un conveni amb FR3). 

 Seguir potenciant els premis Actual, que s’atorguen als millors reportatges de risc nacionals i 
internacionals.  

 Explorar distribuïdors internacionals per potenciar la venda de programes i millorar els nostres materials 
per posicionar-los en els mercats. 

 Posar en marxa El Club de TV3: 
 Creació del programa de televisió i inici d’emissió el primer trimestre del 2006. 
 Pla per aconseguir un quantitat significativa de socis durant l’any. 
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 Creació d’una estructura coparticipada per TV3, l’ICIC i l’empresa encarregada de la gestió.  
 Creació de la logística i elements de suport necessaris per al funcionament del club. 

 Donar sortida als 13 projectes discogràfics actuals de TVC Edicions. 
 Tancar un contracte amb una distribuïdora multinacional per desenvolupar un sistema de descàrregues de 

música a través del portal ritmes.net. 
 Incrementar les consultes internes del Departament de Documentació, a través del sistema Digition, així 

com les consultes externes, la comercialització de materials d’arxiu i la col·laboració amb institucions.  
 Acostar als usuaris els serveis del Departament de Serveis Generals, a través del nou Portal intern. 

 
11.- Explotació i Recursos 

 Reposar el mesclador d’àudio de l’estudi Polivalent i del control de l’estudi 1, i completar la instal·lació del 
control fix de l’estudi Imagina2. 

 Remodelar i ampliar els controls de l’estudi 5 de decorats virtuals, per potenciar-hi lagravació de programes 
de mig format. 

 Instal·lar en la Unitat Mòbil 202 equips que permetin treballar amb vídeo digital, i reposar el mesclador 
d’àudio de la Unitat Mòbil 101. 

 Adequar les unitats d’enllaços mòbils a la producció digital. 
 Substituir les sales de postproducció analògiques per editors no lineals i completar la seva integració al 

sistema Digition. 
 Introduir progressivament les noves càmeres de rodatge que empren la tecnologia de gravació d’imatges 

en memòria d’estat sòlid, i integrar-les al sistema Digition. 
 Executar la primera fase del pla d’obres amb la construcció d’un nou edifici annex al CEI d’una superfície 

de 1000 m2. 
 Completar la reforma dels espais de caracterització del CPA. 
 Implementar l’aplicació informàtica PROA-2, que permetrà el seguiment integrat dels processos de 

producció d’un programa (elaboració de guions, desglossament de seqüències, confecció de plans de 
gravació i d’escaletes, seguiment pressupostari, etc.). 

 Consolidar indicadors fiables, dins del pla d’adopció del model de gestió EFQM, per mesurar i millorar la 
gestió dels RRHH i tècnics, controlar les incidències i conèixer la valoració de la qualitat tècnica de les 
nostres emissions per part dels espectadors. 

 
12.- Comercial 

 Evitar al màxim canvis en les emissions publicitàries de TVC 
 Crear nous formats comercials: 

 Blocs curts 
 Blocs exclusius 
 Ajustar el cost de les posicions preferents incrementant el % de venda 

 
 Avançar tecnològicament en el tractament del material d’emissió (FO) i en la reducció dels tràmits 

administratius. 
 Plantejar un encariment moderat. 
 Comercialitzar i vendre al màxim els espais patrocinats, ampliant la cartera i buscant la màxima afinitat. 
 Mantenir els costos més alts en espais preferents i de màxima notorietat. 
 Facilitar l’entrada de FORTA, sempre que sigui mantenint la política de venda directa i sense distorsionar la 

bona ràtio facturació/ocupació de TVC. 
 Actualitzar i adaptar els continguts actuals dels esports a les Normes del Consell (CCRTV). 
 Consolidar la nova estructura del departament: 

 Més contacte amb el carrer 
 Més control de l’activitat comercial 
 Més anàlisi de la rendibilitat comercial 

 Ampliar les funcions dels executius comercials amb la finalitat d’enriquir tant les persones com el producte. 
 Potenciar de manera especial l’Àrea d’Anàlisi comercial: 

 Sistematització d’estudis concrets, útils per plantejar propostes i prendre decisions. 
 Disseny d’un nou programa informàtic, amb visió de futur (interactivitat, nous canals, etc.). 
 Disseny d’una fitxa de client corporativa (dins del procés EFQM). 

 
Seguiment 
 
Per fer el seguiment s'han establert els següents indicadors: 
 
RESULTATS: 
Entenem per resultats l'audiència de la programació de TVC. Els indicadors seran de dos tipus: el share (quota de 
pantalla mitjana) anual de TVC (suma de tots els canals), i els contactes (persones que connecten amb el canal) de 
cada cadena. En el cas de TV3 i K3/33 la referència serà el nombre de persones que hi contacten diàriament, i en el 
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cas del 3/24 (que té una cobertura analògica limitada) el nombre de contactes mensuals. 
 
També s'ha establert com a indicador que els telenotícies de TV3 obtinguin el lideratge (en relació als informatius de 
la competència). La referència serà el share anual, però no s'ha previst cap percentatge per al 2006 perquè el 
lideratge depèn de les audiències que obtinguin la resta de cadenes. 
 
OUTPUT: 
Entenem per output la programació produïda. Atès que TVC és una televisió de servei públic, compromesa amb els 
valors socials i democràtics i amb la promoció de la llengua i la cultura catalana (com defineix la Missió), s'han 
establert d’indicadors les hores d'emissió anuals dedicades a programes culturals i educatius, a programes que 
promoguin la solidaritat i la integració de col·lectius minoritaris i desafavorits, i a programes adaptats a col·lectius 
amb discapacitats sensorials. 
 
QUALITAT 
S'ha establert com a indicador els resultats de l'enquesta d'opinió anual del Consell de l'Audiovisual de Catalunya 
(CAC), i concretament els apartats que fan referència a quina és la cadena de referència dels espectadors, quina és 
la cadena preferida per seguir la informació general i política, i quina és la cadena capdavantera en imparcialitat 
política. 
  
EFICIÈNCIA 
S'han establert com a indicadors la mitjana de volum de contractació anual i el cost de les despeses corrents per 
hora d'emissió, en euros constants (any 2006). 
 
INPUT 
L’indicador establert és l’acompliment del pressupost. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Les activitats de TVC reforcen les següents línies polítiques de la Generalitat:  
 
1.   Acord de Govern del Tinell: 

 Política lingüística: 
 Aconseguir que el Servei Català de Doblatge dobli tot el cinema estranger que s’estrena anualment a 

Catalunya (uns 300 títols). Per a l’exercici 2006, aconseguir que el doblatge afecti el 40% de les 
estrenes (120 títols, aproximadamanent). 

 Seguir millorant el nivell de qualitat lingüística de la programació: 
 Treballar bé tots els gèneres i registres perquè la programació sigui ben rebuda per tots els 

sectors de l’audiència. 
 Exigir cada vegada més competència lingüística en els processos de selecció de personal propi i 

de col·laboradors dels programes. 
 Exigir cada vegada més bona dicció als sonoritzadors d’espots (que actualment no passen per 

cap homologació oficial). 
 Reforçar els mecanismes de control i assessorament als comunicadors de TVC. 

 Mitjans de Comunicació Audiovisuals: 
 Començar l’adaptació dels segons canals al nou escenari 
 Dissenyar i posar en marxa un nou canal per emetre en digital 
 Promoure una nova cultura en les àrees de continguts, com a adaptació al futur digital 
 Proveir-se del material aliè necessari per cobrir les necessitats dels nous canals 
 Dissenyar la imatge i dur a terme la campanya de promoció i comunicació del nou canal digital 
 Preparar el terreny per construir cadenes amb identitat pròpia a partir de les submarques TV3 ESPORT 

i TV3 JOVE  
 Iniciar la comunicació de la TDT, amb campanyes externes i internes de difusió 

 Infrastructures i política de telecomunicacions: 
 Impulsar l’expansió de la TDT: desplegament de la xarxa de difusió arreu del país, actualització de la 

capçalera iincrement dels recursos tècnics de producció i d’emissió necessaris per donar servei a més 
canals. 

 
2.   Acord estratègic de l’economia catalana: 

 Recerca, desenvolupament i innovació: 
 Organitzar i iniciar el “Màster de TV3 en Innovació i Qualitat televisiva”, amb la col·laboració de dues 

universitats (UAB i UPF), per transmetre el patrimoni de coneixement de TV3, contribuir a apropar el 
món universitari i el professional i oferir noves oportunitats formatives al personal de TVC. 

 Projecció internacional: 
 Promoure la notorietat internacional de TVC, a través de la presència en mercats i festivals i d’acords 



 PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006 
 MEMÒRIES DE PROGRAMES 

729 

Departament:  
Presidència 

 

Servei/Entitat:  
Televisió de Catalunya SA 

Codi: 
 6260  

Programa:  
Mitjans de comunicació social 

Codi:  
 533 

de col·laboració amb televisions estrangeres. 
 Explorar els diferents distribuïdors internacionals que millor puguin representar els interessos de TVC 

pel que fa a la venda de programes. 
 Integració de persones immigrants: 

 Consolidar en la graella del 33 del programa especialitzat Tot un món, que engega la segona 
temporada amb la intenció de recórrer tot el territori català per donar una visió al més àmplia possible 
sobre el món de la immigració a Catalunya . 

 Produir nous formats de documental social centrats, entre altres temes, en la immigració, les relacions 
humanes i la situació de les dones. 

 
 



 

 



 

 

CATALUNYA RÀDIO SRG, SA  
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Diagnòstic de la situació 
 
El grup d’emissores de Catalunya Ràdio, format per la pròpia Catalunya Radio, Catalunya Música, Catalunya 
Informació , Catalunya Cultura i dos canals digitals amb programació musical exclusiva, es troba davant del repte 
d’analitzar i redefinir alguns dels objectius que van impulsar la seva creació. 
 
Avui, Catalunya Ràdio ha esdevingut l’entitat radiofònica més important del país en tots els aspectes, fet que la 
converteix en el gran referent del sector. Aquest èxit, col·loca la ràdio nacional de Catalunya en una posició òptima 
per tal d’afrontar els nous reptes. 
 
L’audiència conjunta dels quatre canals analògics de Catalunya Ràdio situa el grup com a líder indiscutible de la 
ràdio en català: oscil·la entre els 650.000 i 750.000 oients, segons les onades,  sense comptar els que té al País 
Valencià, Balears, Andorra i Sud de França, que no han estat mai mesurats, i que ben segur que situarien 
l’audiència en cotes més elevades. La majoria de programes que emet Catalunya Ràdio són també líders en les 
seves respectives franges horàries. Catalunya Informació manté un lideratge cada cop més consolidat, situat 
sempre per sobre dels 130.000 oients; Catalunya Música es manté en una franja que oscil·la entre 30.000 i 40.000 
oients, i Catalunya Cultura  mai no ha superat la barrera dels 10.000. 
 
Els ingressos publicitaris cobreixen un 37% del pressupost del Grup, i s’assoleixen cada temporada els objectius 
prefixats. 
 
Els estudis qualitatius realitzats pel CAC atorguen a Catalunya Ràdio una alta qualificació en aspectes tan 
essencials com pluralitat, rigor, i confiança. Precisament perquè la majoria d’aquests elements són a favor de l’estat 
actual de l' empresa, és ara quan cal introduir canvis que permetin al grup d’emissores de Catalunya Ràdio de 
consolidar la seva posició  de referent  en el panorama audiovisual de Catalunya: des de canvis estructurals de 
funcionament intern,  fins a la redefinició d’alguns canals que, o bé han esgotat una mica el seu model, o,  com en el 
cas de Catalunya Cultura, mai no han acabat de trobar el seu lloc en el panorama radiofònic del país. Això, sense 
oblidar els aspectes tecnològics, en els que Catalunya Ràdio ha estat sempre capdavantera: millorant la capacitat 
de connexions d’Internet, i liderant el trànsit cap a la digitalització, tant pel que fa al funcionament intern com, si 
s’escau,  en l’emissió. 
 
En definitiva, avançar, des de l’èxit, cap a canvis estructurals interns i de models de programació, absolutament  
necessaris si Catalunya Ràdio vol continuar mantenint la seva posició de lideratge. 
 
Catalunya Ràdio manté el lideratge a Catalunya : 
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ANÀLISI DE LES DADES D’AUDIÈNCIA 
(segona onada 2005 de l’EGM) 

- L’audiència de ràdio generalista s’ha mantingut igual respecte la segona onada de l’any passat i ha baixat 
lleugerament (-9%) respecte l’onada anterior. Amb aquestes dades, Catalunya Ràdio només ha baixat un 
1% respecte l’onada anterior i recupera quota de mercat ja que el seu més immediat seguidor (Cadena 
SER) ha baixat un 8%. 

- Les xifres posen la cadena SER a 103.000 oients de diferència respecte Catalunya Ràdio, a una distància 
gairebé idèntica a la de fa un any. 

- La principal novetat d’aquesta onada és la tornada a l’EGM de RNE i l’ingrés de Punto Radio. Les seves 
audiències estan molt lluny de les primeres posicions (RNE 137.000 oients i Punto Radio 126.000 oients). 
Es dona la circumstància que Catalunya Ràdio amb 604.000 oients a Catalunya (a tot l’estat arriba als 
625.000) supera en audiència a Punto Radio a nivell estatal ja que l’emissora de Luís del Olmo només 



 PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006 
 MEMÒRIES DE PROGRAMES 

734 

Departament: 
Presidència 

 

Servei/Entitat: 
Catalunya Ràdio SRG. SA 

Codi: 
 6270 

Programa:  
Mitjans de comunicació social 

Codi:  
 533 

arriba als 471.000. 
- La cadena COPE frena la seva tendència a l’alça de les últimes onades tant a Catalunya com a l’estat 

espanyol i en el cas català baixa fins a la quarta posició. 
- RAC 1 continua la seva tendència a l’alça i per primera vegada supera els 200.000 oients. 
- Amb la inclusió de les audiència de RNE i de Punto Radio ja podem fer una extrapolació més acurada 

sobre l’audiència de ràdio en català i en castellà a Catalunya. Segons les dades d’aquesta segona onada, 
els oients de ràdio en català sumen 937.000 persones mentre que l’audiència de ràdio en castellà supera el 
1.100.000 oients.  

- El programa “El matí de Catalunya Ràdio” torna a incrementar espectacularment la seva audiència arribant 
a la xifra rècord de 480.000 oients. El programa d’Antoni Bassas puja en totes i cada una de les hores i a la 
franja de 8 a 9 arriba a una xifra de 261.000 oients. 

- El programa “Versió original” confirma la tendència a l’alça de les últimes onades ja que torna a arribar a la 
seva xifra rècord de 160.000 i que a l’onada anterior només havia baixat 5.000 oients. Tot i que és una 
bona notícia, el fet que la temporada vinent no continuï pot suposar un greu problema per mantenir la franja 
de tarda ja que és en aquesta franja on Catalunya Ràdio té actualment el seu índex més gran de fidelitat 
(44%) i el major consum per oient (106,1 minuts). 

- El programa “Teva meva” no aconsegueix mantenir les xifres de l’onada anterior en que apuntava una 
petita remuntada d’audiència i es torna a col·locar als nivells de desembre mentre que la competència es 
va consolidant més en l’espai que anteriorment ocupàvem.  

- 1.000 oients del programa “Hora 14” de la SER impedeixen que aquesta onada tornem a ser líders 
ininterrompudament des de les 7 del matí fins les 8 del vespre.  

- “Tal dia farà un any” baixa lleugerament respecte l’onada anterior però supera de més de 10.000 oients les 
xifres de Catalunya Ràdio de fa un any. El mateix passa amb el programa “Si més no”, que encara que 
amb xifres més petites puja tan respecte l’onada anterior com respecte fa un any. 

- Amb tot, la franja de nit continua sent la més feble. Juntament amb el programa “Teva meva”, l’informatiu 
“Catalunya nit” va perdent oients poc a poc i el programa “La finestra” també va perdent oients onada rere 
onada. Cal dir que aquesta feblesa que es veu en la programació de nit es contraposa amb la fortalesa de 
la cadena SER que té en aquest bloc programàtic el 44% de la seva audiència mentre que per nosaltres 
només representa el 16%. 

- Al cap de setmana, tant el programa “El suplement” com els programes “Tot gira” i “Tapias variades” estan 
entre els 3 més escoltats de Catalunya.  

- Les xifres confirmen la bona acceptació del programa informatiu matinal del cap de setmana ja que el 
dissabte frega els 100.000 oients. En el cas dels informatius cal advertir que en aquesta onada només el 
“Catalunya vespre” és líder d’audiència, si be és cert que l’Informatiu del migdia ha perdut el lideratge per 
només 1.000 oients.  

- Cal estar atents a la possibilitat que un programa com “España a las 8” acabi definitivament amb el 
lideratge del “Catalunya matí” ja que entra en joc un programa que acumula audiència en una franja tan 
important com és la de les 8 i les 9 del matí. De totes maneres, en la franja en que competeixen 
directament l’audiència és clarament favorable a Catalunya Ràdio.   

- Malgrat que en ràdio no es fan servir les xifres de share, però en aquesta onada Catalunya Ràdio ha 
aconseguit un 30,3 de share amb 6 punts d’avantatge sobre la cadena SER. 

- Pel que fa a les altres cadenes del grup, Catalunya Informació augmenta la seva audiència tant respecte 
l’onada anterior com si ens fixem en les dades de fa un any.  

- Catalunya Música es recupera una mica i arriba als 34.000 oients. D’aquesta manera es torna a situar en la 
part alta de les xifres d’audiència dels últims anys. 

- Catalunya Cultura augmenta 2.000 oients i es torna a posar en 8.000.  
 

** Totes les activitats i estratègies relacionades amb les àrees corporatives de RRHH, Tecnologia, 
Economicofinancera i Compres estan definides en les fitxes de memòria de la CCRTV.  
 

Objectius 
 
Objectius estratègics: 
1.- Mantenir el lideratge d'audiència a Catalunya, ampliant l'espectre dels nostres oients. 
2.- Renovar  la imatge corporativa de les emissores de Catalunya Ràdio, reforçant i integrant les accions de 
màrqueting i comunicació. 
3.- Ser capdavanters en la utilització de noves tecnologies a l'entorn ràdio,  especialment a través d’internet. 
4.- Millorar l'eficiència en la gestió per tal d’alliberar recursos i poder competir amb eficàcia. 
5. Disposar de l’espai físic i  les instal·lacions  adequats que permetin assolir els objectius marcats. 
6.- Mantenir el creixement dels ingressos publicitaris afavorint els patrocinis. 
7.- Aconseguir un acord estable amb RNE que permeti accedir a la oferta de materials i drets de transmissions de  la 
UER. 
Objectius operatius: 
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1- Mantenir el lideratge d'audiència a Catalunya, ampliant l'espectre dels nostres oients. 
1.1.- Renovar l'estructura i els continguts de Catalunya Música 
1.2.- Renovar l’estructura i els continguts de Catalunya Informació 
1.3.- Redefinir Catalunya Cultura 
1.4.- Potenciar la innovació en la programació de Catalunya Ràdio 

2- Renovar  la imatge corporativa del grup d’emissores de Catalunya Ràdio, reforçant i integrant les accions de 
màrqueting i comunicació. 

2.1 – Estructurar un departament de màrqueting i comunicació amb major capacitat operativa 
2.2.- Millorar la imatge i la projecció pública del grup d’emissores. 

3.- Ser capdavanters en la utilització de noves tecnologies a l'entorn ràdio,  especialment a través d’internet. 
3.1.- Desenvolupar nous serveis de suport, difusió alternativa i opcions de consum acrònic de la programació 
de les emissores de Catalunya Ràdio a través d'internet. 
3.2.-Incrementar la capacitat d'accessos simultànis a internet i oferir els nostres continguts en diferents 
formats. 
3.3.- Consolidar el projecte de digitalització i automatització de les redaccions i unitats de producció i emissió. 
3.4.- Desenvolupar l'aplicació de la tecnologia d'enllaços via satèl.lit 
3.5.- Ser present i ser motor en aquelles noves tecnologies que surten al mercat 

4.-  Millorar l'eficiència en la gestió per tal d’alliberar recursos i poder competir amb eficàcia. 
4.1.- Avançar en el procés d’aplicar i consolidar el model de gestió de qualitat EFQM 
4.2.- Millorar la gestió amb l'ús de noves aplicacions informàtiques 
4.3.- Garantir un bon clima laboral 
4.4.- Contenir el creixement de la plantilla. 

5.- Disposar de l’espai físic i  les instal·lacions  adequats que permetin assolir els objectius marcats. 
5.1.- Garantir l'espai necessari per l'activitat del grup d’emissores de Catalunya Ràdio 
5.2 - Assegurar l’adequació de les infraestructures d’espai i tecnològiques a l’activitat de les emissions i dels 
seus objectius. 

6.- Mantenir el creixement dels ingressos publicitaris afavorint els patrocinis. 
6.1.- Adaptar el model comercial al nou entorn i als objectius del grup d’emissores de  Catalunya Ràdio 
6.2 – Primar la qualitat de la publicitat per davant de la quantitat 

7.- Aconseguir un acord estable amb RNE que permeti accedir a la oferta de materials i drets de transmissions de  la 
UER. 

7.1.- Aconseguir materials i drets d’emissió i transmissió i altres beneficis derivats de ser membre de la UER 
sobre la base del mecanisme 1a. opció / 2a. opció.  

 
Activitats 
 
1.- Mantenir el lideratge d'audiència a Catalunya, ampliant l'espectre dels nostres oients. 
1.1- Dur a terme estudis addicionals d’audiència, percepció i de l’entorn. 

1.2- Reformar l’estructura de programació, els continguts i la posada en antena de Catalunya Informació i Catalunya 
Música. 
1.3.- Elaborar i posar en marxa un nou projecte per a Catalunya Cultura. 
1.4.-Captar nou talent per a Catalunya Ràdio 
1.5.-Mantenir l’exigència d’innovació i qualitat en els programes de Catalunya Ràdio. 
2- Renovar i potenciar la imatge corporativa de Catalunya Ràdio, reforçant i integrant les accions de màrqueting i 
comunicació 
2.1- Planificar i executar les accions de màrqueting i comunicació necessàries 
per a  transmetre els valors identificadors de Catalunya Ràdio. 
2.2- Estructurar un nou departament de màrqueting i comunicació, que lideri les diverses activitats de comunicació 
màrqueting disperses en l’organigrama. 
2.3- Crear un nou logo i marca de grup d’emissores de Catalunya Ràdio i difondrel’s de manera extensiva amb 
l’objectiu que resulti familiar. 
2.4- Augmentar l’autopromoció del canals i programes. 
2.5- Millorar i actualitzar la imatge i els continguts de la web de Catalunya Ràdio 

3- Ser capdavanters en la utilització de noves tecnologies a l'entorn ràdio, especialment a través d’internet. 
3.1- augmentar la capacitat de connexió d’internet (augmentar l’amplada de banda) 
3.2- Desenvolupar nous serveis de suport a la programació de les emisores de Catalunya Ràdio, utilitzant internet o 
altres noves tecnologies 
3.3- Continuar avançant en la digitalització de l’estructura productiva de Catalunya Ràdio. 
3.4.- Incorporar tècniques de podcasting a les emissions per internet. 
3.5- Ampliar la cobertura informativa a través de les comunicacións per satèl.lit. 3.6- Experimentar les possibilitats 
que ofereixen les noves tecnologies 
4.- Millorar l'eficiència en la gestió per tal d’alliberar recursos i poder competir amb eficàcia. 



 PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006 
 MEMÒRIES DE PROGRAMES 

736 

Departament: 
Presidència 

 

Servei/Entitat: 
Catalunya Ràdio SRG. SA 

Codi: 
 6270 

Programa:  
Mitjans de comunicació social 

Codi:  
 533 

4.1- Posada en marxa d’aplicacions informàtiques que facilitin la gestió dels recursos utilitzats: planificació, 
comptabilitat analítica, graella de programes 
4.2- Posar en marxa les millores proposades pel model de l’EFQM. 
4.3.- Actualitzar les eines informàtiques de gestió comercial. 
5.- Disposar de l’espai físic i  les instal.lacions  adequats que permetin assolir els objectius marcats. 
5.1- Estudiar diferents opcions per tal que Catalunya Ràdio disposi dels espais necessaris per dur a terme la seva 
missió.  

5.2- Garantir unes instal·lacions tècniques adequades als objectius estratègics de l’emissora  
6.- Mantenir el creixement dels ingressos publicitaris afavorint els patrocinis. 
6.1- Elaborar i dur a terme un pla comercial per a Catalunya Cultura, Catalunya Informació i Catalunya Música basat 
en el patrocini. 
6.2- Potenciar el patrocini i les campanyes publicitàries de marques de prestigi. 
6.3- Potenciar la venda per qualitat per davant de la quantitat. 
6.4- Potenciar la tasca en equip dels agents comercials en funció d’uns objectius comuns. 
7.- Aconseguir un acord estable amb RNE que permeti accedir a la oferta de materials i drets de transmissions de  la 
UER. 
7.1- Negociar al més alt nivell de representativitat de la CCRTV i de RTVE. 
 
Seguiment 
 
1. Audiència de Catalunya Ràdio (EGM) 
2. Lideratge en les franges informatives de CR (EGM). 
3. Hores d'emissió a CR programes culturals i educatius. 
4. Hores d'emissió 2006 a CR de programes que promoguin la solidaritat i la integració de col·lectius minoritaris i 
desafavorits.  
5. Percentatge de temps d'emissió de cada canal destinat a publicitat>inferior al 10% del total d'hores emeses. 
6. Estudis d'opinió (enquesta CAC). 
7. Catalunya Informació, Catalunya Música i Catalunya Cultura no emetran falques publicitàries. 
8. Control plantilla Catalunya Ràdio. 
9. Cost de les despeses corrents per hora d'emissió de CR 
10 Acompliment del pressupost 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

 



 

 

TURISME JUVENIL DE CATALUNYA, SA (TUJUCA) 
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Diagnòstic de la situació 
 
TUJUCA, SA porta a terme diferents encàrrecs de gestió que li han estat encomanats, adreçats principalment al 
jove, però també oberts a d’altres usuaris als quals s’hi adrecen actuacions concretes. Aquest programa té per 
missió seguir criteris d’optimització del patrimoni públic, estabilitat i seguretat laboral en la gestió dels recursos 
humans, vocació social de serveis públics i eficiència i eficàcia en la gestió dels recursos públics. 
 
Objectius 
 
Estratègics 
1. Contribuir al progrés nacional i social de Catalunya, mitjançant la promoció del turisme, l'educació, el 
desenvolupament integral dels joves, l'associacionisme i el benestar social. 
2. Organitzar, ordenar i gestionar el turisme juvenil a Catalunya, tot i promocionant serveis de turisme juvenil i 
intercanvi de joves, tant en l'àmbit nacional com internacional, facilitant l'accés a informació, consulta i 
assessorament turístic per a joves. Gestionar el Carnet Jove. Realitzar els encàrrecs de gestió que siguin 
encomanats pels diferents Departaments de la Generalitat de Catalunya. 
 
Operatius 
1. Gestionar la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya, l'alberguisme català i la seva representació 
institucional, així com el servei de residències que l'Administració determini, incentivant l'ús social dels albergs i 
residències de la Generalitat de Catalunya.  
2. Implantar criteris d'optimització de patrimoni públics amb actuacions adreçades als usuaris. 
3. Cercar l'estabilitat i seguretat laboral en la gestió dels recursos humans. 
4. Implantar plans de manteniment en els equipaments i els elements tecnològics 
5. Cercar noves col·laboracions que afavoreixin el desenvolupament personal del jove 
6. Remodelar els serveis d’informació turística. 
 
Activitats 
 
- Desenvolupament en la gestió dels albergs actuacions concretes en els àmbits de: qualitat, extensió quantitativa 
dels usuaris, manteniment adequat del patrimoni públic, difusió i imatge adequades, modernització tecnològica, 
promoció de la llengua catalana i difusió de la identitat nacional i promoció d’actuacions i conductes de respecte a la 
natura i el medi ambient. 
-  Desenvolupament de XANASCAT ESCOLES, adreçat a joves d’escoles i instituts,  
- Desenvolupament de XANASCAT JOVES amb finalitats lúdiques potenciant l’emancipació i la participació juvenils 
adreçat a joves de forma universal desenvolupant actuacions com en col·laboració amb la Secretaria General de 
Joventut com l’Estiu és Teu 
-  Desenvolupament de XANASCAT ENTITATS, adreçat a la Xarxa Associativa del País 
- Desenvolupament de XANASCAT SOCIAL, dirigida a promoure el benestar social, amb especial atenció a 
persones: d’atenció a la infància i a l’adolescència, amb necessitats especials físiques o psíquiques, en situacions 
personals o familiars desestructurades, víctimes de la violència domèstica,  procedents de fluxos migratoris i d’ajuda 
al retornat,  famílies nombroses i amb recursos econòmics limitats 
- Consolidació i promoció dels punts d’acollida a les estacions i aeroports dels país, i remodelació i consolidació de 
la viatgeteca com a servei d’informació turística. 
-  Increment d’avantatges en els àmbits de l’educació, la cultura i la salut, per assolir un creixement dels usuaris del 
Carnet Jove. 
- Remodelar i consolidar el servei de viatgeteca.  
 
Seguiment 
 
- Equilibri pressupostari,  
- Ocupació de la XANASCAT i les diferents actuacions específiques que s’hi porten a terme. 
- Nombre d’usuaris dels punts d’acollida. 
- Nombre d’usuaris del Carnet Jove. 
- Consultes turístiques. 
- Avaluació de les enquestes als usuaris i de les queixes presentades. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Promoció de la llengua catalana. Promoció de les polítiques d’igualtat de gènere i d’integració social. Contribució a 
les polítiques juvenils adreçades a l’emancipació i participació juvenils,  contribució a l’enfortiment de 
l’associacionisme. I de promoció de conductes de respecte al medi ambient. 

 



 

 



 

 

TVC EDICIONS I PUBLICACIONS, SA  



 

 

 



 PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006 
 MEMÒRIES DE PROGRAMES 

743 

Departament: 
Presidència 

 

Servei/Entitat: 
TVC Edicions i Publicacions, SA 

Codi: 
 6300  

Programa:  
Mitjans de comunicació social 

Codi:  
 533 

Diagnòstic de la situació 
 
PRINCIPAL D'EDICIONS, SA es va constituir el 3 de setembre de 1987 sota la normativa de la Llei 10/1983, de 30 
de maig, de creació de l'ens públic Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) i de regulació dels serveis de 
radiodifusió i televisió de la Generalitat de Catalunya, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
número 337, de 14 de juny de 1983. 
 
Amb data 13 de novembre del 2001, l’empresa va canviar de denominació i va passar a anomenar-se TVC 
EDICIONS I PUBLICACIONS, SA., i també va canviar de domicili a Sant Joan Despí (Barcelona), carrer de la TV3, 
s/n. 
 
El seu objecte social és la producció, reproducció i comercialització de marxandatge, l'edició de llibres i tota altra 
classe de publicacions, tant pròpies com alienes i edicions musicals. Produir i editar per iniciativa pròpia o a càrrec 
de tercers, fonogrames i videogrames, i les activitats complementàries a les anteriors i qualsevol altra que aprovi la 
Junta General d'Accionistes. 
 
** Totes les activitats i estratègies relacionades amb les àrees corporatives de RRHH, Tecnologia, 
Econòmicofinancera i Compres estan definides en les fitxes de memòria de la CCRTV.  
 
Objectius 
 
Contribuir a preservar i controlar els continguts de les produccions audiovisuals de les empreses de la CCRTV, en 
les quals s’integren de forma molt destacada les obres musicals encarregades, creades, interpretades i 
enregistrades expresament per als seus programes.  
 
Activitats 
 
En aquest àmbit d’activitat, TVC Edicions i Publicacions vetlla per les obres del seu catàleg, fomentant-ne l’ús, 
verificant les liquidacions dels drets d’autor i controlant-ne la difusió, entre altres 
 
Seguiment 
 
Seguiment mensual d’ingressos i despeses i comparació d’acord amb el pressupost. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

 



 

 



 

 

CCRTV SERVEIS GENERALS, SA  
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Diagnòstic de la situació 
 
La situació de les empreses de la CCRTV, quant a infraestructures i programaris de sistemes d’informació, ha 
evolucionat molt en els darrers quatre anys, durant els quals s’han fet importants esforços quant a l’actualització i 
modernització dels seus sistemes. De tota manera, veient les característiques del sector audiovisual, que exigeixen 
un alt nivell de desenvolupament tecnològic, i a causa de l’entorn tecnològic dels sistemes, sempre en permanent 
progressió, no hi pot haver la possibilitat de quedar-se aturat. Així, doncs, el nivell d’inversions ha de mantenir-se si 
no es vol córrer el risc de patir un desfasament i haver d’afrontar, després, un procés més costós i dificultós de 
posada al dia que aquell que representa l’evolució continuada. 
 
Tanmateix, a causa del tipus de negoci, en què cada cop és més primordial la continuïtat del servei (la programació 
de televisió i ràdio no s’atura mai, i no només quan es fa programació enllaunada, sinó també amb els directes), i a 
causa de les perspectives de futur d’ampliació del nombre de canals amb el desplegament de la TDT i del DAB, és 
clar que la CCRTV necessita continuar millorant les seves eines de gestió per tal de continuar millorant la seva 
productivitat i eficiència, tot sobre la base de disposar d’uns sistemes racionals, segurs i d’alta disponibilitat i 
rendiment, capaços d’afrontar els nous reptes. 
 
Menció especial mereix el procés de millora en la qualitat de la gestió amb què s’ha compromès la CCRTV 
mitjançant el projecte EFQM. Inevitablement, aquest procés implica mesurar de manera sistemàtica per conèixer la 
realitat i el grau d’eficiència, i desplegar noves millores si s’escau. Això comportarà establir nous indicadors de 
mesura i que, en la majoria de casos, s’hauran de proveir dels actuals sistemes d’informació o, en el pitjor dels 
casos, caldrà establir-ne algun de nou. 
 
És important destacar també la necessitat d’adequar els actuals sistemes a les necessitats creixents de la CCRTV 
pel que fa a capacitat d’emmagatzemament d’informació que, en determinats casos —el cas del correu, per 
exemple— segueix incrementant de manera exponencial. El repte que això planteja no rau tant en ampliar la 
capacitat de disc, sinó en establir sistemes eficaços de recuperació de la informació en cas d’incidents. 
 
A partir del diagnòstic de la situació i a tall de recordatori, es concreta a continuació la missió. La missió té dos 
vessants: 
 
Proveir, mantenir i assegurar l’apropiada planificació, desenvolupament i explotació dels sistemes i equipaments 
informàtics que donen suport als processos de les empreses de la CCRTV. 
 
Adequar algunes de les solucions desenvolupades per la CCRTV a altres empreses del mateix sector audiovisual, 
amb l’objectiu d’aconseguir una rendibilitat complementària que sufragi una part del cost del servei. 
 
Els criteris sobre els quals se sosté la missió són principalment:  

 Adequació a les necessitats i objectius de la CCRTV 
 Eficiència, racionalitat, rendiment, seguretat i disponibilitat dels sistemes 
 Servei a l’usuari 
 Aprofitament en cada moment dels avenços tecnològics 
 Previsió i adequació a les tendències 
 Millora de la comunicació 
 Millora continuada 
 Optimització del cost 

 
** Totes les activitats i estratègies relacionades amb les àrees corporatives de RRHH, Tecnologia, 
Economicofinancera i Compres estan definides en les fitxes de memòria de la CCRTV.  
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Objectius 
 
1. Millorar la eficiència dels processos productius de les empreses clients i evolucionar les eines a les noves 

necessitats organitzatives de les empreses i adaptar-les a les exigències de la legislació vigent. Objectius 
operatius: 

 Estandardització i integració de tots els processos que intervenen en una producció audiovisual televisiva 
de qualsevol tipus: dramàtic, magazine, informatiu, esport, etc. 

 Disposar d’un sistema d’informació complert de tota la pauta d’emissió de ràdio per tal de que Catalunya 
Ràdio pugui acomplir amb les seves obligacions de informació al CAC (Consell Audiovisual de Catalunya). 

 Optimitzar i millorar la rendibilitat de la emissió de televisió. 
 Renovar i integrar els sistemes de gestió comercial de publicitat (televisió, ràdio i internet) de la CCRTV. 
 Optimitzar el cost de les eines de redacció de notícies de les redaccions de la CCRTV. 
 Millorar els sistemes administratius de facturació i de tresoreria de la CCRTV. 

2. Aconseguir millorar la productivitat dels llocs de treball, d’una banda, facilitant l’accés a la informació i de l’altra, 
augmentant el rendiment de les seves eines informàtiques. Objectius operatius: 

 Actualització i millora dels llocs de treball informàtics: estacions de treball i servidors. 
 Millorar la comunicació i l’accés a la informació a tot el personal de la CCRTV. 

 
3. Adequar la capacitat d’emmagatzematge de la informació a les necessitats creixents d’arxiu de les empreses de 

la CCRTV. Objectius operatius: 
 Aconseguir que cada usuari de la CCRTV disposi d’un espai en xarxa equivalent a 4 Gb per 

emmagatzemar la seva informació de correu i fitxers. 
 

4. Millorar la seguretat, fiabilitat i disponibilitat dels sistemes per tal de garantir en tot moment la continuïtat del 
negoci. Objectius operatius: 

 Disminuir la finestra de backup i recuperació de dades al 25% dels temps actuals. 
 Duplicar la fiabilitat dels sistemes crítics que donen servei de correu i de fitxers. 
 Optimitzar l’aprofitament de la capacitat de processament disponible dels servidors que actualment es 

considera que podria estar en global a un 50%. 
 Protegir la informació i els sistemes d’intrusions, virus, spam i spyware. 

 
Activitats 
 
1. Finalització del desenvolupament i implantació de la segona part del sistema de gestió de producció audiovisual 

PROA II. Aquest sistema serà el suport estàndard a la producció audiovisual de qualsevol tipus de producció, ja 
sigui un llargmetratge, una sèrie capitulada, un documental , un programa magazine, o qualsevol producció 
audiovisual que parteixi d’una idea original, la confecció d’un guió o escaleta, per després segmentar per 
seqüències, assignar recursos, preveure costos , elaborar un pla de treball i poder realitzar un seguiment i 
actualització d’incidències de la producció. 

2. Desplegament i adaptació del sistema de gestió de graelles de emissió i continuïtat de TV per a una emissora 
de ràdio. L’objectiu és que Catalunya Ràdio disposi d’un sistema amb informació suficient per reportar dades de 
històriques de la seva pauta de producció i emissió. 

3. Completar el sistema de gestió de graelles d’emissió de TV, GREC, amb la incorporació d’un nou mòdul per a la 
planificació de la graella genèrica que disposi de la possibilitat de simular i comparar diferent graelles amb 
diferent costos i diferents previsions d’ingressos. Tanmateix es preveu finalitzar el desenvolupament dels 
enllaços de la emissió amb el sistema de gestió digital de vídeo DIGITION i també, la integració amb el sistema 
de continuïtat física, de manera que alimenti en temps reals les actualitzacions de la emissió i els sistemes de 
informació per web. 

4. Completar el sistema de gestió de drets per a TV, MAPA, amb el desenvolupament d’un mòdul de gestió de 
magatzem de suports. Actualment aquesta gestió es porta a terme en una altra eina i això obliga a duplicar part 
de la informació. 

5. Analitzar i iniciar el desenvolupament del nou sistema de gestió comercial integral de publicitat de la CCRTV. Es 
tracta d’integrar en un nou sistema els diferents tipus de canals de publicitat: TV, ràdio i internet, amb la opció 
d’oferir als anunciants la possibilitat de contractar campanyes multicanal. Tanmateix el nou sistema hauria 
d’incorporar noves funcionalitats i facilitats pels clients per consultar disponibilitats, ofertes, etc. des de un entorn 
web. 

6. Analitzar i desenvolupar un sistema propi per a la televisió i ràdio per a rebre les notícies d’agència i efectuar la 
seva pròpia redacció de textos. Aquest nou sistema s’hauria d’integrar amb el sistema de producció digital de 
vídeo DIGITION i amb el que en el seu moment utilitzi Catalunya Ràdio. Actualment l’estalvi en el cost de 
manteniment de llicències de iNews a 4 anys (sistema actual de redacció de notícies) justificaria i finançaria 
aquest desenvolupament. 

7. Desenvolupament i desplegament d’una nova eina de gestió de tresoreria corporativa. La centralització de la 
gestió financera obliga a disposar d’aquesta nova facilitat. 

8. Automatització del sistema de facturació i comptabilitat de factures entre empreses del grup. El creixement 
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d’empreses i el increment de serveis prestats entre elles han fet augmentar el nombre de operacions i per tant la 
feina administrativa que tot aquest moviment comporta. També es valora la importància de que els apunts entre 
empreses es portin al dia en totes les empreses. 

9. Analitzar i desenvolupar un sistema de gestió digital d’expedients i documents per a la Assessoria Jurídica. 
L’objectiu és agilitzar l’arxiu i la recerca documental de l’Assessoria i optimitzar l’espai. 

10. Obertura a l’exterior de la nova web lingüística en català (portal “és A dir”) especialitzada en terminologia 
d’actualitat. Aquesta web alimentada pels lingüistes de TV i ràdio estableix la pronunciació i tractament correcte 
en català de tota la fonètica, ortografia sintaxi de paraules d’actualitat: noms propis, lèxic, topònims, esports, 
música, etc. 

11. Finalització del desplegament de la plataforma Windows XP que substitueix l’anterior, Windows 2000 i també, 
canvi del paquet ofimàtic Office 2000 per l’Office 2003. Aquest canvi, a més de disposar d’eines d’ofimàtica més 
potents i amb més funcionalitats, obeeix a que Windows 2000 començava a ser una versió massa antiga, el que 
faria que cada cop més hi haguessin problemes d’actualitzacions, pedaços i drivers. 

12. Canvi dels servidors AIX (servidors que suporten totes les bases de dades de gestió de la CCRTV) per nous 
amb més capacitats que els actuals. Un cop finalitzat el període de garantía dels anteriors, els preus dels 
manteniments quasi justifiquen la substitució obtenint així una nova garantia. 

13. Continuació amb la política iniciada en el 2005 de tendir a la consolidació de servidors per tal de: 
− Reduir el nombre total de servidors, 
− Reduir la diversitat de maquinari utilitzat en els servidors 
− Reduir la diversitat de programari (sistemes operatius, versions,...) 
− Poder analitzar el sistema en el seu conjunt, amb l’objectiu de simplificar-ne l’estructura (bo i mantenint la 

redundància necessària per seguretat). 
Per aquests motius es continuaran substituint i integrant els antics servidors en nous, anomenats “blades”, amb 
software VMware que permet la virtualització de servidors en una sola màquina, compartint recursos. 

14. Ampliació del Cluster Exchange (correu) i migració a la versió 2003. Per motius de seguretat és convenient 
incorporar un quart node i distribuir el servei en dues sales diferents (CEI i CSE), de manera que en cas de 
desastre, la sala sobrevivent pugui mantenir el funcionament del correu.  
D’altra banda, el canvi a la versió Exchange 2003, donarà més facilitats perquè el correu es pugui consultar 
remotament des de qualsevol dispositiu: portàtil, PDA, telèfon mòbil, etc. 

15. Migració de la versió actual de Citrix a PS4. El software de Citrix és un emulador que permet a un usuari 
treballar amb les aplicacions corporatives i els seus fitxers de xarxa en remot via web. Les avantatges que 
representarà aquesta evolució, apart de la lògica evolució vegetativa són: 
− Optimitza la utilització de la CPU i la memòria del servidor, permetent un més gran nombre d’usuaris amb el 

mateix maquinari.  
− L’aïllament dels entorns d’aplicació permet executar concurrentment aplicacions que abans presentaven 

incompatibilitats.  
− Els nous drivers d’impressió imprimeixen més ràpid i permeten utilitzar més prestacions específiques de les 

impressores.  
16. El creixement exponencial de l’ocupació d’espai en disc afecta principalment al sistema de correu que, a més, 

té unes característiques que el fan especialment sensible a aquest creixement. Per aquest motiu, s’ha cregut 
necessari dedicar-hi l’esforç més important d’inversió i de recursos d’infraestructura per a l’any 2006. 
La solució no pot passar per un simple augment quantitatiu dels dispositius actuals, sinó que cal buscar 
mètodes alternatius per a les dues facetes del problema: a) l’emmagatzemament, i b) el backup. 
a) Emmagatzemament 

S’ha previst que cada usuari de la CCRTV disposi fins a un màxim de 4 GB (en promig) en disc a la zona 
servidor, que es distribuirien de la següent manera: 
 1 GB d’espai de correu (espai viu a la base de dades, suma de la base personal més la part 

proporcional de les bústies col·lectives);  
 0,5 GB d’espai per als fitxers personals de l’usuari (unitat F:);  
 0,5 GB d’espai per als fitxers compartits (unitats de grup G:, etc);  
 2 GB d’espai per a dades històriques, no vives ni crítiques (d’aquestes dades només se’n farà còpia un 

cop a la setmana: en cas de caiguda s’acceptarà no disposar-ne de nou fins a les 48 hores i que les 
dades siguin de set dies enrere).  

Tot això més l’estadística d’ocupació del període 2000-2005 i que segueix un creixement exponencial, fa 
aconsellable preveure una solució amb 4 TB nearline més 0,5 TB online, i que hauria de cobrir les 
necessitats fins al 2008. 

b) Backup 
L’aspecte més crític el marca el temps de recuperació en cas que calgui restaurar un volum. Amb el sistema 
actual, restaurar un volum NetWare d’uns 5 GB pot trigar 36 hores, i restaurar una base de correu de 60 GB 
sobre el servidor original unes 9 hores més el temps de recuperació de logs. 
La solució que es preveu ha de permetre disminuir els temps actuals a un 25%. 

17. Ampliació del cluster de fitxers: seguint amb la política iniciada en el 2005 on es va instal·lar un primer cluster 
pel servei d’impressió, de cara a millorar la seguretat i disponibilitat del servei, aquest any correspon a fer el 



 PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006 
 MEMÒRIES DE PROGRAMES 

750 

Departament:  
Presidència 

 

Servei/Entitat:  
CCRTV Serveis Generals SA 

Codi:  
 6310 

Programa:  
Mitjans de comunicació social 

Codi: 
 533  

mateix amb el servei de fitxers. 
18. Continuació amb l’ampliació de llicències i actualitzacions dels sistemes anti-virus, anti-spam i, aquest any 

també desplegar sistemes anti-spyware (programes intrusius que poden espiar o prendre el control d’una 
estació de treball o servidor). 

19. Desplegament d’una enquesta de nivell de satisfacció de l’usuari de la CCRTV amb els serveis d’informàtica 
que dona l’ASI: aplicacions corporatives, hardware de client, servei d’atenció a l’usuari i ofimàtica i finalment, 
infraestructura de comunicacions i servidors. 

20. Prestar el servei de suport pre-venda, formació, implantació, adaptació i personalització en els projectes que 
Activa Multimèdia Digital (actualment Netmèdia) contracti amb tercers pel que fa a les solucions de software de 
gestió i de producció per a empreses del sector audiovisual. 

 
Seguiment 
 
A l’hora d’establir els indicadors de seguiment correspon diferenciar entre objectius i activitats de desenvolupament 
i/o implantació de software i objectius corresponents a projectes d’infraestructura (instal·lacions de hardware i 
software del sistema). Cal tenir en compte  
1. Des de el punt de vista del desenvolupament i implantacions de software, bàsicament estem parlant 

principalment de desenvolupament de software a mida per a la CCRTV. 
INPUT: seria el acompliment del pressupost assignat a cada projecte. Cada projecte té assignat un reponsable i 
un pressupost.. 
OUTPUT: l’acompliment de l’objectiu es mesurarà per si el projecte s’ha finalitzat en la fase estipulada. Els 
projectes de software tenen en general les següents fases: estudi previ, anàlisis funcional, anàlisis orgànic, 
maquetació, test, formació i posada en funcionament. Totes aquestes fases es planifiquen a partir de disposar 
de l’anàlisis funcional. 
RESULTATS: en el cas del software, aquests indicadors no es podran mesurar dins el mateix exercici, ja que 
cal al menys un període de rodatge d’un any per avaluar realment el impacte. 
EFICIÈNCIA: de moment no disposem de cap indicador d’aquest tipus. 
QUALITAT: Després que en el 2005 s’hagi implementat una nova eina de seguiment del servei (help-desk), la 
qual ha de proporcionar millor informació estadística per definir indicadors de gestió, preveiem poder desplegar 
durant el 2006 un qüestionari a tots els usuaris per conèixer els seu nivell de satisfacció amb el software 
implantat. 

2. Des de el punt de vista d’indicadors que mesurin el seguiment de projectes d’infraestructura: 
INPUT: cada projecte compte amb un pressupost, per tant l’ajustament al pressupost haurà de reflectir el grau 
d’acompliment de l’objectiu per a cada projecte. 
OUTPUT: per a cada projecte hi definides unes fases i una planificació en el temps. El grau d’acompliment de la 
planificació marcaria aquest tipus d’indicador. 
RESULTATS: no es disposa d’indicadors d’aquest tipus. 
EFICIÈNCIA: reducció del temps de recuperació de la informació guardada i aprofitament de la capacitat de 
processament dels servidors. 
QUALITAT: serveix el mateix que s’ha comentat anteriorment pels projectes de software. 
 

Impacte sobre polítiques transversals 
 
Les activitats de la nostra organització reforcen les línies polítiques de la Generalitat recollides en els acords del 
Tinell, en els següents camps: 
Política industrial i en política de societat de la informació: 

 Modernització dels sistemes de la CCRTV, 
 Disponibilitat d’accés remot a la informació fora del lloc de treball habitual, 
 Desenvolupament d’una web per fomentar l’ús correcte de la llengua catalana en el camp de l’actualitat, 
 Desenvolupament de software original en català. Algunes solucions desenvolupades per a la CCRTV s’han 

implantat en altres empreses del mateix sector a Catalunya. 
 S’ha iniciat un estudi per migrar alguns del serveis de Sistemes de la CCRTV a sistema operatiu Linux. 
 Algunes de les noves solucions de desenvolupament s’han començat a desenvolupar en el entorn de software 

obert Java. 
 Desenvolupament d’eines de digitalització i arxiu de continguts audiovisuals per a tot el fons audiovisual català: 

la pròpia CCRTV i la Filmoteca de Catalunya. 
 

 



 

 

AGÈNCIA DE PATROCINI I MECENATGE, SA  
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Departament:  
Presidència 

 

Servei/Entitat:  
Agència de Patrocini i  Mecenatge, SA 

Codi:  
 6320 

Programa:  
Direcció i administració generals 

Codi: 
 121  

Diagnòstic de la situació 
 
L’increment de la demanda de bens culturals, assistencials, esportius, docents, sanitaris, mediambientals, entre 
d’altres, que caracteritza la societat actual, juntament amb l’exigència de contenció dels pressupost públic, fa 
necessària la participació de l’empresa i de la iniciativa privada en actuacions d’interès general. 
 
Objectius 
 
Estratègics 
1. Motivar i estimular la participació de les empreses en la comunitat. Promoure el patrocini i el mecenatge 
empresarial per a activitats d’interès general. 
2. Crear i desenvolupar programes específics de patrocini i mecenatge per a activitats d’interès generals, a proposta 
de la Generalitat o de tercers. 
 
Operatius 
1. Mantenir o incrementar el patrocini a actuacions que desenvolupa i/o promou i/o hi donen suport els 
Departaments de la Generalitat. 
2. Mantenir o incrementar el patrocini empresarial per a activitats d’interès general. 
 
Activitats 
 
1. Gestió d’operacions de patrocini i mecenatge per a activitats d’interès general 
2. Assessorament a empreses i entitats sobre les potencialitats del patrocini i el mecenatge empresarial. 
3. Impulsar i col·laborar en accions de promoció i difusió del patrocini empresarial. 
 
Seguiment 
 
Indicadors cost/resultat 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
El suport privat al finançament de projectes i actuacions socials, culturals, educatives, mediambientals, etc. té un 
caràcter addicional a l’esforç pressupostari que fan els departaments implicats. 
 

 



 

 



 

 

TVC MULTIMÈDIA, SL 
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Departament: 
Presidència 

 

Servei/Entitat: 
TVC Multimèdia, SL 

Codi: 
 6690  

Programa:  
Mitjans de comunicació social 

Codi:  
 533 

Diagnòstic de la situació 
 
TVC Multimèdia, SL (TVCM o la Societat) es va constituir el 4 de desembre de 1998 a l’empara de la Llei 4/1985 de 
l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana. 
El seu objecte social és l'adquisició, gestió, explotació i administració de tot tipus de drets audiovisuals; la producció, 
programació, comercialització i distribució de tot tipus de programes audiovisuals, per a la seva distribució i 
explotació en l'àmbit de la difusió radiofònica, televisiva, telemàtica, i en altres suports multimèdia, l'edició i 
comercialització de revistes i publicacions periòdiques, com també suplements, números monogràfics, fascicles, 
llibres i similars.  
L'objecte social el podrà realitzar la societat directament o bé mitjançant la titularitat d'accions o bé participacions en 
altres societats. 
Des de l’1 de setembre del 2001 l’activitat de la Societat consisteix en la tinença de participacions en societats del 
sector audiovisual. 
 
** Totes les activitats i estratègies relacionades amb les àrees corporatives de RRHH, Tecnologia, 
Economicofinancera i Compres estan definides en les fitxes de memòria de la CCRTV.  
 
Objectius 
 
Contribuir a millorar els resultats de les empreses participades per TVC Multimèdia: 
Aconseguir utilitzar la nostra participació en empreses externes per ser present en el mon dels drets esportius i de la 
producció audiovisual. 
 
Activitats 
 
Promoure accions en les  empreses participades per TVC Multimèdia, a fi de millorar el conjunt de la inversió 
financera. 
TVC Netmèdia Audiovisual, S.L. 
Activa 3, I.T. Solutions and Technologies, S.L. 
Intracatalònia, S.A. 
Audiovisual Sport, S.L. (AVS) 
Vang-3 Publicacions, S.L. 
Sogecable, S.A. 
 
Seguiment 
 
Seguiment mensual d’ingressos, despeses i inversions, i comparació d’acord amb el pressupost, i els objectius 
marcats per a l’any de les empreses participades. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

 



 

 



 

 

CCRTV INTERACTIVA, SA 
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Departament:  
Presidència 

 

Servei/Entitat:  
CCRTV Interactiva, SA 

Codi:  
 6700 

Programa:  
Mitjans de comunicació socials 

Codi:  
 533 

Diagnòstic de la situació 
 

Nous Mitjans de Audiovisuals Interactius de gran ús social, especialment Internet:  Aquests nous mitjans són, 
d’una banda, un competidor de la ràdio i la TV per l’atenció dels ciutadans, sobretot dels joves (“La Societat Xarxa 
a Catalunya”, Castells, Tubella, UOC, 2002). Però, alhora, representen una oportunitat per que la CCRTV faci 
arribar els seus continguts a tots els ciutadans de manera més capilar, a qualsevol hora i a qualsevol lloc i 
dispositiu. Així, la CCRTV podrà fer més eficaç encara la seva Missió de transmetre Valors, informar amb rigor i 
entretenir amb qualitat, envers els ciutadans de Catalunya.  

 
Normalització de la llengua catalana als nous mitjans: La presència del català en aquests mitjans és escassa 
(Informe del CAC, Internet a Catalunya: 2003 ). La CCRTV pot fer molt per que a Internet i a la resta de nous 
mitjans hi hagi una oferta àmplia i de qualitat en català, per a totes les edats.  

 
Societat de la Informació, penetració d’Internet, Banda Ampla: L’estat espanyol, i Catalunya en particular, no estan 
ben situats respecte a la resta de països europeus. (Segons “Internet World Stats”, www.internetworldstats.com, 
Espanya és el 17è país de l’Europa dels 25 en penetració d’Internet al Juliol 2005). Els mitjans audiovisuals, la TV 
en particular, poden fer molt per estimular i popularitzar l’us de la Banda Ampla, i de la resta de canals Interactius 
com els Mòbils o la TDT a totes les capes de la societat, mitjançant la creació d’una oferta atractiva d’informació i 
entreteniment basada en els seus continguts d’èxit a TV.     

 
Amb les actuacions del programa presentades en aquest document, la CCRTV contribuirà a que s’assoleixin 
millores objectives i mesurables en cada un dels àmbits anteriors, d’acord amb la seva Missió de servei públic, i 
en benefici de tots els ciutadans de Catalunya.    
 
** Totes les activitats i estratègies relacionades amb les àrees corporatives de RRHH, Tecnologia, 
Economicofinancera i Compres estan definides en les fitxes de memòria de la CCRTV.  

 
Objectius 
 

1. Distribució multiplataforma dels continguts produits per la CCRTV: Internet, Banda Ampla, Telefonia Mòbil, 
Teletext, Interactius de TV digital, IPTV, etc. 

o Ubiqüitat del servei de la CCRTV: accessible a qualsevol hora, en el màxim número de dispositius 
electrònics i de llocs.  

o Construir serveis avançats de comunicació, propis dels nous canals, i àmpliament utilitzats pels usuaris: 
per exemple, “messenger” en català. 

2. Posada a disposició dels ciutadans els continguts i serveis, “On demand”, a la carta.  
3.  Creació d’una oferta de continguts en català a Internet i a altres plataformes, àmplia i sòlida.  

o Assolir xifres d’audiència significatives, de lideratge.  
4. Fidelitzar l’audiència de Ràdio i Televisió. Establir un nou paradigma de relació amb  l’usuari, basat en una 

relació directa i estreta, “un @ un” amb cada persona (600.000 usuaris registrats, sept 2005). 
o Preparar la base per a un futur Customer Relationship Management (CRM) amb l’audiència de TVC, CR i 

CCRTVI. 
5.  Creació de valor:  

o Obtenció d’un nou rendiment, per més consum, dels continguts del Grup, en els nous canals. 
o Assolir un posicionament de lideratge en els nous canals que reforci la posició social dels mitjans de la 

CCRTV. 
o Desenvolupar i explotar nous models de negoci dins la CCRTV, models propis d’aquests nous canals i 

noves tecnologies, com la publicitat i els patrocinis interactius, accions de e-commerce i de “co-branding” 
amb productes tecnològics, i els acords de “revenue sharing” en telefonia mòbil o la distribució de vídeo per 
banda ampla amb tercers. Assolir xifres d’ingressos, sostingudament creixents, que permetin finançar una 
part cada cop més significativa dels costos d’explotació. 

6. Contribuir a impulsar la Societat de la Informació a Catalunya: Banda Ampla, Telefonia Mòbil, TDT 
o Posar a disposició dels ciutadans una oferta atractiva de continguts audiovisuals de la CCRTV, a la carta, 

accessibles des de la llar amb connexió de Banda Ampla. 
 Fer-ne la màxima difusió, i assolir xifres creixents d’usuaris del servei. 

o El mateix amb Telefonia Mòbil 3G i els Interactius de TV digital. 
7. Crear espais de participació per a l’audiència i per als ciutadans en general.  Espais lúdics i d’entreteniment, 

però també d’altres que acullin temàtiques lligades al debat social, polític, etc...  
o Es tracta de començar a crear les condicions necessàries, tècniques i de cultura interna, que permetin 

aconseguir que els mitjans de la CCRTV integrin la interactivitat, l’intercanvi i debat amb l’audiència, online, 
en temps real, com una component més dels seus formats audiovisuals. 

 



 PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006 
 MEMÒRIES DE PROGRAMES 

762 

Departament:  
Presidència 

 

Servei/Entitat:  
CCRTV Interactiva, SA 

Codi:  
 6700 

Programa:  
Mitjans de comunicació socials 

Codi:  
 533 

Activitats 
 
1. Activitats ordinàries: 
Serveis temàtics:  
Es mantindran i milloraran els serveis temàtics existents al 2005, i que es descriuen a continuació: 
TVCATALUNYA.COM  

o El Portal de TV de Catalunya, acreditat pels Premis PROMAX International Awards, com el millor del món 
en la categoria de Portals de cadenes de Televisió l’any del seu llançament (2004), s’ha consolidat al 2005. 

o Aquest Portal informa els ciutadans sobre les activitats de TVC i l’actualitat i continguts de tots els seus 
programes. També agrega una gran comunitat d’usuaris, altament fidels, de més de 50.000 persones, i és 
la via de contacte permanent entre els espectadors i TVC i els seus programes. És totalment vigent tant 
des del punt de producte com del tècnic. Al 2006, per tant, no es preveuen canvis, més enllà del seu 
manteniment, explotació i millora contínua. 

o Sota el seu paraigües, es preveu desenvolupar algunes webs o serveis especials, més enllà de la fitxa que 
tots els programes de TV tenen, a criteri conjunt de CCRTVI i de TVC.  

Catradio.com 
Es preveu fer el llançament del nou portal www.catradio.com a principis del 2006 
 
Telenoticies.com / Catalunyainformacio.com 

o És un servei informatiu multimèdia, actualitzat en temps real, amb el que estenem l’esforç i el prestigi del 
Serveis Informatius de TVC i de Catalunya Ràdio als nous canals de comunicació interactius. 

o Al 2006 es prepara una nova versió amb millores a nivell de continguts, formats, navegació, més oferta de 
vídeo i àudio, i més eines de participació.  

 
3xl.net 

o És el portal dels joves de Catalunya. Amb més de 560.000 usuaris registrats, 3xl.net ofereix múltiples 
seccions d’actualitat i oci, a mida dels seus usuaris: acció, televisió, tendències, videojocs, relacions 
personals, cinema, entre d’altres. És un vehicle de promoció i fidelitat als programes de 3xl a TV, ofereix 
serveis de xat temàtics permanents, centenars de fòrums, newsletters, etc.  

o Al 2005, 3xl.net ha rebut dos importantíssims premis internacionals: El primer, el “BDA 2005 World Award”, 
categoria SILVER, pel disseny en Flash del seu Website. El segón, el “PROMAX 2005 World GOLD 
Award”, categoria OR, pel seu joc d’estratègia i rol, Espai 8. Espai 8 és un joc en xarxa multiusuari i 
multiplataforma: TV + Internet + Mòbil, que al 2005 ha rebut reconeixement internacional amb l’obtenció del 
segón premi  al millor Joc Interactiu de cadena de TV del món.  

o Inclou el joc d’estratègia i rol Espai 8, un joc en xarxa multiusuari i multiplataforma: TV + Internet + Mòbil, 
que al 2005 ha rebut reconeixement internacional amb l’obtenció del premi “PROMAX 2005 World Gold 
Award” al millor Joc Interactiu de cadena de TV del món.  

o Al 2006 es preveu dotar-lo d’un nou entorn lúdic en què els usuaris podran adoptar identitats de ficció, 
disposar de fitxes personals, i en el que estaran molt potenciades les eines i recursos de comunitats.  

 
Super3.net 

o La versió interactiva del club infantil més famós de l’Estat. Ofereix jocs, activitats, correu, educació, 
dibuixos i moltes més propostes per als més petits. És un racó de la xarxa del qual els pares es poden 
refiar per entretenir els seus menuts, alhora que es familiaritzen amb les tecnologies de la informació.  

o Al 2006 es preveu una remodelació en profunditat del portal i dels serveis interactius associats, en 
concordança amb la remodelació del Club que TVC té previst fer.   

 
Ritmes.net 

o L’aparador a Internet de la música i dels artistes catalans de tots els estils, tots els autors. Un punt de 
trobada i d’interès comú per a tot el sector de la música catalana que ofereix promoció, agendes, 
informació, descàrregues legals en MP3, etc... 

o Al 2006, es preveu contactar i proposar acords amb serveis de descàrrega de pagament, tipus iTunes 
(Apple) o Connect (Sony), per tal de poder crear-hi un espai per als continguts musicals de TVC. 

o  
Elsesports.net 

o Elsesports.net recull la ingent producció esportiva de tot el Grup CCRTV, i l’adapta als formats propis 
d’Internet. El target d’audiència és l’adient: jove, català, expert en l’ús de les TI, Internet, etc. i té un alt 
nivell d’acceptació comercial per part dels nostres clients i anunciants. Ofereix un seguiment acurat de 
l’actualitat esportiva, i seccions sobre la major part d’esports, en les seves diverses categories, incloent-hi 
els resultats de les competicions. Integra en el seu espai la versió interactiva de programes de gran èxit 
com “Temps de neu” i “Temps d’aventura”. Elsesports.net rep un fort suport dels departaments d’Esports 
de TVC i de Catalunya Ràdio.  

o Al 2005, elsesports.net ha estat guardonat com la millor web d'esports en català en la segona edició dels 
premis de periodisme esportiu que organitza la Secretaria General d'Esports de la Generalitat de 
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Catalunya. per la Secretaria General d’Esports.  
o Al 2006, s’introduiran millores en el format, l’estètica i la navegabilitat de elsesports.net. L’objectiu serà 

potenciar els continguts i els programes esportius, es pretén potenciar la component de programes 
esportius.  

o Des del darrer trimestre del 2005 s'està treballant en la incorporació d'un personatge virtual en tres 
dimensions a elsesports.net. Es preveu que aquest element, desenvolupat conjuntament amb TVC 
Netmèdia, es posarà en explotació a principis del 2006.  

 
Canals de distribució: Els continguts temàtics anteriors es distribueixen per via de múltiples plataformes 
Interactives. Al 2006, les línies de treball per al seu desenvolupament i millora  són les següents:   
 
Serveis de Banda Ampla de la CCRTV: Oferta de vídeo i àudio sota demanda i en directe 
 

o La CCRTV, com ja fan els grans grups de comunicació audiovisual internacionals, tant públics com privats, 
(CNN, NBC, CBS, BBC, etc....), respòn a aquesta nova oportunitat i a la demanda corresponent oferint 
serveis a la carta i en directe als seus usuaris via Internet. Un servei que, per altra banda, la nostra 
comunitat d’usuaris ens reclama des de fa temps. Molt especialment, els qui resideixen fora de Catalunya. 

o Així, el 2005 ha estat l’any del llançament del “3alacarta”, el servei de Televisió, que ha rebut 
reconeixement internacional amb la obtenció del premi “PROMAX 2005 World Gold Award” al millor servei 
Interactiu de cadena de TV del món. 

 
o Al 2006, es preveu aprofundir en aquesta direcció amb les següents línies de treball: 

 Llançament i consolidació del servei de ràdio a la carta de Catalunya Ràdio amb filosofia del “3 a la 
carta”, amb possibilitats de descarregar els continguts de CR a sistemes de HP3 portàtils. 

 Millorar l’oferta del “3 a la carta”: més producció setmanal, més immediatesa en la seva disponibilitat 
online, acords amb tercers per a producció no 100% pròpia, més continguts d’arxiu, etc... 

 Incorporació dels productes de ficció de TVC. És un dels serveis més demandats.   
 Increment de la qualitat del servei de Banda Ampla, passant dels actuals 190 kb/s a 500 kb/s, donat 

que la majoria d’ADSL’s permeten ja velocitats d’aquest tipus.  
 
(*: Es mantindrà la política de repercutir el cost de la distribució de Banda Ampla a l’usuari, així com l’oferta 
gratuïta amb senyal de vídeo de menor qualitat) 

  
 IPTV i serveis a “MEDIA CENTERS” (al receptor de TV). 
 

o AUNA, WANADOO, IMAGENIO (Telefònica) estan llançant serveis de IPTV o preténen fer-ho en un futur 
proper.  

o Al 2006 es preveu establir acords amb algun d’ells i assegurar la presència de TV de Catalunya i del servei 
“3 a la carta” en aquestes noves plataformes, de manera que es maximitzi la imatge de marca (TV3) i la 
qualitat del servei, alhora que ens diferenciem de la resta de cadenes mitjançant serveis avançats. Un 
enfoc que es prepara conjuntament entre TVC i CCRTVI. 

o Respecte als MEDIA CENTERS, es desenvoluparà la presència i serveis de la CCRTV en els entorns dels 
MEDIA CENTERS que vagin apareixent, com és el cas dels “Online Spotlights” del Windows Media Center 
de Microsoft.  

 
Telefonia Mòbil: 
 

El desenvolupament d’aquest canal previst al 2006 té diversos sub-eixos que es detallen a continuació: 
 
Accés per navegació i alertes:   
o Ampliació dels continguts: més amplitud i profunditat en portals com el de notícies i esports. 
o Ampliació, si és possible, del número i tipus d’alertes que oferim als usuaris. 

 
Distribució de Vídeo, 3G:  
o TV3 ha estat la primera TV comercial de tot l’estat a emetre el seu senyal per telefonia mòbil UMTS. 
o Al 2006, s’ampliarà el ventall de continguts als quals es pot tenir accés dels dels mòbils de 3ª generació, 

UMTS, en directe, i amb peces curtes seleccionades i vinculades a programes de TVC, amb la mateixa 
filosofia que el “3 a la carta”.  

o Es participarà en proves i experiències de producció de continguts ad-hoc per a mòbils, promogudes per 
les operadores de telefonia mòbil. 

 
Distribució de Vídeo, DVB-H:  
o Es participarà activament en les proves de DVB-H que els diferents operadors vulguin portar a terme, amb 

l’objectiu d’adquirir coneixement i posar a prova aquesta nova via de distribució de TV Digital. 
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Concept Phones i projectes especials: 
o Al 2005 s’ha llançat per primer cop un telèfon mòbil en règim de “co-branding”, orientat prioritàriament als 

continguts i serveis juvenils de TV3 (3xl.net).  
o Al 2006 s’explorarà la possibilitat d’estendre la operació amb terminals de 3ª generació, capaços de rebre i 

reproduir senyals de Vídeo i TV. 
o Com a projecte especial, també s’explorarà el concepte d’operador de telefonia mòbil virtual: requeriments 

jurídics i tècnics, aspectes de marketing i econòmics, per tal d’avaluar els possibles valors afegits que 
podria tenir per a la CCRTV.  

 
Teletext: 

o Al 2005 el Teletext analògic de TVC ha batut rècords d’audiència i d’ingressos. Naturalment, al 2006 es 
mantindrà l’esforç sobre el Teletext analògic. 

o Alhora, després d’un període de proves, es preveu llançar el Teletext digital que, als serveis d’informació 
clàssics de l’analògic, hi afegirà nous serveis d’Interactivitat vinculades als programes en emissió,  
funcionalitats avançades, i un disseny molt innovador.  

 
Jocs i Comunitats: 

o CCRTV Interactiva, d’acord amb TVC i CR, seguirà apostant per la creació de jocs basats en els continguts 
de TVC i Catalunya Ràdio en tots els canals interactius on sigui possible. En aquest sentit, incrementarem 
el nombre de jocs per a internet i per als telèfons mòbils, però també volem estudiar la possibilitat de crear 
jocs interactius en l'entorn de la TDT. 

o Al 2006 també ens proposem fer un salt endavant en la renovació i ampliació de les eines de comunitats 
que tenim als portals d'internet. El principal motor d'aquest procés serà la creació d'un nou entorn lúdic de 
ficció dins del portal 3xl.net. 

Altres línies:  
Tecnologia  
o Durant el 2005 s'ha consolidat una plataforma de producció, gestió i distribució de continguts basada en 

tecnologies opensource. Durant el 2006 es pretén consolidar i evolucionar la plataforma apostant per 
tecnologies i standards oberts en la mida que sigui possible i que permeti garantir la qualitat de servei.  

o CCRTVI ja disposa d'eines de gestió de continguts, usuaris, serveis i comunitats. Durant el 2006 està 
previst evolucionar-les, dotant-les d'altes prestacions per a la producció eficient dels nous formats de 
comunicació interactiva, molt més intensius en contingut audio-visual i amb més pes d'aplicació en la capa 
client (flash, mhp, j2me, tecnologies iptv, etc).   

o Es dotarà el sistema de components, metodologia i processos que es reutilitzin i que serveixin de base a 
una producció automatitzada. S'integraran fortament plataformes de distribució: playout tdt, plataformes 
iptv, mòbils de darrera generació, etc  i s'evolucionaran les eines de recollida i explotació de dades 
estadístiques.  

o La plataforma cobrirà tots els processos de producció i oferirà un entorn personalitzat de treball a tots els 
equips implicats per tal de garantir la productivitat, el treball col·laboratiu i la qualitat dels resultats. 

o CCRTVI disposa ja de més de 600.000 usuaris registrats als diferents serveis Interactius. Durant el 2006 
es continuarà la tasca de  recerca sobre la forma de posar en explotació aquest valor afegit en benefici de 
la CCRTV, TVC,  CR, CCRTVI, en el camp del CRM.  

 
cAcessibilitat per a discapacitats 

o Al 2005 s’haurà certificat com a accessible el primer Portal de la CCRTV: el Tvcatalunya.com. Al 2006 
s’aniran fent els treballs necessaris per a certificar altres Portals. 

 
2. Activitats Extraordinàries: TDT 
 

L’arribada de la TV Digital Terrestre (TDT), fa possibles nous serveis als ciutadans a través dels seus serveis 
interactius. Els serveis i productes de TVC, desenvolupats pels serveis de  CCRTV INTERACTIVA, es van 
estenent a aquest nou canal, que permetrà als usuaris interactuar amb els continguts de la CCRTV des del 
mateix Televisor.  
Al 2006, la Direcció de TVC té la voluntat de fer el màxim aprofitament del Múltiplex 1: tant en termes de canals 
de TV, 4 complets, com de les capacitats interactives. Així, TVC i CCRTV INTERACTIVA, treballant unificant els 
seus esforços per donaran un fort impuls als serveis Interactius de TV Digital, passant del que fins ara era una 
tasca sobretot experimental, de R+D, a una fase en que el desenvolupament es combinarà amb la producció i 
l’explotació.  
Es posarà molt d’èmfasi en crear el màxim número possible d’aquests serveis, per tal d’aconseguir la màxima 
diferenciació respecte a la competència, alhora que es comença a acostumar als ciutadans als avantatges de la 
nova tecnologia: programes esportius de màxima audiència (estadístiques de joc, etc..), d’entreteniment com “El 
Club” , “Sabies que...”, etc... 
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Presidència 

 

Servei/Entitat:  
CCRTV Interactiva, SA 

Codi:  
 6700 
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Mitjans de comunicació socials 

Codi:  
 533 

També es preveu treballar en el desenvolupament del serveis que utilitzin el canal de retorn dels decodificadors 
de TV digital i que, per tant permetran, un contacte directe i personalitzat amb l’usuari.   
Això requerirà un important esforç de Recerca i Desenvolupament i d’Implementació, no només en el domini 
tècnic (que ja es porta a terme des de fa temps), sinó també, i sobretot, en el domini dels continguts (idees, 
guions, realització, producció, etc...) per tal de fer proves i fins i tot programes pilot o números zero que 
permetin adquirir experiència i formar els professionals de TVC i CCRTVI en aquest nou camp en el que podem 
diferenciar-nos fortament de la nostra competència. Es preveuen fer, per tant, sessions de formació i 
d’informació d’ampli abast dins de TVC, impartides per les persones de TVC i CCRTVI que impulsaran la 
iniciativa.  
 

Seguiment 
 
El seguiment i avaluació es fa sobre paràmetres objectius classificables en els següents tipus: 
1. Audiència dels diferents serveis i plataformes:  
Per a aquesta mesura disposem de múltiples indicadors que s’apliquen en funció dels serveis:  

o Auditoria de la OJD,  
o Panel de Nielsen/Netratings,  
o Registres dels nostres propis sistemes,  
o Volum de missatges rebuts,  
o Temps de consum (diferents variables) 
o Número d’usuaris registrats  

2. Avanç dels projectes 
Seguiment setmanal de l’avanç dels projectes i serveis, tant a nivell de producció (explotació normal) com de 
desenvolupament (llançament de nous productes i serveis) 
3. Econòmics 
Seguiment mensual d’ingressos, despeses i inversions, i comparació d’acord amb el pressupost, i els objectius 
marcats per a l’any. 
L’evolució dels ingressos, fonamentalment de publicitat/patrocinis, és també una mesura de l’èxit i de la penetració 
social que obténen els nostres serveis a través dels nous canals de comunicació, i del reconeixement que obténen 
per part del sector publicitari: agències, centrals de mitjans i anunciants.   
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Les activitats de la companyia reforcen les línies polítiques de la Generalitat recollides en els acords del Tinell, en 
els següents camps:  

Política Industrial, Política de Societat de la Informació, Política de mitjans audiovisuals, Reducció de la fractura 
digital, Gestió de serveis públics: 
Producció de continguts i serveis de comunicació avançats, sobre TIC, de gran èxit entre els ciutadans. 

o Creació de demanda 
o Desenvolupament de la Societat de la Informació. 
o Alt volum de continguts de Banda Ampla disponibles via Internet. Creixement sostingut. 
o Motors de clústers de recerca aplicada en el camp dels audiovisuals: recolzament a la Fundació I2CAT 
o Infrastructura flexible i escalable sobre LINUX i software obert. 
o Producció i impuls de serveis de valor afegit, interactius, que són el principal diferenciador de la TV Digital 

Terrestre. 
o Creació d’espais de participació de gran èxit, que es podem estendre a espais de participació ciutadana i 

de Democràcia participativa.   
 

 



 

 



 

 

TVC NETMÈDIA AUDIOVISUAL, SL 
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Departament:  
Presidència 

 

Servei/Entitat: 
TVC Netmèdia Audioviosual 

Codi:  
6770 

Programa:  
Mitjans de comunicació social 

Codi:  
533 

Diagnòstic de la situació 
 
Es preveu que durant el 2006 es produirà l’esperat llançament a Espanya de la Televisió Digital Terrestre. Això 
produirà una demanda creixent de serveis interactius i altres solucions que millorin l’eficiència en la producció de 
canals i programes de televisió.  
 
D’altra banda i com a conseqüència de la digitalització es preveu una concentració i professionalització de la 
televisió local. 
 
Tot plegat fa pensar que els productes per a televisió que ofereixen les empreses de la CCRTV poden tenir una 
demanda creixent. 
 
Un altre terreny en expansió és la telefonia mòbil de tercera generació.  En aquest àmbit, les empreses de la 
CCRTV poden oferir solucions innovadores i tenir una bona presència en el mercat. 
 
Tanmateix, la gama diversa de productes tecnològics i de serveis digitals que poden oferir les empreses de la 
CCRTV aconsella reforçar les estratègies de comercialització unificant-les amb  una sola marca i sota una única 
direcció comercial 
 
** Totes les activitats i estratègies relacionades amb les àrees corporatives de RRHH, Tecnologia, 
Economicofinancera i Compres estan definides en les fitxes de memòria de la CCRTV.  
 
Objectius 
 
1. Posar en marxa la nova empresa ACTIVA MULTIMEDIA DIGITAL, per fer més eficient la comercialització dels 
productes tecnològics de la CCRTV. 
2. Potenciar els desenvolupaments i la recerca en sistemes avançats de televisió digital i atendre les oportunitats 
comercials davant el desplegament de la Televisió Digital Terrestre. 
3. Posar en marxa una nova generació de plataformes d’automatització de continguts per televisió: AUTOMATIC TV. 
4. Implantar els softwares de gestió i producció en les noves televisió emergents. 
5. Posar en marxa la comercialització de personatges virtuals. 
 
Activitats 
 
-Integrar els sistemes de seguiment comercial de les dues àrees comercials de l'empresa. 
-Definir la línia comercial de venda de productes i serveis complerts de televisió digital. 
-Establir aliances i partenariats amb altres empreses per participar en els concursos d'adjudicació dels softwares de   
gestió i producció de les televisions. 
-Destinar un equip multidisciplinar a la producció, explotació i comercialització de personatges virtuals. 
 
Seguiment 
 
-Disposar d'un sistema centralitzat de seguiment de clients i prevendes (juny 2006). 
-Assolir una facturació de 300.000 euros en projectes de televisió digital i participar en 4 projectes de recerca 
subvencionats. 
-Disposar de partners comercials internacionals en al menys dos països per a la comercialització de software de 
gestió i altres productes i serveis. 
-Disposar del pla de producció i explotació comercial de personatges virtuals i aconseguir la venda d’un mínim de 3 
projectes. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

 



 

 



 

 

ACTIVA 3, I.T. SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES, SL 
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Departament: 
Presidència 

 

Servei/Entitat: 
Activa 3, I.T. Solutions and Technologies, SL 

Codi: 
 6860  

Programa:  
Mitjans de comunicació social 

Codi:  
 533 

Diagnòstic de la situació 
 
Activa 3, I.T. Solutions and Technologies, SL (en endavant ACTIVA 3) es va crear el 30 de juliol de 2002. 
 
 Constitueix el seu objecte social: 

- La creació, desenvolupament i explotació comercial d’aplicacions informàtiques. 
- La prestació de serveis d’assessorament, assistència tècnica i manteniment per a la gestió i implantació de 

xarxes, aplicacions i solucions informàtiques, redacció de projectes i consultoria en aquesta matèria. 
- Configuració i administració de bases de dades, sistemes informàtics, i infraestructures de serveis de 

comunicació i Internet. 
- Subministrament i compravenda de material tècnic i informàtic. 
- La titularitat, possessió i explotació de drets d’autor de programes informàtics. 
- La concepció, disseny i desenvolupament de sistemes i productes tècnics per a la producció i emissió de 

programes de televisió.  
- Prestació de serveis de consultoria, assistència tècnica i assessorament en enginyeria de televisió i 

sistemes multimèdia i en producció audiovisual. 
- Prestació de serveis de manteniment d’instal·lacions i material audiovisual i electrònic. 
- Aquesta societat ha estat inactiva des de la seva creació 

 
** Totes les activitats i estratègies relacionades amb les àrees corporatives de RRHH, Tecnologia, 
Economicofinancera i Compres estan definides en les fitxes de memòria de la CCRTV.  
 

Objectius 
 
Preparar l’absorció d’aquesta societat per part de TVC Netmèdia Audiovisual 
 
Activitats 
 
 
Seguiment 
 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

 



 

 



 

 

INTRACATALONIA, SA  
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Departament:  
Presidència 

 

Servei/Entitat:  
Intracatalònia, SA 

Codi:  
 6900 

Programa:      
Mitjans de comunicació social 

Codi:  
 533 

Diagnòstic de la situació 
 
La Generalitat de Catalunya ha decidit posar en marxa un conjunt d'iniciatives entre les que s'inclou l'Agència 
Catalana de Notícies destinada a reforçar el conjunt de mitjans de comunicació d'àmbit local i comarcal que operen 
al nostre païs. Es tracta de poder disposar d'una eina que faciliti el desenvolupament i sosteniment de la 
comunicació local. 
En aquests moments l'ACN es troba en una situació caracteritzada per haver d'aconseguir una major i millor 
cobertura del territori de manera que millorant la seva oferta sigui de la màxima utilitat als mitjans de comunicació de 
Catalunya.  
Per tal que aquesta utilitat pugui estendre's a la totalitat dels mitjans, l'ACN haurà d'incorporar el format video a la 
producció dels seus continguts. 
L'assoliment d'aquestes fites requerirà actuacions en l'àmbit de la gestió empresarial per tal de resoldre els 
problemes del creixement de recursos tant humans com financers, que en el proper exercici serà de més d'un 30%. 
 
** Totes les activitats i estratègies relacionades amb les àrees corporatives de RRHH, Tecnologia, 
Econòmicofinancera i Compres estan definides en les fitxes de memòria de la CCRTV.  
 
Objectius 
 
1.- Arribar a ser l’eina imprescindible de la comunicació a Catalunya. 
2.- Millorar la prestació de serveis introduint continguts de vídeo abans de final d’any. 
3.- Consolidar el creixement de l’empresa 
 
Activitats 
 
- Desenvolupar la cobertura necessària per vertebrar informativament el territori català ja sigui amb plantilla pròpia o 
amb la col·laboració d’altres mitjans i empreses de comunicació i oferir així els fets informatius en tots els formats 
audiovisuals servits fins ara, a més de la consolidació del servei d’alertes a través de SMS. 
- Promoure la formació audiovisual i l’autonomia professional entre la plantilla de l’ACN, així com iniciar un procés 
d’adaptació a les noves tecnologies digitals per oferir vídeo a través d’Internet i abaratir d’aquesta forma els costos 
de distribució, estratègia que ha de permetre arribar a més mitjans audiovisuals. 
- Automatitzar la  traducció dels continguts de l’ACN per arribar a més població i consolidar així el creixement de 
l’empresa. 
- Participar en la primera fase de creació d’una federació d’agències autonòmiques amb l’objectiu d’intercanviar 
serveis d’interès a nivell estatal. 
- Potenciar la tasca comercial per arribar a d’altres sectors de la població com Gabinets de comunicació d’empreses 
o altres mitjans i així augmentar el nombre de consums. 
 
Seguiment 
 
OUTPUT: Augmentar el nombre de consums en tots els formats informatius que l’ACN ofereix als seus clients. 
OUTPUT: Augmentar el nombre de notícies produïdes. 
EFICIÈNCIA: Arribar a un equilibri pressupostari final mantenint la despesa actual i augmentant el número 
d’ingressos gràcies a les vendes de serveis. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

 



 

 



 

 

TÚNELS I ACCESSOS DE BARCELONA, SAC 
(TABASA) 



 

 

 



 PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006 
 MEMÒRIES DE PROGRAMES 

781 

Departament:  
Política Territorial i Obres Públiques 

 

Servei/Entitat:  
Túnels i Accessos de Barcelona, SAC (TABASA) 

Codi:  
 6380 

Programa:  
Carreteres 

Codi:  
 521 

Diagnòstic de la situació 
 
Concessió de la Generalitat de Catalunya segons el Decret 305/1987 de la gestió del servei de construcció, 
conservació i explotació, per si o per tercers, del Túnel de Vallvidrera i els seus accessos. Aquesta concessió es per 
un termini de 50 anys finalitzant el 29 d’octubre del 2037. 
 
Objectius 
 
Estratègics 
 
L’objectiu es la conservació i millora de l’instal·lació i obra civil de la concessió per que en el moment de la reversió 
estigui en òptimes condicions. 
 
Operatius 
 
Minimitzar i optimitzar el cost de funcionament de tos els sistemes millorant les prestacions i seguretat a l’usuari, així 
com el manteniment i millora de la qualitat del servei i de la imatge de l’empresa. 
 
Activitats 
 
Realització de les ordres de treball necessàries pel manteniment de l’autopista i les seves instal·lacions, amb la 
implantació de tots els nous sistemes que es considerin necessaris per millorar la seguretat i la senyalització. Així 
mateix, donar a conèixer aquests nous sistemes per aconseguir una estabilitat en l’evolució del trànsit i intentar 
captar nous usuaris. 
 
Seguiment 
 
L’empresa considera que el millor indicador és la intensitat mitjana diària (IMD), que considera que ha de créixer 
com a mínim un 1,5% més respecta a la real que s’obtingui l’any 2005. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

 



 

 



 

 

GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, SA (GISA) 
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Departament:  
Política Territorial i Obres Públiques 

 

Servei/Entitat:  
Gestió d'Infraestructures, SA. (GISA) 

Codi:  
 6390 

Programa:   
Direcció i administració generals 

Codi:   
 121 

Diagnòstic de la situació 
  
Es el definit pels departaments d’Economia i Finances, Presidència i Política Territorial i Obres Públiques  a les 
seves fitxes de memòria d’aquest mateix programa. 
 
Una bona part de les actuacions que realitzen les esmentades unitats es du a terme mitjançant  els encàrrecs que 
realitza el Govern de la Generalitat de Catalunya a l'empresa pública Gestió d'Infraestructures, SA. (GISA) l'objecte 
social de la qual és projectar, construir, conservar, explotar i promocionar tota mena d'infraestructures i edificacions 
que la Generalitat promogui o en les quals participi i els serveis que s'hi puguin instal·lar o desenvolupar, així com 
projectar i construir tota mena d'infraestructures i edificacions de tercers amb els quals la Generalitat n'hagi acordat 
la construcció.   
 
Objectius 
 
En general son els definits pels departaments d’Economia i Finances, Presidència i Política Territorial i Obres 
Públiques a les seves fitxes de memòria d’aquest mateix programa. 
 
En particular pel que respecte a GISA els objectius estratègics són aconseguir acabar les obres en qualitat, preu i 
termini, així com adequar el processos constructius a la normativa de Seguretat i Salut i Mediambiental d’acord amb 
la ISO 14001 d’acord amb l’establert als projectes respectius de cada actuació.  
Els objectius operatius són executar les obres indicades a l’annex d’inversions incloses al Pla Econòmicofinancer 
aprovat pel Govern i posteriors acords. 
 
Activitats 
 
Les definides pels departaments d’Economia i Finances, Presidència i Política Territorial i Obres Públiques a les 
seves fitxes de memòria d’aquest mateix programa. 
 
Seguiment 
 

- Nombre d’actuacions  
- Import del programa 
- Personal implicat 

 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Les definides pels departaments d’Economia i Finances, Presidència i Política Territorial i Obres Públiques a les 
seves fitxes de memòria d’aquest mateix programa. 
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Departament:  
Política Territorial i Obres Públiques 

 

Servei/Entitat:  
Gestió d'Infraestructures, SA. (GISA) 

Codi:  
 6390 

Programa:   
Administració de Justícia 

Codi:   
 211 

Diagnòstic de la situació 
  
És el definit per el Departament de Justícia a la seva fitxa de memòria d’aquest mateix programa. 
 
Una bona part de les actuacions que realitza l’esmentada unitat es du a terme mitjançant  els encàrrecs que realitza 
el Govern de la Generalitat de Catalunya a l'empresa pública Gestió d'Infraestructures, SA. (GISA) l'objecte social de 
la qual és projectar, construir, conservar, explotar i promocionar tota mena d'infraestructures i edificacions que la 
Generalitat promogui o en les quals participi i els serveis que s'hi puguin instal·lar o desenvolupar, així com projectar 
i construir tota mena d'infraestructures i edificacions de tercers amb els quals la Generalitat n'hagi acordat la 
construcció.   
 
Objectius 
 
En general són els definits pel Departament de Justícia a la seva fitxa de memòria d’aquest mateix programa. 
En particular pel que respecte a GISA els objectius estratègics són aconseguir acabar les obres en qualitat, preu i 
termini, així com adequar el processos constructius a la normativa de Seguretat i Salut i Mediambiental d’acord amb 
la ISO 14001 d’acord amb l’establert als projectes respectius de cada actuació.  
Els objectius operatius són executar les obres indicades a l’annex d’inversions incloses al Pla Econòmicofinancer 
aprovat pel Govern i posteriors acords. 
 
Activitats 
 
Les definides pel Departament de Justícia a la seva fitxa de memòria d’aquest mateix programa. 
 
Seguiment    
 

- Nombre d’actuacions  
- Import del programa 
- Personal implicat 

 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Les definides pel Departament de Justícia a la seva fitxa de memòria d’aquest mateix programa. 
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Departament:  
Política Territorial i Obres Públiques 

 

Servei/Entitat:  
Gestió d'Infraestructures, SA. (GISA) 

Codi:  
 6390 

Programa:   
Justícia juvenil 

Codi:   
 212 

Diagnòstic de la situació 
  
És el definit pel Departament de Justícia a la seva fitxa de memòria d’aquest mateix programa. 
 
Una bona part de les actuacions que realitza l’esmentada unitat es du a terme mitjançant els encàrrecs que realitza 
el Govern de la Generalitat de Catalunya a l'empresa pública Gestió d'Infraestructures, SA. (GISA) l'objecte social de 
la qual és projectar, construir, conservar, explotar i promocionar tota mena d'infraestructures i edificacions que la 
Generalitat promogui o en les quals participi i els serveis que s'hi puguin instal·lar o desenvolupar, així com projectar 
i construir tota mena d'infraestructures i edificacions de tercers amb els quals la Generalitat n'hagi acordat la 
construcció.  
 
Objectius 
 
En general són els definits pel Departament de Justícia a la seva fitxa de memòria d’aquest mateix programa. 
En particular pel que respecte a GISA els objectius estratègics són aconseguir acabar les obres en qualitat, preu i 
termini, així com adequar el processos constructius a la normativa de Seguretat i Salut i Mediambiental d’acord amb 
la ISO 14001 d’acord amb l’establert als projectes respectius de cada actuació.  
Els objectius operatius són executar les obres indicades a l’annex d’inversions incloses al Pla Econòmicofinancer 
aprovat pel Govern i posteriors acords. 
 
Activitats 
 
Les definides pel Departament de Justícia a la seva fitxa de memòria d’aquest mateix programa. 
 
Seguiment    
 

- Nombre d’actuacions  
- Import del programa 
- Personal implicat 

 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Les definides pel Departament de Justícia a la seva fitxa de memòria d’aquest mateix programa. 
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Departament:  
Política Territorial i Obres Públiques 

 

Servei/Entitat:  
Gestió d'Infraestructures, SA. GISA 

Codi:  
 6390 

Programa:   
Serveis penitenciaris 

Codi:   
 213 

Diagnòstic de la situació 
  
És el definit pel Departament de Justícia a la seva fitxa de memòria d’aquest mateix programa. 
 
Una bona part de les actuacions que realitza l’esmentada unitat es du a terme mitjançant  els encàrrecs que realitza 
el Govern de la Generalitat de Catalunya a l'empresa pública Gestió d'Infraestructures, SA. (GISA) l'objecte social de 
la qual és projectar, construir, conservar, explotar i promocionar tota mena d'infraestructures i edificacions que la 
Generalitat promogui o en les quals participi i els serveis que s'hi puguin instal·lar o desenvolupar, així com projectar 
i construir tota mena d'infraestructures i edificacions de tercers amb els quals la Generalitat n'hagi acordat la 
construcció.   
 
Objectius 
 
En general són els definits pel Departament de Justícia a la seva fitxa de memòria d’aquest mateix programa. 
En particular pel que respecte a GISA els objectius estratègics són aconseguir acabar les obres en qualitat, preu i 
termini, així com adequar el processos constructius a la normativa de Seguretat i Salut i Mediambiental d’acord amb 
la ISO 14001 d’acord amb l’establert als projectes respectius de cada actuació.  
Els objectius operatius són executar les obres indicades a l’annex d’inversions incloses al Pla Econòmicofinancer 
aprovat pel Govern i posteriors acords. 
 
Activitats 
 
Les definides pel Departament de Justícia a la seva fitxa de memòria d’aquest mateix programa. 
 
Seguiment    
 

- Nombre d’actuacions  
- Import del programa 
- Personal implicat 

 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Les definides per el Departament de Justícia a la seva fitxa de memòria d’aquest mateix programa. 
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Departament:  
Política Territorial i Obres Públiques 

 

Servei/Entitat:  
Gestió d'Infraestructures, SA. (GISA) 

Codi:  
 6390 

Programa:   
Seguretat ciutadana 

Codi:   
 221 

Diagnòstic de la situació 
 
És el definit pel Departament d'Interior a la seva fitxa de memòria d’aquest mateix programa. 
 
Una bona part de les actuacions que realitza l’esmentada unitat es du a terme mitjançant  els encàrrecs que realitza 
el Govern de la Generalitat de Catalunya a l'empresa pública Gestió d'Infraestructures, SA. (GISA) l'objecte social de 
la qual és projectar, construir, conservar, explotar i promocionar tota mena d'infraestructures i edificacions que la 
Generalitat promogui o en les quals participi i els serveis que s'hi puguin instal·lar o desenvolupar, així com projectar 
i construir tota mena d'infraestructures i edificacions de tercers amb els quals la Generalitat n'hagi acordat la 
construcció.   
 
Objectius 
 
En general són els definits pel Departament d'Interior a la seva fitxa de memòria d’aquest mateix programa. 
En particular pel que respecte a GISA els objectius estratègics són aconseguir acabar les obres en qualitat, preu i 
termini, així com adequar el processos constructius a la normativa de Seguretat i Salut i Mediambiental d’acord amb 
la ISO 14001 d’acord amb l’establert als projectes respectius de cada actuació.  
Els objectius operatius son executar les obres indicades a l’annex d’inversions incloses al Pla Econòmicofinancer 
aprovat pel Govern i posteriors acords. 
 
Activitats 
 
Les definides pel Departament d'Interior a la seva fitxa de memòria d’aquest mateix programa. 
 
Seguiment    
 

- Nombre d’actuacions  
- Import del programa 
- Personal implicat 

 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Les definides pel Departament de Governació a la seva fitxa de memòria d’aquest mateix programa. 
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Departament:  
Política Territorial i Obres Públiques 

 

Servei/Entitat:  
Gestió d'Infraestructures, SA. (GISA) 

Codi:  
 6390 

Programa:   
Emergències i protecció civil 

Codi:   
 223 

Diagnòstic de la situació 
  
És el definit per el Departament d'Interior a la seva fitxa de memòria d’aquest mateix programa. 
 
Una bona part de les actuacions que realitza l’esmentada unitat es du a terme mitjançant  els encàrrecs que realitza 
el Govern de la Generalitat de Catalunya a l'empresa pública Gestió d'Infraestructures, SA. (GISA) l'objecte social de 
la qual és projectar, construir, conservar, explotar i promocionar tota mena d'infraestructures i edificacions que la 
Generalitat promogui o en les quals participi i els serveis que s'hi puguin instal·lar o desenvolupar, així com projectar 
i construir tota mena d'infraestructures i edificacions de tercers amb els quals la Generalitat n'hagi acordat la 
construcció.   
 
Objectius 
 
En general són els definits pel Departament d'Interior a la seva fitxa de memòria d’aquest mateix programa. 
En particular pel que respecte a GISA els objectius estratègics són aconseguir acabar les obres en qualitat, preu i 
termini, així com adequar el processos constructius a la normativa de Seguretat i Salut i Mediambiental d’acord amb 
la ISO 14001 d’acord amb l’ establert als projectes respectius de cada actuació.  
Els objectius operatius son executar les obres indicades a l’annex d’inversions incloses al Pla Econòmicofinancer 
aprovat pel Govern i posteriors acords. 
 
Activitats 
 
Les definides pel Departament d'Interior a la seva fitxa de memòria d’aquest mateix programa. 
 
Seguiment    
 

- Nombre d’actuacions  
- Import del programa 
- Personal implicat 

 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Les definides pel Departament d'Interior a la seva fitxa de memòria d’aquest mateix programa. 
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Departament:  
Política Territorial i Obres Públiques 

 

Servei/Entitat:  
Gestió d'Infraestructures, SA. GISA 

Codi:  
 6390 

Programa:   
Atenció a les famílies, a la infància i a la adolescència 

Codi:   
 313 

Diagnòstic de la situació 
  
És el definit per el Departament de Benestar i Família a la seva fitxa de memòria d’aquest mateix programa. 
 
Una bona part de les actuacions que realitza l’esmentada unitat es du a terme mitjançant  els encàrrecs que realitza 
el Govern de la Generalitat de Catalunya a l'empresa pública Gestió d'Infraestructures, SA. (GISA) l'objecte social de 
la qual és projectar, construir, conservar, explotar i promocionar tota mena d'infraestructures i edificacions que la 
Generalitat promogui o en les quals participi i els serveis que s'hi puguin instal·lar o desenvolupar, així com projectar 
i construir tota mena d'infraestructures i edificacions de tercers amb els quals la Generalitat n'hagi acordat la 
construcció.   
 
Objectius 
 
En general són els definits pel Departament de Benestar i Família a la seva fitxa de memòria d’aquest mateix 
programa. 
En particular pel que respecte a GISA els objectius estratègics són aconseguir acabar les obres en qualitat, preu i 
termini, així com adequar el processos constructius a la normativa de Seguretat i Salut i Mediambiental d’acord amb 
la ISO 14001 d’acord amb l’establert als projectes respectius de cada actuació.  
Els objectius operatius són executar les obres indicades a l’annex d’inversions incloses al Pla Econòmicofinancer 
aprovat pel Govern i posteriors acords. 
 
Activitats 
 
Les definides pel Departament de Benestar i Família a la seva fitxa de memòria d’aquest mateix programa. 
 
Seguiment    
 

- Nombre d’actuacions  
- Import del programa 
- Personal implicat 

 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Les definides pel Departament de Benestar i Família a la seva fitxa de memòria d’aquest mateix programa. 
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Departament:  
Política Territorial i Obres Públiques 

 

Servei/Entitat:  
Gestió d'Infraestructures, SA. GISA 

Codi:  
 6390 

Programa:   
Atenció a la gent gran amb dependència 

Codi:   
 315 

Diagnòstic de la situació 
  
Es el definit per el Departament de Benestar i Família a la seva fitxa de memòria d’aquest mateix programa. 
 
Una bona part de les actuacions que realitza l’esmentada unitat es du a terme mitjançant  els encàrrecs que realitza 
el Govern de la Generalitat de Catalunya a l'empresa pública Gestió d'Infraestructures, SA. (GISA) l'objecte social de 
la qual és projectar, construir, conservar, explotar i promocionar tota mena d'infraestructures i edificacions que la 
Generalitat promogui o en les quals participi i els serveis que s'hi puguin instal·lar o desenvolupar, així com projectar 
i construir tota mena d'infraestructures i edificacions de tercers amb els quals la Generalitat n'hagi acordat la 
construcció.   
 
Objectius 
 
En general són els definits pel Departament de Benestar i Família a la seva fitxa de memòria d’aquest mateix 
programa. 
En particular pel que respecte a GISA els objectius estratègics són aconseguir acabar les obres en qualitat, preu i 
termini, així com adequar el processos constructius a la normativa de Seguretat i Salut i Mediambiental d’acord amb 
la ISO 14001 d’acord amb l’establert als projectes respectius de cada actuació.  
Els objectius operatius són executar les obres indicades a l’annex d’inversions incloses al Pla Econòmicofinancer 
aprovat pel Govern i posteriors acords. 
 
Activitats 
 
Les definides pel Departament de Benestar i Família a la seva fitxa de memòria d’aquest mateix programa. 
 
Seguiment    
 

- Nombre d’actuacions  
- Import del programa 
- Personal implicat 

 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Les definides pel Departament de Benestar i Família a la seva fitxa de memòria d’aquest mateix programa. 
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Departament:  
Política Territorial i Obres Públiques 

 

Servei/Entitat:  
Gestió d'Infraestructures, SA. (GISA) 

Codi:  
 6390 

Programa:   
Atenció a les persones amb discapacitats 

Codi:   
 316 

Diagnòstic de la situació 
 
Es el definit pel Departament de Benestar i Família a la seva fitxa de memòria d’aquest mateix programa. 
 
Una bona part de les actuacions que realitza l’esmentada unitat es du a terme mitjançant  els encàrrecs que realitza 
el Govern de la Generalitat de Catalunya a l'empresa pública Gestió d'Infraestructures, SA. (GISA) l'objecte social de 
la qual és projectar, construir, conservar, explotar i promocionar tota mena d'infraestructures i edificacions que la 
Generalitat promogui o en les quals participi i els serveis que s'hi puguin instal·lar o desenvolupar, així com projectar 
i construir tota mena d'infraestructures i edificacions de tercers amb els quals la Generalitat n'hagi acordat la 
construcció.    
 
Objectius 
 
En general són els definits per el Departament de Benestar i Família a la seva fitxa de memòria d’aquest mateix 
programa. 
En particular pel que respecte a GISA els objectius estratègics són aconseguir acabar les obres en qualitat, preu i 
termini, així com adequar el processos constructius a la normativa de Seguretat i Salut i Mediambiental d’acord amb 
la ISO 14001 d’acord amb l’establert als projectes respectius de cada actuació.  
Els objectius operatius són executar les obres indicades a l’annex d’inversions incloses al Pla Econòmicofinancer 
aprovat pel Govern i posteriors acords. 
 
Activitats 
 
Les definides pel Departament de Benestar i Família a la seva fitxa de memòria d’aquest mateix programa. 
 
Seguiment    
 

- Nombre d’actuacions  
- Import del programa 
- Personal implicat 

 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Les definides pel Departament de Benestar i Família a la seva fitxa de memòria d’aquest mateix programa. 
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Departament:  
Política Territorial i Obres Públiques 

 

Servei/Entitat:  
Gestió d'Infraestructures, SA. GISA 

Codi:  
 6390 

Programa:   
Altres serveis de protecció social 

Codi:   
 317 

Diagnòstic de la situació 
  
Es el definit per el Departament de Benestar i Família a la seva fitxa de memòria d’aquest mateix programa. 
 
Una bona part de les actuacions que realitza l’esmentada unitat es du a terme mitjançant  els encàrrecs que realitza 
el Govern de la Generalitat de Catalunya a l'empresa pública Gestió d'Infraestructures, SA. (GISA) l'objecte social de 
la qual és projectar, construir, conservar, explotar i promocionar tota mena d'infraestructures i edificacions que la 
Generalitat promogui o en les quals participi i els serveis que s'hi puguin instal·lar o desenvolupar, així com projectar 
i construir tota mena d'infraestructures i edificacions de tercers amb els quals la Generalitat n'hagi acordat la 
construcció.    
 
Objectius 
 
En general són els definits pel Departament de Benestar i Família a la seva fitxa de memòria d’aquest mateix 
programa. 
En particular pel que respecte a GISA els objectius estratègics son aconseguir acabar les obres en qualitat, preu i 
termini, així com adequar el processos constructius a la normativa de Seguretat i Salut i Mediambiental d’acord amb 
la ISO 14001 d’acord amb lo establert als projectes respectius de cada actuació.  
Els objectius operatius son executar les obres indicades a l’annex d’inversions incloses al Pla Econòmicofinancer 
aprovat pel Govern i posteriors acords. 
 
Activitats 
 
Les definides pel Departament de Benestar i Família a la seva fitxa de memòria d’aquest mateix programa. 
 
Seguiment    
 

- Nombre d’actuacions  
- Import del programa 
- Personal implicat 

 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Les definides pel Departament de Benestar i Família a la seva fitxa de memòria d’aquest mateix programa. 
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Departament:  
Política Territorial i Obres Públiques 

 

Servei/Entitat:  
Gestió d'Infraestructures, SA. GISA 

Codi:  
 6390 

Programa:   
Serveis a la comunitat 

Codi:   
 323 

Diagnòstic de la situació 
  
Es el definit per el Departament de Benestar i Família a la seva fitxa de memòria d’aquest mateix programa. 
 
Una bona part de les actuacions que realitza l’esmentada unitat es dur a terme mitjançant  els encàrrecs que realitza 
el Govern de la Generalitat de Catalunya a l'empresa pública Gestió d'Infraestructures, SA. (GISA) l'objecte social de 
la qual és projectar, construir, conservar, explotar i promocionar tota mena d'infraestructures i edificacions que la 
Generalitat promogui o en les quals participi i els serveis que s'hi puguin instal·lar o desenvolupar, així com projectar 
i construir tota mena d'infraestructures i edificacions de tercers amb els quals la Generalitat n'hagi acordat la 
construcció.  
 
Objectius 
 
En general són els definits pel Departament de Benestar i Família a la seva fitxa de memòria d’aquest mateix 
programa. 
En particular pel que respecte a GISA els objectius estratègics són aconseguir acabar les obres en qualitat, preu i 
termini, així com adequar el processos constructius a la normativa de Seguretat i Salut i Mediambiental d’acord amb 
la ISO 14001 d’acord amb l’ establert als projectes respectius de cada actuació.  
Els objectius operatius son executar les obres indicades a l’annex d’inversions incloses al Pla Econòmicofinancer 
aprovat pel Govern i posteriors acords. 
 
Activitats 
 
Les definides pel Departament de Benestar i Família a la seva fitxa de memòria d’aquest mateix programa. 
 
Seguiment    
 

- Nombre d’actuacions  
- Import del programa 
- Personal implicat 

 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Les definides pel Departament de Benestar i Família a la seva fitxa de memòria d’aquest mateix programa. 
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Departament:  
Política Territorial i Obres Públiques 

 

Servei/Entitat:  
Gestió d'Infraestructures, SA. GISA 

Codi:  
 6390 

Programa:   
Atenció primària de salut 

Codi:   
 411 

Diagnòstic de la situació 
 
Es el definit per el Servei Català de la Salut del Departament de Salut a la seva fitxa de memòria d’aquest mateix 
programa. 
 
Una bona part de les actuacions que realitza l’esmentada unitat es porta a terme mitjançant els encàrrecs que 
realitza el Govern de la Generalitat a l'empresa pública Gestió d'Infraestructures, SA (GISA) l'objecte social de la 
qual és projectar, construir, conservar, explotar i promoure tota mena d'infraestructures i edificacions que la 
Generalitat promogui o en les quals participi i els serveis que s'hi puguin instal·lar o desenvolupar, així com, 
projectar i construir tota mena d'infraestrucutres i edificacions de tercers amb els quals la Generalitat n'hagi acordat 
la construcció. 
 
Objectius 
 
En general són els definits pel Servei Català de la Salut del Departament de Salut a la seva fitxa de memòria 
d’aquest mateix programa. 
En particular per el que respecte a GISA els objectius estratègics son aconseguir acabar les obres en qualitat, preu i 
termini, així com adequar el processos constructius a la normativa de Seguretat i Salut i Mediambiental d’acord amb 
la ISO 14001 d’acord amb lo establert als projectes respectius de cada actuació.  
Els objectius operatius son executar les obres indicades a l’annex d’inversions incloses al Pla Econòmicofinancer 
aprovat pel Govern i posteriors acords. 
 
Activitats 
 
Les definides pel Servei Català de la Salut del Departament de Salut a la seva fitxa de memòria d’aquest mateix 
programa. 
 
Seguiment    
 

- Nombre d’actuacions  
- Import del programa 
- Personal implicat 

 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Les definides pel Servei Català de la Salut del Departament de Salut a la seva fitxa de memòria d’aquest mateix 
programa. 
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Departament:  
Política Territorial i Obres Públiques 

 

Servei/Entitat:  
Gestió d'Infraestructures, SA. GISA 

Codi:  
 6390 

Programa:   
Atenció especialitzada de salut 

Codi:   
 412 

Diagnòstic de la situació 
  
Es el definit per el Servei Català de la Salut del Departament de Salut a la seva fitxa de memòria d’aquest mateix 
programa. 
 
Una bona part de les actuacions que realitza l’esmentada unitat es porta a terme mitjançant els encàrrecs que 
realitza el Govern de la Generalitat de Catalunya a l'empresa pública Gestió d'Infraestructures, SA (GISA) l'objecte 
social de la qual és projectar, construir, conservar, explotar i promoure tota mena d'infraestructures i edificacions que 
la Generalitat promogui o en les quals participi i els serveis que s'hi puguin instal·lar o desenvolupar, així com, 
projectar i construir tota mena d'infraestrucutres i edificacions de tercers amb els quals la Generalitat n'hagi acordat 
la construcció. 
 
Objectius 
 
En general són els definits pel Servei Català de la Salut del Departament de Salut a la seva fitxa de memòria 
d’aquest mateix programa. 
En particular per el que respecte a GISA els objectius estratègics son aconseguir acabar les obres en qualitat, preu i 
termini, així com adequar el processos constructius a la normativa de Seguretat i Salut i Mediambiental d’acord amb 
la ISO 14001 d’acord amb lo establert als projectes respectius de cada actuació.  
Els objectius operatius són executar les obres indicades a l’annex d’inversions incloses al Pla Econòmicofinancer 
aprovat pel Govern i posteriors acords. 
 
Activitats 
 
Les definides pel Servei Català de la Salut del Departament de Salut a la seva fitxa de memòria d’aquest mateix 
programa. 
 
Seguiment    
 

- Nombre d’actuacions  
- Import del programa 
- Personal implicat 

 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Les definides pel Servei Català de la Salut del Departament de Salut a la seva fitxa de memòria d’aquest mateix 
programa. 
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Departament:  
Política Territorial i Obres Públiques 

 

Servei/Entitat:  
Gestió d'Infraestructures, SA. GISA 

Codi:  
 6390 

Programa:   
Educació general 

Codi:   
 421 

Diagnòstic de la situació 
  
És el definit per el Departament d’Educació a la seva fitxa de memòria d’aquest mateix programa. 
 
Una bona part de les actuacions que realitza l’esmentada unitat es porta a terme mitjançant els encàrrecs que 
realitza el Govern de la Generalitat de Catalunya a l'empresa pública Gestió d'Infraestructures, SA (GISA) l'objecte 
social de la qual és projectar, construir, conservar, explotar i promoure tota mena d'infraestructures i edificacions que 
la Generalitat promogui o en les quals participi i els serveis que s'hi puguin instal·lar o desenvolupar, així com, 
projectar i construir tota mena d'infraestrucutres i edificacions de tercers amb els quals la Generalitat n'hagi acordat 
la construcció. 
 
Objectius 
 
En general són els definits pel Departament d’Educació a la seva fitxa de memòria d’aquest mateix programa. 
En particular pel que respecte a GISA els objectius estratègics són aconseguir acabar les obres en qualitat, preu i 
termini, així com adequar el processos constructius a la normativa de Seguretat i Salut i Mediambiental d’acord amb 
la ISO 14001 d’acord amb lo establert als projectes respectius de cada actuació.  
Els objectius operatius són executar les obres indicades a l’annex d’inversions incloses al Pla Econòmicofinancer 
aprovat pel Govern i posteriors acords. 
 
Activitats 
 
Les definides pel Departament d’Educació a la seva fitxa de memòria d’aquest mateix programa. 
 
Seguiment    
 

- Nombre d’actuacions  
- Import del programa 
- Personal implicat 

 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Les definides pel Departament d’Educació a la seva fitxa de memòria d’aquest mateix programa. 
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Departament:  
Política Territorial i Obres Públiques 

 

Servei/Entitat:  
Gestió d'Infraestructures, SA. GISA 

Codi:  
 6390 

Programa:   
Esports i educació física 

Codi:   
 444 

Diagnòstic de la situació 
  
Una bona part de les actuacions que realitza la Generalitat de Catalunya es du a terme mitjançant els encàrrecs que 
realitza a l'empresa pública Gestió d’infraestructures, SA. (GISA) l'objecte social de la qual  és projectar, construir, 
conservar, explotar i promocionar tota mena d'infraestructures i edificacions que la Generalitat promogui o en les 
quals participi i els serveis que s'hi puguin instal·lar o desenvolupar, així com projectar i construir tota mena 
d'infraestructures i edificacions de tercers amb els quals la Generalitat n'hagi acordat la construcció.   
  
Objectius 
 
Els objectius estratègics són aconseguir acabar les obres en qualitat, preu i termini, així com adequar el processos 
constructius a la normativa de seguretat i salut i mediambiental d’acord amb la ISO 14001 d’acord amb l'establert als 
projectes respectius de cada actuació.  
Els objectius operatius són executar les obres indicades a l’annex d’inversions incloses al Pla Econòmicofinancer 
aprovat pel Govern i posteriors acords. 
 
Activitats 
 
Obres encarregades pel Consorci Portal de la Costa Brava – Illa de Blanes 
 
Seguiment    
 

- Nombre d’actuacions  
- Import del programa 
- Personal implicat 

 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Departament:  
Política Territorial i Obres Públiques 

 

Servei/Entitat:  
Gestió d'Infraestructures, SA. GISA 

Codi:  
 6390 

Programa:   
Disponibilitat i abastament d’aigua 

Codi:   
 511 

Diagnòstic de la situació 
  
Es el definit per l’Agència Catalana de l’Aigua del Departament de Medi Ambient i Habitatgea la seva fitxa de 
memòria d’aquest mateix programa. 
 
Una bona part de les actuacions que realitza l’esmentada unitat es porta a terme mitjançant els encàrrecs que 
realitza el Govern de la Generalitat de Catalunya a l'empresa pública Gestió d'Infraestructures, SA (GISA) l'objecte 
social de la qual és projectar, construir, conservar, explotar i promoure tota mena d'infraestructures i edificacions que 
la Generalitat promogui o en les quals participi i els serveis que s'hi puguin instal·lar o desenvolupar, així com 
projectar i construir tota mena d'infraestrucutres i edificacions de tercers amb els quals la Generalitat n'hagi acordat 
la construcció. 
 
Objectius 
 
En general són els definits per l’Agència Catalana de l’Aigua del  Departament de Medi Ambient i Habitatge la seva 
fitxa de memòria d’aquest mateix programa. 
En particular pel que respecte a GISA els objectius estratègics són aconseguir acabar les obres en qualitat, preu i 
termini, així com adequar el processos constructius a la normativa de Seguretat i Salut i Mediambiental d’acord amb 
la ISO 14001 d’acord amb l’establert als projectes respectius de cada actuació.  
Els objectius operatius són executar les obres indicades a l’annex d’inversions incloses al Pla Econòmicofinancer 
aprovat pel Govern i posteriors acords. 
 
Activitats 
 
Les definides per l’Agència Catalana de l’Aigua del  Departament de Medi Ambient i Habitatge la seva fitxa de 
memòria d’aquest mateix programa. 
 
Seguiment    
 

- Nombre d’actuacions  
- Import del programa 
- Personal implicat 

 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Les definides per l’Agència Catalana de l’Aigua del  Departament de Medi Ambient i Habitatge la seva fitxa de 
memòria d’aquest mateix programa. 
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Departament:  
Política Territorial i Obres Públiques 

 

Servei/Entitat:  
Gestió d'Infraestructures, SA. GISA 

Codi:  
 6390 

Programa:  
Carreteres 

Codi:  
 521 

Diagnòstic de la situació 
 
Cal dotar el país d’una xarxa viària ben integrada a diferents escales, segura, sostenible, equilibrada territorialment i 
viable econòmicament, desenvolupada a través de la col·laboració i la participació institucional i ciutadana. Aquesta 
xarxa viària ha de garantir l’accessibilitat a tot el territori, i la connexió efectiva i eficaç amb les xarxes de la resta de 
països europeus i singularment amb les regions veïnes, sota criteris de qualitat del servei, seguretat i qualitat 
ambiental. 
 
Una bona part de les actuacions sobre la xarxa viària de Catalunya es porta a terme mitjançant els encàrrecs que 
realitza el Departament de Política Territorial i Obres Públiques a l'empresa pública Gestió d'Infraestructures, SA 
(GISA) l'objecte social de la qual és projectar, construir, conservar, explotar i promoure tota mena d'infraestructures i 
edificacions que la Generalitat promogui o en les quals participi i els serveis que s'hi puguin instal·lar o 
desenvolupar, així com, projectar i construir tota mena d'infraestructures i edificacions de tercers amb els quals la 
Generalitat n'hagi acordat la construcció. 
 
Objectius 
 
Atendre les necessitats de mobilitat a les zones més densament poblades i amb major intensitat d’activitat 
econòmica, i promoure un desenvolupament equilibrat del país mitjançant l'impuls de  la creació de nous eixos viaris 
d'alta capacitat. 
 
Aconseguir dotar l’actual xarxa viària d’uns estàndards mínims, tant quantitatius com qualitatius, i millorar 
l’accessibilitat entre les diferents poblacions a fi d'afavorir el reequilibri territorial. Es tracta de completar la xarxa 
viària bàsica, comarcal, local i la xarxa de camins. 
 
Conservar la xarxa existent i millora les condicions de seguretat  amb la finalitat de conservar i mantenir el patrimoni 
de les carreteres de Catalunya, en les condicions adients per al seu ús, tant pel que fa a la fluïdesa com a la 
seguretat. 
 
Activitats 
 
Pla d’autovies; construcció de grans eixos viaris estratègics; construcció de noves carreteres de la xarxa bàsica, 
comarca i local; actuacions de reforç de ferm; actuacions de conservació i millora local; actuacions de seguretat 
viària. 
 
Seguiment 
 
- Nombre d’actuacions a la xarxa viària. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
El desenvolupament d’aquest programa, es realitzar amb estricte compliment de la normativa mediambiental que es 
concreta en la realització d’estudis d’impacte ambiental per a cada actuació i en les mesures mediambientals 
contingudes en els projectes constructius, i en general en totes aquelles mesures que, en aquest àmbit, preveu el 
Decret 293/2003, de 18 de Novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de Carreteres. 
 
D’altra banda, el desenvolupament de la xarxa viària constitueix a la millora de la competitivitat territorial i en 
aquesta línia i pel que fa a l'Acord estratègic per a la internacionalització de la qualitat de l’ocupació i la competitivitat 
de l’economia catalana, aquest programa conté les actuacions previstes en la mesura 25. Construcció de 500 km 
d’autovies lliures de peatge. (300 km de la Generalitat). 
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Departament:   
Política Territorial i Obres Públiques 

 

Servei/Entitat:  
Gestió d'Infraestructures, SA. GISA 

Codi:  
 6390 

Programa:   
Infraestructures ferroviàries 

Codi:   
 522 

Diagnòstic de la situació 
 
En l'actualitat, el sistema ferroviari de Catalunya està format per un total de tres xarxes diferenciades a càrrec 
d'operadors totalment independents: 
- La xarxa estatal, sota responsabilitat de l'Estat Central 
- La xarxa explotada per l'empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, sota la responsabilitat de la 
Generalitat 
- La xarxa del metro de Barcelona, explotada per l'empresa pública Ferrocarril Metropolità de Barcelona SA i amb 
infraestructures que són titularitat de la Generalitat de Catalunya. 
 
En aquests moments el sistema ferroviari es troba en una important fase d'ampliació i millora per tal d'incrementar la 
capacitat, la velocitat, el confort i la seguretat de les línies que haurà de suposar una significativa extensió de les 
relacions intercomarcals, amb la resta de l'Estat i amb la resta d'Europa, sense oblidar l'àmbit de les relacions dins 
de la regió metropolitana de Barcelona. 
 
Una bona part de les actuacions sobre la xarxa ferroviària de Catalunya es porta a terme mitjançant els encàrrecs 
que realitza el Departament de Política Territorial i Obres Públiques a l'empresa pública Gestió d'Infraestructures, 
Sa. (GISA) l'objecte social de la qual és projectar, construir, conservar, explotar i promoure tota mena 
d'infraestructures i edificacions que la Generalitat promogui o en les quals participi i els serveis que s'hi puguin 
instal·lar o desenvolupar, així com, projectar i construir tota mena d'infraestrucutres i edificacions de tercers amb els 
quals la Generalitat n'hagi acordat la construcció. 
 
Objectius 
 
Facilitar la mobilitat i l'accessibilitat intrametropolitana així com la millora de la connectivitat entre les àrees centrals i 
els barris perifèrics de la ciutat de Barcelona i el seu entorn més immediat mitjançant la millora i ampliació de les 
infraestructures ferroviàries de transport metropolità (FMB, FGC i TRAM). 
 
Millorar la connexió interterritorial mitjançant la modernització de la xarxa ferroviària de Catalunya, l'augment de la 
capacitat i la seguretat de les línies, la millora de l’explotació de la xarxa, la consolidació de serveis a nous mercats 
del transport ferroviari i l'eliminació de la conflictivitat que planteja la línia fèrria en l'entorn urbà donant rellevància a 
tots aquells aspectes relacionats amb la seguretat viària. 
 
Activitats 
 
Millora i ampliació de la xarxa de metro de Barcelona; perllongament del metro del Vallès; desdoblament de la línia 
Llobregat-Anoia; actuacions de foment de la intermodalitat; supressió de passos a nivell; adaptació a PMR 
d'estacions d'FGC, i metro i perllongament d'andanes a FGC. 
 
Seguiment 
 
- nombre d'actuacions a la xarxa de Transports 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Les actuacions previstes en aquest programes recullen els principis inspiradors de la llei 9/2003, de 13 de juny, de la 
mobilitat de Catalunya, en matèria de mediambient, com son, garantir l’accessibilitat amb el menor impacte 
ambiental possible, prioritzar els modes de transport de menor cost ambiental i impulsar una mobilitat sostenible. 
 
El desenvolupament de les infraestructures ferroviàries contribueixen, a més, a millorar la competitivitat territorial. En 
el cas concret de l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de 
l’economia catalana, aquest programa contempla actuacions previstes en la mesura: 38. Potenciar el transport per 
ferrocarril. 
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Departament:  
Política Territorial i Obres Públiques 

 

Servei/Entitat:  
Gestió d'Infraestructures, SA. GISA 

Codi:  
 6390 

Programa:   
Actuacions a la costa 

Codi:   
 544 

Diagnòstic de la situació 
  
Per la seva significació especial, per la urgència de la seva salvaguarda i per la pressió que en molts casos 
pateixen, és prioritari que un conjunt important d’àrees de Catalunya, com és el litoral català, siguin posades sota 
protecció especial. Aquests territoris protegits se’ls ha de dotar d’instruments de gestió que transformin la protecció 
en valor econòmic, potenciant les activitats que hi han de ser possibles. 
 
Una bona part de les actuacions a la costa de Catalunya es porta a terme mitjançant els encàrrecs que realitza el 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques a l'empresa pública Gestió d'Infraestructures, Sa. (GISA) 
l'objecte social de la qual és projectar, construir, conservar, explotar i promoure tota mena d'infraestructures i 
edificacions que la Generalitat promogui o en les quals participi i els serveis que s'hi puguin instal·lar o 
desenvolupar, així com, projectar i construir tota mena d'infraestrucutres i edificacions de tercers amb els quals la 
Generalitat n'hagi acordat la construcció. 
 
Objectius 
 
Aquest programa té com a finalitat la preservació del litoral i evitar la urbanització de gran part del sòl costaner que 
encara no ha estat urbanitzat. Així mateix, pretén el desenvolupament d’una activitat de planificació i ordenació del 
litoral que permeti un aprofitament òptim i racional de l’espai costaner . 
 
D’altra banda, es pretén evitar els problemes d’erosió i pèrdua de platges, i amb especial atenció 
a les zones deltaiques, mitjançant actuacions d’estabilització del litoral, i vetllar per la protecció del domini públic 
marítim i terrestre. 
 
Activitats 
 
Construcció i condicionament de passeigs marítims i camins de ronda, així com actuacions de regeneració de 
platges. 
 
Seguiment 
 
- Nombre d’actuacions a la costa  
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
En el seu conjunt aquest programa, tal com es desprèn del seu contingut, genera un impacta molt positiu sobre el 
medi ambient. A mes, part de les actuacions contingudes en aquest programa s’emmarquen dins el Pla director 
urbanístic del sistema costaner que tractar d’aconseguir els propòsits següents: 
 
- Urbanístics 
  Evitant l’ocupació urbana indefinida i el continu urbanitzat en determinades àrees. 
- Patrimonials 
  Preservant els espais costaners encara lliures d’edificació pels seus valors paisatgístics, històrics, arqueològics, 
científics, educatius ambientals, agrícoles, forestals, culturals, simbòlics, de temps lliure i de qualitat de vida. 
- Ambientals 
  Preservant les continuïtats dels sistemes d'espais oberts, garantint la qualitat ambiental, la connectivitat i 
l'intercanvi biològic dels espais terrestres interiors i el mar. 
- Econòmics 
  Gestionant l’espai litoral com un recurs bàsic i durador en el desenvolupament econòmic, el turisme i la qualitat de 
vida. 
 

 



 PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006 
 MEMÒRIES DE PROGRAMES 

804 

Departament:  
Política Territorial i Obres Públiques 

 

Servei/Entitat:  
Gestió d'Infraestructures, SA. GISA 

Codi:  
 6390 

Programa:   
Protecció i conservació del medi natural 

Codi:   
 551 

Diagnòstic de la situació 
  
Es el definit per l’Agència Catalana de l’Aigua del  Departament de Medi Ambient i Habitatge la seva fitxa de 
memòria d’aquest mateix programa. 
 
Una bona part de les actuacions que realitza l’esmentada unitat es du a terme mitjançant  els encàrrecs que realitza 
el Govern de la Generalitat de Catalunya a l'empresa pública Gestió d'Infraestructures, SA. (GISA) l'objecte social de 
la qual és projectar, construir, conservar, explotar i promocionar tota mena d'infraestructures i edificacions que la 
Generalitat promogui o en les quals participi i els serveis que s'hi puguin instal·lar o desenvolupar, així com projectar 
i construir tota mena d'infraestructures i edificacions de tercers amb els quals la Generalitat n'hagi acordat la 
construcció.  
 
Objectius 
 
En general son els definits per l’Agència Catalana de l’Aigua del  Departament de Medi Ambient i Habitatge a la 
seva fitxa de memòria d’aquest mateix programa. 
En particular per el que respecte a GISA els objectius estrategics son aconseguir acabar les obres en qualitat, preu i 
termini, així com adequar el processos constructius a la normativa de Seguretat i Salut i Mediambiental d’acord amb 
la ISO 14001 d’acord amb lo establert als projectes respectius de cada actuació.  
Els objectius operatius son executar les obres indicades a l’annex d’inversions incloses al Pla Econòmicofinancer 
aprovat pel Govern i posteriors acords. 
 
Activitats 
 
Les definides per l’Agència Catalana de l’Aigua del  Departament de Medi Ambient i Habitatge a la seva fitxa de 
memòria d’aquest mateix programa. 
 
Seguiment    
 

- Nombre d’actuacions  
- Import del programa 
- Personal implicat 

 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Les definides per l’Agència Catalana de l’Aigua del  Departament de Medi Ambient i Habitatge a la seva fitxa de 
memòria d’aquest mateix programa. 
 

 
 



 

 

EQUACAT, SA  
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Departament:  
Política Territorial i Obres Públiques 

 

Servei/Entitat:   
Equacat, S.A. 

Codi:   
 6400 

Programa:   
Esports i educació física 

Codi:   
 444 

Diagnòstic de la situació 
 
Equacat, S.A. té encomanada la gestió del Canal Olímpic de Catalunya en Castelldefels, construït per l´Institut Català 
del Sòl per a la celebració de les proves de Piragüisme dels Jocs Olímpics de Barcelona, gestió que implica el 
desenvolupament d´activitats esportives dirigides a joves, adults i gent gran. Després de 12 anys aquestes activitats 
tenen una gran demanda que s´ha d´atendre. 
 
Objectius 
 
Atendre la demanda existent d´activitats esportives: 
 
-Centres d´ensenyament: 38.000 alumnes. 
.Empreses: 3.000 persones. 
-Abonats: 3.500 persones. 
-Públic ocasional: 95.000 persones. 
-Competicions esportives: 20 competicions. 
-Esport federat: 6.000 persones. 
 
Activitats 
 
El desenvolupament d´activitats per  centres d´ensenyament (canoa, kayak, tir amb arc, piscina, vela, golf, windsurf) 
es realitza mitjançant reserva prèvia el que permet adaptar els recursos humans a la demanda. 
 
El desenvolupament d´activitats per empreses es denomina "Team Building". El programa conté proves que 
permeten evaluar diferents qualitats així com estimular el desenvolupament de vincles entre els membres de 
l´empresa. Es realitza mitjançant reserva prèvia el que permet adaptar els recursos a la demanda permetent 
l´obtenció de beneficis en cada actuació. 
 
Establir un programa d´activitats per abonats i millorar l´oferta relacionada amb activitats en el gimnàs, la piscina i 
l´escola de golf.  
 
Posar en marxa una escola de P1, P2 i P3 ( nens de 1 a 3 anys ). 
 
Seguiment 
 
Els recursos necessaris pel desenvolupament de les activitats evolucionen de forma paralel.la al número de reserves 
per cada dia. La plantilla bàsica està formada per 30 persones el que permet realitzar l´activitat per abonats així com 
el control i manteniment de la instal.lació que està oberta tots els dies de l´any de 8 del matí a 10 de la nit. A la 
primavera i a la tardor la plantilla de personal creix segons el número de reserves per cada moment (un monitor per 
cada 20 alumnes). El creixement de la plantilla que està calculat a la temporada alta és de 18/20 persones. 
Existeix un programa de control de qualitat diari que permet millorar els diferents components analitzats de forma 
immediata. 
 
El sistema implantat permet obtenir un resultat positiu mantenint estable la relació cost resultat. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
-Mantenir l´equilibri de gènere, paritat en els diferents nivells de la plantilla. 
-Mantenir la política medi ambiental evitant el tractament químic de l´aigua o del terra amb la finalitat d´evitar la 
contaminació dels aqüífers del Delta del Llobregat. 
 

 



 

 



 

 

CENTRE INTEGRAL DE MERCADERIES I 
ACTIVITATS LOGÍSTIQUES, SA (CIMALSA) 
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Departament:   
Política Territorial i Obres Públiques 

 

Servei/Entitat:  
Centre Integral de Mercaderies i Activitats Logístiques, SA 

Codi:  
 6410 

Programa:  
Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies 

Codi: 
 526 

Diagnòstic de la situació 
 
L’experiència de la creació de zones d’activitat logística, integrades i amb serveis específics, ha estat un èxit a tots 
els nivells. Per una banda, genera beneficis directes al territori, doncs ordena de manera més racional el trànsit de 
les mercaderies, fent-lo similar a les grans xarxes de provisió de serveis bàsics. Però, per l’altra, també se’n 
beneficien les pròpies empreses de distribució, transport i serveis logístics, que poden créixer de manera controlada 
i que gaudeixen d’ofertes de serveis mancomunats que les fan dedicar-se exclusivament a millorar el seu negoci 
 
Cal, doncs, estendre aquest model, que ja està molt implantat a l’àrea metropolitana de Barcelona, a la resta del 
territori. Ben evidentment, aquestes zones logístiques han de ser situades a l’interior de cada territori dins del marc 
de l’elaboració dels plans territorials i caldrà decidir en cada cas la responsabilitat de la seva titularitat i del seu 
finançament. 
 
Objectius 
 
Promoure infraestructures per acollir activitats logístiques en el territori, al mateix temps que es reforça la gestió de 
les diferents plataformes, dotant-les de criteris empresarials 
 
Activitats 
 
Adquisició de sòl 
Desenvolupament dels plans de comercialització 
Obres d’urbanització i edificació 
Posada en marxa dels òrgans de gestió de les centrals 
 
Seguiment 
 
S’establiran un seguit d'indicadors quantitatius que permetin el seguiment dels objectius previstos 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Les actuacions previstes no tenen cap impacte sobre polítiques de gènere 
En el disseny de les noves plataformes, s'incorpora un estudi de l'impacte mediambiental de l’actuació 
 

 



 

 



 

 

TÚNEL DEL CADÍ, SAC 
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Departament:  
Política Territorial i Obres Públiques 

 
 

Servei/Entitat:  
Túnel del Cadí, SAC 

Codi:  
 6420 

Programa:  
Carreteres 

Codi:  
 521 

Diagnòstic de la situació 
 
Concessió de la Generalitat de Catalunya per a la construcció, la conservació i l’explotació en règim de peatges d’un 
túnel a la serra del Cadí, amb els seus accessos des de Bagà, Bellver i Alp. El Decret 62/1985 amplià els termes de 
la concessió, incorporant la prolongació de l’accés nord des d’Alp fins a la seva connexió amb la carretera N-152. La 
durada de la concessió és fins el 8 de març del 2023. 
 
Objectius 
 
Estratègics 
 
L’objectiu es la conservació i millora de l’instal·lació i obra civil de la concessió per que en el moment de la reversió 
estigui en òptimes condicions. 
 
Operatius 
 
Minimitzar i optimitzar el cost de funcionament de tos els sistemes millorant les prestacions i seguretat a l’usuari, així 
com el manteniment i millora de la qualitat del servei i de la imatge de l’empresa. 
 
Activitats 
 
Realització de les ordres de treball necessàries pel manteniment de l’autopista i les seves instal·lacions, amb la 
implantació de tots els nous sistemes que es considerin necessaris per millorar la seguretat i la senyalització. Així 
mateix, donar a conèixer aquests nous sistemes per aconseguir una estabilitat en l’evolució del trànsit i intentar 
captar nous usuaris. 
 
Seguiment 
 
L’empresa considera que el millor indicador és la intensitat mitjana diària (IMD), que considera que ha de créixer 
com a mínim un 1,5% més respecta a la real que s’obtingui l’any 2005. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

 



 

 



 

 

ICF EQUIPAMENTS, SAU 
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819 

Departament:  
Economia i Finances 

 

Servei/Entitat:  
ICF Equipaments, SAU 

Codi:  
 6910 

Programa:  
Altres serveis de protecció social 

Codi:  
 317 

Diagnòstic de la situació 
 
Necessitat d’augmentar i millorar els equipaments públics 
 
Objectius 
 
Promoure i gestionar equipaments per a ús públic. 
Construcció i gestió d’immobles destinats a equipaments públics, posant-los a disposició de l’administració 
corresponent. 
 
Activitats 
 
Gestió i seguiment de la construcció i posterior arrendament dels immobles destinats a equipaments 
 
Seguiment 
 
Output:                   Nombre d’equipaments. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Donant compliment al mòdul primer (Millora de les condicions bàsiques de la competitivitat) de l’Acord estratègic per 
a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana.  
 

 



 PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006 
 MEMÒRIES DE PROGRAMES 

820 

Departament:  
Economia i Finances 

 

Servei/Entitat:  
ICF Equipaments, SAU 

Codi:  
 6910 

Programa:  
Atenció especialitzada de la salut 

Codi:  
 412 

Diagnòstic de la situació 
 
Necessitat d’augmentar i millorar els equipaments públics 
 
Objectius 
 
Promoure i gestionar equipaments per a ús públic. 
Construcció i gestió d’immobles destinats a equipaments públics, posant-los a disposició de l’administració 
corresponent. 
 
Activitats 
 
Gestió i seguiment de la construcció i posterior arrendament dels immobles destinats a equipaments 
 
Seguiment 
 
Output:                   Nombre d’equipaments. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Donant compliment al mòdul primer (Millora de les condicions bàsiques de la competitivitat) de l’Acord estratègic per 
a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana.  
 

 



 PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006 
 MEMÒRIES DE PROGRAMES 

821 

Departament:  
Economia i Finances 

 

Servei/Entitat:  
ICF Equipaments, SAU 

Codi:  
 6910 

Programa:  
Educació general 

Codi:  
 421 

Diagnòstic de la situació 
 
Necessitat d’augmentar i millorar els equipaments públics 
 
Objectius 
 
Promoure i gestionar equipaments per a ús públic. 
Construcció i gestió d’immobles destinats a equipaments públics, posant-los a disposició de l’administració 
corresponent. 
 
Activitats 
Gestió i seguiment de la construcció i posterior arrendament dels immobles destinats a equipaments 
 
Seguiment 
 
Output:                   Nombre d’equipaments. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Donant compliment al mòdul primer (Millora de les condicions bàsiques de la competitivitat) de l’Acord estratègic per 
a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana.  
 

 



 PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006 
 MEMÒRIES DE PROGRAMES 

822 

Departament:  
Economia i Finances 

 

Servei/Entitat:  
ICF Equipaments, SAU 

Codi:  
 6910 

Programa:  
Equipaments culturals 

Codi:  
 441 

Diagnòstic de la situació 
 
Necessitat d’augmentar i millorar els equipaments públics 
 
Objectius 
 
Promoure i gestionar equipaments per a ús públic. 
Construcció i gestió d’immobles destinats a equipaments públics, posant-los a disposició de l’administració 
corresponent. 
 
Activitats 
Gestió i seguiment de la construcció i posterior arrendament dels immobles destinats a equipaments 
 
Seguiment 
 
Output:                   Nombre d’equipaments. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Donant compliment al mòdul primer (Millora de les condicions bàsiques de la competitivitat) de l’Acord estratègic per 
a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana.  
 

 



 PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006 
 MEMÒRIES DE PROGRAMES 

823 

Departament:  
Economia i Finances 

 

Servei/Entitat:  
ICF Equipaments, SAU 

Codi:  
 6910 

Programa:  
Desenvolupament tecnològic i innovació 

Codi:  
 574 

Diagnòstic de la situació 
 
Necessitat d’augmentar i millorar els equipaments públics 
 
Objectius 
 
Promoure i gestionar equipaments per a ús públic. 
Construcció i gestió d’immobles destinats a equipaments públics, posant-los a disposició de l’administració 
corresponent. 
 
Activitats 
Gestió i seguiment de la construcció i posterior arrendament dels immobles destinats a equipaments 
 
Seguiment 
 
Output:                   Nombre d’equipaments. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Donant compliment al mòdul primer (Millora de les condicions bàsiques de la competitivitat) de l’Acord estratègic per 
a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana.  
 

 



 PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006 
 MEMÒRIES DE PROGRAMES 

824 

Departament:  
Economia i Finances 

 

Servei/Entitat:  
ICF Equipaments, SAU 

Codi:  
 6910 

Programa:  
Crèdit oficial 

Codi:  
 672 

Diagnòstic de la situació 
 
Necessitat d’augmentar i millorar els equipaments públics 
 
Objectius 
 
Promoure i gestionar equipaments per a ús públic. 
Construcció i gestió d’immobles destinats a equipaments públics, posant-los a disposició de l’administració 
corresponent. 
 
Activitats 
 
Gestió i seguiment de la construcció i posterior arrendament dels immobles destinats a equipaments 
 
Seguiment 
Output:                   Nombre d’equipaments. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
Donant compliment al mòdul primer (Millora de les condicions bàsiques de la competitivitat) de l’Acord estratègic per 
a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana.  
 

 



 PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006 
 MEMÒRIES DE PROGRAMES 

825 

Departament:  
Economia i Finances 

 

Servei/Entitat:  
ICF Equipaments, SAU 

Codi:  
 6910 

Programa:  
Suport financer de la GC als ens locals 

Codi:  
 711 

Diagnòstic de la situació 
 
Necessitat d’augmentar i millorar els equipaments públics 
 
Objectius 
 
Promoure i gestionar equipaments per a ús públic. 
Construcció i gestió d’immobles destinats a equipaments públics, posant-los a disposició de l’administració 
corresponent. 
 
Activitats 
Gestió i seguiment de la construcció i posterior arrendament dels immobles destinats a equipaments 
 
Seguiment 
 
Output:                   Nombre d’equipaments. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Donant compliment al mòdul primer (Millora de les condicions bàsiques de la competitivitat) de l’Acord estratègic per 
a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana.  
 

 



 

 



 

 

ICF HOLDING, SAU 



 

 

 



 PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006 
 MEMÒRIES DE PROGRAMES 

829 

Departament:  
Economia i Finances 

 

Servei/Entitat:  
ICF Holding, SAU 

Codi:  
 7100 

Programa:  
Crèdit oficial 

Codi:  
 672 

Diagnòstic de la situació 
 
Necessitat d’ampliar les possibilitats d’accés al finançament a llarg termini de les empreses catalanes, 
complementant l’oferta de les iniciatives de capital risc estrictament privades. 
 
Objectius 
 

- Impulsar projectes innovadors, creadors de valor i coneixement en les etapes inicials. 
- Contribuir al desenvolupament de nous sectors i tecnologies 
- Incrementar el nivell d’activitat del capital risc i la seva consolidació futura a Catalunya 

 
Activitats 
 

1. Ajudar a donar resposta al segment d’empreses de determinats sectors en etapes inicials i de creixement 
2. Fer política de capital risc, fomentant el desenvolupament d’equips professionals de gestió amb seu a 

Catalunya 
 
Seguiment 
 
1. Output                             Inversions 
2. Output                             Equips creats 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Donant compliment a la proposta 12a de l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la 
competitivitat de l’economia catalana. Mesures 47 i 49. 
 

 



 

 



 

 

TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA (TNC) 



 

 

 



 PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006 
 MEMÒRIES DE PROGRAMES 

833 

Departament:  
Cultura 

 

Servei/Entitat:  
Teatre Nacional de Catalunya, SA 

Codi:   
 6340 

Programa:  
Suport a la creació, producció, promoció i difusió cultural 

Codi:  
 442 

Diagnòstic de la situació 
 
A partir de la concepció del TNC com a servei públic la finalitat de la qual és acostar les arts escèniques a tota la 
ciutadania, perseguint uns estàndards de qualitat i determinats riscos en els seus muntatges que el converteixin en 
un referent imprescindible per a les arts escèniques catalanes, i d’acord amb el que estableix el document "Nova 
etapa" aprovat pel Consell d'Administració de la Societat el 17 de novembre de 2004, el projecte artístic del Teatre 
Nacional de Catalunya, portarà a terme una determinada programació de teatre, de dansa i, puntualment, també de 
música. 
 
Objectius 
 
El projecte artístic del TNC, a través de la seva programació té la voluntat d’assolir els següents objectius: 
 El patrimoni dels clàssics: el TNC ha de revisar la dramatúrgia clàssica, tant d’autoria catalana com d’autoria de la ־
tradició clàssica universal. Aquesta esdevindrà una línia fonamental en la programació del TNC alhora que posarà 
una especial atenció a la història i als referent del teatre català. 
 La dramatúrgia contemporània i la nova creació: la dramatúrgia contemporània, autòctona i universal ha de ser un ־
dels eixos de la programació del TNC. A més de programar obres dramàtiques existents, el TNC té la voluntat 
d’incentivar la nova creació. Així, continuarà amb el projecte T6, juntament amb la Coordinadora de Sales 
Alternatives de Catalunya, i engegarà nous processos de creació contemporània, tant textual com multidisciplinària. 
 Presència internacional: amb la voluntat que el públic de Catalunya tingui accés a les millors creacions ־
internacionals del moment, el TNC programarà puntualment els espectacles de teatre i dansa més destacats del 
panorama internacional. Així mateix, el TNC vetllarà perquè les seves produccions també puguin ser presentades 
als espais més significatius de la resta d'Espanya i d'Europa. 
 La dansa: el TNC tindrà una programació estable de dansa amb espectacles coproduïts o convidats de ־
companyies catalanes, de la resta d'Espanya i internacionals, incrementant així la seva presència en la programació. 
Així mateix, amb la voluntat que aquesta disciplina disposi dels mitjans de producció i exhibició que li pertoquen, el 
TNC integrarà una companyia de dansa resident a la seva estructura. 
 Teatre per a tota la família: amb la finalitat d’arribar a tots els públics i de crear nous aficionats a les arts ־
escèniques, el TNC programarà espectacles per a tota la família en sessions matinals de caps de setmana i festius. 
Es continuarà amb la programació i les activitats complementàries adreçades a les escoles que s’inclouen en el 
programa "Connecta't". 
 
 La música: de forma excepcional, el TNC programarà espectacles de música i d’òpera, les característiques ־
artístiques dels quals facin que les sales del TNC siguin el lloc més adequat per a la seva exhibició. 
 Activitats paral·leles: el TNC organitzarà activitats paral·leles com ara debats, col·loquis, xerrades o lectures ־
dramatitzades lligades a la programació artística. 
 
Activitats 
 
Detall de les produccions a les sales del TNC. Gener - Juny de 2006: 
 Les falses confidències" de Pierre de Marivaux" ־
Eix de treball: Producció pròpia 
Objectiu: Patrimoni dels clàssics 
 Les aventures extraordinàries d’en Massagran" de Folch i Torres" ־
Eix de treball: Producció pròpia 
Objectiu: Teatre per a tota la família 
 Quatre recitals diferents" de Raimon" ־
Eix de treball: Companyia convidada 
Objectiu: Música 
 Panorama des del pont" d'Arthur Miller" ־
Eix de treball: Producció pròpia 
Objectiu: Dramatúrgia contemporània i nova creació 
 Aurora De Gollada" de Beth Escudé" ־
Eix de treball: Producció pròpia 
Objectiu: Dramatúrgia contemporània i nova creació 
 Aigües encantades" de Joan Puig i Ferreter" ־
Eix de treball: Producció pròpia 
Objectiu: Patrimoni dels clàssics 
 Jo sóc un altre!" d'Esteve Soler" ־
Eix de treball: Producció pròpia 
Objectiu: Dramatúrgia contemporània i nous creadors 
 La fam" de Joan Oliver" ־
Eix de treball: Producció pròpia 
Objectiu: Patrimoni dels clàssics 
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 MEMÒRIES DE PROGRAMES 

834 

Departament:  
Cultura 

 

Servei/Entitat:  
Teatre Nacional de Catalunya, SA 

Codi:   
 6340 

Programa:  
Suport a la creació, producció, promoció i difusió cultural 

Codi:  
 442 

 Àvida vida" de Color Companyia de dansa" ־
Eix de treball: Coproducció 
Objectiu: Dansa 
  "Serrat" ־
Eix de treball: Companyia convidada 
Objectiu: Música 
 Testimoni de llops" de Mal Pelo" ־
Eix de treball: Coproducció 
Objectiu: Dansa 
 Limb's Theorem" del Ballet de l'Òpera National de Lyon" ־
Eix de treball: Companyia convidada 
Objectiu:  Presència internacional 
 Els contes de Canterbury" de Geoffrey Chauces. Royal Shakespeare Company" ־
Eix de treball: Companyia convidada 
Objectiu: Presència internacional 
 de Marta Carrasco "... 1995" ־
Eix de treball: Coproducció 
Objectiu: Dansa 
- Les produccions de setembre a desembre estan pendents de definir. 
 
Espectacles en gira: 
  :Produccions pròpies ־
   "Salamandra" de Josep Maria Benet i Jornet 
   "Aigües encantades" de Joan Puig i Ferreter 
   "La fam" de Joan Oliver (Observació: Temporada 2006 - 2007) 
   "Les aventures extraordinàries d’en Massagran" de Folch i Torres 
 :Projecte T6 ־
   "Uuuuh!" de Gerard Vázquez 
   "Aurora De Gollada" de Beth Escudé 
   "Jo sóc un altre!" d'Esteve Soler 
 :Projecte Tdansa ־
   "Ga-gà" de Marta Carrasco 
   "Paisatges" d'IT Dansa 
   "Àvida vida" de Color Companyia de dansa 
   "Testimoni de llops" de Mal Pelo 
   "1995 ..." de Marta Carrasco 
 
Activitats complementàries previstes: 
- Col·loquis/trobades amb l’autor: 
 :Les falses confidències" de Pierre Marivaux" ־
 :Les aventures extraordinàries d’en Massagran" de Folch i Torres" ־
 :Panorama des del pont" d'Arthur Miller" ־
 :Aigües encantades" de Joan Puig i Ferreter" ־
 :La fam" de Joan Oliver" ־
 :Aurora De Gollada" de Beth Escudé" ־
 : Jo sóc un altre!" d'Esteve Soler" ־
 :Àvida vida" de Color Companyia de dansa" ־
 :Testimoni de llops" de Mal Pelo" ־
 :de Marta Carrasco "... 1995" ־
 
Seguiment 
 
Respecte al tipus de programació a les sales del TNC: 
 
 .Fer de 15 a 18 espectacles durant l’any ־
 Fer un número d’espectacles orientatiu per disciplines i assoliment d’objectius tal que es facin un número total ־
d’espectacles durant l’any de 15 a 18 espectacles, que es podrien distribuir de la següent manera: 
   Teatre: de 11 a 12 espectacles 
   Dansa: 3 a 4 espectacles 
   Música: De 1 a 2 espectacles 
 .Fer un total orientatiu de 500 funcions l’any, 450 de les quals es faran a les sales del TNC i 50 en gira ־
 Girar 4 produccions ־
 Ocupació de les sales del TNC: 65% ־
 Fer cessions d’ús dels seus espais per portar a terme tot tipus de manifestacions culturals i empresarials i també ־



 PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006 
 MEMÒRIES DE PROGRAMES 

835 

Departament:  
Cultura 

 

Servei/Entitat:  
Teatre Nacional de Catalunya, SA 

Codi:   
 6340 

Programa:  
Suport a la creació, producció, promoció i difusió cultural 

Codi:  
 442 

per portar a terme assaigs de les companyies i de les empreses del sector teatral. 
 
Respecte a la política de personal: 
 Es continuarà la política de contenció d’efectius de la plantilla estructural del teatre, sense sobrepassar el ־
pressupost atorgat per a l’exercici. 
 
Respecte al pla econòmic: 
 Ingressos dels espectacles/Total ingressos propis: 64%. Els preus de les entrades a les sales del TNC seran ־
incrementats en funció de l'IPC establert i sempre d’acord amb la resta del sector. A certs grups de públic, per raons 
socials o comercials, els serà d’aplicació els descomptes sobre els preus de tarifa establerts que es creguin 
oportuns. 
 
 Aportació corrent Generalitat/Total pressupost corrent: 72% ־
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Impacte sobre la política de gènere en el contingut i difusió de la nostra activitat. 
 

 



 

 



 

 

ENERGÈTICA D’INSTAL·LACIONS SANITÀRIES, SA 
(EISSA) 
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839 

Departament:   
Salut 

 

Servei/Entitat: 
Energètica d’Instal·lacions Sanitàries 

Codi:  
 6610 

Programa:   
Control i eficiència energètica 

Codi:  
 631 

Diagnòstic de la situació 

 
EISSA actualment explota dues plantes de cogeneració a dos hospitals subministrant energia elèctrica i vapor, A 
més de gestionar la inversió i el subministrament de fred i calor i el manteniment de les instal·lacions de climatització 
a diferents CAPS i Hospitals, així com la inversió i el subministrament d’aigua calenta sanitària i el seu manteniment 
a diferents hospitals. 
 
L’objectiu principal es la promoció de tecnologies d'estalvi energètic als centres sanitaris de tot Catalunya, mitjançant 
la inversió directa o indirecta d'aquests tipus de tecnologies en l'àmbit referenciat. 
 
Objectius 
 
1.- Estratègics: 
1.1.- Millora de l’eficiència energètica en la climatització a CAP’s i Hospitals 
1.2.- Implementar l’ús de les energies renovables 
 
2.- Operatius: 
2.1.- Grau de climatització òptim a CAP’s i Hospitals 
2.2.- Disminució del preu del subministrament per climatització 
2.3.- Aconseguir ACS mitjançant l’utilització d’energies renovables 
 
Activitats 
 
1.-  Gestió del subministrament de fred i calor a CAP’s i Hospitals 
2.- Gestió del manteniment de la climatització 
3.-  Invertir en tecnologies d’ús de les energies renovables 
4.- Subministrament d’aigua calenta sanitària a 5 hospitals 
5.- Seguiment de dues instal·lacions de cogeneració a 2 hospitals 
 
 
Seguiment 
 
1.-  Consums de fred CAP’s                     9.396.000,00 euros 
2.-  Consums de calor CAP’s                   9.396.000,00 euros 
3.-  Consums de fred a hospitals             2.500.000,00 euros 
4.-  Consums de calor a hospitals               800.000,00 euros 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Estalvi i eficiència energètica i utilització de les energies renovables 
 

 



 

 



 

 

SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES, SA (SEMSA)  
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843 

Departament:   
Salut  

 

Servei/Entitat:  
Sistema d’emergències Mèdiques,SA 

Codi:   
 6650 

Programa:   
Altres serveis de salut 

Codi:   
 419 

Diagnòstic de la situació 
 
L'empresa durant l'any 2005 s'ha fusionat amb SCUBSA, per tal d'elaborar un model d'atenció pre-hospitalaria per 
tot Catalunya. Es necessita un model únic d'atenció pre-hospitalaria per tot Catalunya. 
 
També s'ha elaborat un pla de necessitats que permeti un desplegament dels recursos a tot Catalunya coordinats 
directament per una central de coordinació. Es necessita un nou concurs de transport sanitari urgent per tot 
Catalunya i unificar la coordinació de la prestació dels serveis. 
 
Objectius 
 
- Unificar la coordinació i prestació dels serveis de transport sanitari urgent i assistència prehospitalària  a 
Catalunya. 
- Definir un model d'atenció pre-hospitalària. 
- Ampliar la cartera de serveis en coordinació i atenció telefònica i les seves possibilitats com a entrada telefònica 
dels sistema sanitari. 
 
Activitats 
 
Fer el consurs del transport sanitari urgent 
Desenvolupar un pla funcional per la creació conceptual d'un CC únic 
Convocar el concurs, per elaborar un nou model de gestió integral de suport a la gestió operativa de les 
emergències mèdiques 
Planificar, consensuar, i realitzar el desenvolupament de l'atenció continuada 
Fer protocols d'actuació del C.C. per la resposta assistencial en patologies prevalents 
Realitzar plans d'actuació en situacions extraordinàries 
Anàlisi de les necessitats del sistema de comunicacions entre els C.C. i els recursos mòbils i desplegament del nou 
sistema 
 
Seguiment 
 
1.- Convocatòria del concurs del TSU ..................... 1er trimestre 
2.- Implantació de la primera part del nou model de gestió integral .................. darrer trimestre 
3.- Desplegament de l'atenció continuada......................... tot l’any 
4.- Comunicació de les unitats de SVB de les dades i maniobres ................2on trimestre 
5.- Participació del personal en el pla de formació ................... tot l’any 
6.- Satisfacció del client mitjançant enquesta .............. darrer trimestre 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Degut a la tasca de SEMSA 061, aquesta participa en les administracions competents, col·laborant i assessorant en 
aquelles matèries que li son pròpies com la medicina d'emergències i el transport sanitari. 
 

 



 

 



 

 

PROMOTORA D’EXPORTACIONS CATALANES, SA 
(PRODECA) 
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847 

Departament:  
Agricultura, Ramaderia i Pesca 

 

Servei/Entitat:  
Promotora d'Exportacions Catalanes, SA 

Codi:  
 6440 

Programa:  
Direcció i administració generals 

Codi:   
 121 

Diagnòstic de la situació 
 
Programa transversal de direcció general i de suport econòmic, financer i administratiu als programes d’actuació de 
l’entitat. 
 
Objectius 
 
Millorar l’eficiència dels serveis al sector agroalimentari i l’aprofitament dels recursos, mitjançant l’equilibri 
pressupostari, tot donant resposta a les necessitats de les diferents àrees de l’entitat en la tasca de promoció 
exterior i promoció interior de la producció agroalimentària catalana. 
 
Activitats 
 
Direcció de la programació i coordinació de l'activitat 
Seguiment i control de pressupostos 
Gestió de personal 
Gestió econòmica i financera 
Gestió administrativa i comptable 
 
Seguiment 
 
El seguiment de les activitats corresponents a aquest programa s’efectua, d’acord amb la legislació vigent, 
mitjançant els informes periòdics i l’aprovació posterior del Consell d'Administració i la Junta General d'Accionistes, 
així com de les auditories externes i les corresponents de la Intervenció General del Departament d'Economia i 
Finances i de la Sindicatura de Comptes. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Departament:  
Agricultura, Ramaderia i Pesca 

 

Servei/Entitat:  
Promotora d'Exportacions Catalanes SA 

Codi:  
 6440 

Programa:  
Promoció interior de la qualitat agroalimentària 

Codi:  
 613 

Diagnòstic de la situació 
 
La Generalitat de Catalunya porta a terme una política de qualitat agroalimentària amb l’objectiu principal de 
fomentar la utilització dels diferents distintius d'origen i de qualitat previstos a la normativa comunitària i a la de 
Catalunya, com a eines que puguin utilitzar els productors i elaboradors per tal que pugin diferenciar els seus 
productes en el mercat, tot aportant la garantia que cerca el consumidor. 
La difusió i el coneixement, per part dels consumidors, dels productes acollits als diferents distintius d’origen i de 
qualitat requereixen d’un programa propi que faciliti als productors una millora de les condicions de comercialització 
mitjançant la distinció i, alhora, permeti als consumidors l’accés a la informació sobre el ventall de produccions amb 
distintiu de qualitat. 
 
Objectius 
 
Millora del coneixement de les produccions agroalimentàries de qualitat de Catalunya entre els consumidors, siguin 
finals, siguin intermedis, com ara restauradors i distribuïdors. 
 
Activitats 
 
Desenvolupament d’un programa de presència a fires comarcals i agroalimentàries que es portin a terme a 
Catalunya 
Desenvolupament d’un programa de presentacions de producte als consumidors 
 
Seguiment 
 
Enquestes sobre satisfacció i valoració de resultats entre els sectors participants en les activitats 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Departament:  
Agricultura, Ramaderia i Pesca 

 

Servei/Entitat:  
Promotora d'Exportacions Catalanes, SA 

Codi:  
 6440 

Programa:  
Promoció, internacionalització i foment del comerç exterior  

Codi:   
 642 

Diagnòstic de la situació 
 
La indústria agroalimentària és un dels principals sectors econòmics de Catalunya. Està composat majoritàriament 
per establiments de dimensions mitjanes i petites, distribuïts per tota la geografia catalana. El sector primari local, 
agrícola i ramader, és el principal proveïdor d’aquesta indústria i, alhora, un dels contribuïdors més importants a 
l’equilibri territorial. 
La internacionalització, com a factor necessari per al desenvolupament econòmic, té com a repte la presència en els 
mercats exteriors de petites i mitjanes empreses. Les fortes implicacions econòmiques, socials i mediambientals 
d’aquest sector, amb la qualitat i la sanitat com a eixos fonamentals, requereixen d’un programa específic per a 
l’impuls del desenvolupament econòmic i la internacionalització. 
 
Objectius 
 
Millora de la quota de mercat en els països definits com a prioritaris per cada subsector empresarial, amb un 
increment del nombre de programes sectorials de promoció continuada i, alhora, el manteniment de les actuacions 
complementàries d’acord amb les necessitats manifestades pels subsectors corresponents. 
 
Activitats 
 
Desenvolupament de Plataformes agroalimentàries a l’exterior en col·laboració amb COPCA 
Establiment d'Observatoris permanents agroalimentaris a l’exterior en col·laboració amb COPCA 
Desenvolupament d’un programa de Fires internacionals agroalimentàries 
Desenvolupament d’un programa de Missions comercials 
Desenvolupament del Programa "Aliments europeus" de promoció en punt de venda 
Manteniment de la Plataforma de gestió i oferta mitjançant la tecnologia web 
Manteniment del Programa de gestió d’informació sobre actuacions de cooperació i inversió exterior de les diferents 
institucions 
Adequació de les instal·lacions de la Maison de Catalunya a Paris i desenvolupament d'un programa d’actuacions de 
promoció que inclogui la Marca Catalunya 
 
Seguiment 
 
Enquestes sobre satisfacció i valoració de resultats entre els sectors i empresaris participants en les activitats 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
El programa ha inclòs les mesures adoptades en l'Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de 
l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana en els aspectes assenyalats en els punts 58, 59, 62 i 63 del 
capítol dedicat a la internacionalització. 
 

 



 

 



 

 

REGS DE CATALUNYA, SA (REGSA) 
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Departament:   
Agricultura Ramaderia i Pesca 

 

Servei/Entitat: 
Resgs de Catalunya, SA 

Codi:  
 6450 

Programa:  
Infraestructures . per al desenvolupament rural 

Codi:  
 561 

Diagnòstic de la situació 

 
-Necessitats objectives de millorar  les condicions de vida en els entorns rurals 
 
Objectius 
 
-Millora de les comunicacions viàries en entorn rural 
 
Activitats 
 
-Condicionament i millora de camins existents 
-Establiment de noves vies de comunicació viària en el mon rural 
 
Seguiment 
 
-Seguiment de les actuacions previstes en el pla econòmico financer 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
-Facilitar l’adeqüada cura i vigilància dels entorns rurals (boscos, conreus etc) 
 

 



 PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006 
 MEMÒRIES DE PROGRAMES 

854 

Departament:   
Agricultura Ramaderia i Pesca 

 

Servei/Entitat:   
Regs de Catalunya, SA 

Codi:  
 6450 

Programa:   
Transformació i millora en matèria de regadius 

Codi: 
 562 

Diagnòstic de la situació 
 
-Existència de sòl agrícola conreable amb opcions de posar en regadiu 
-Produccions excesivament sensibles als condicionants meteorològics i de mercat 
-Poc arrelament de gent jove al territori 
 
Objectius 
 
-Millora de la qualitat i quantitat de les produccions agrícoles 
-Millora de la qualitat de vida en el entorn rural 
-Arrelament de la gent del territori 
-Major cura del territori 
-Ús eficient dels recursos 
 
Activitats 
 
-Implantació de regs de transformació 
-Implantació de regs de suport 
-Modernització de regs existents 
 
Seguiment 
 
-Seguiment de les actuacions previstes/inversions en el pla econòmic financer 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
-Millor us (més eficient) dels recursos hídrics 
-Millor gestió dels entorns naturals 
-Regeneració d’aqüífers 
 

 



 

 

REG SISTEMA SEGARRA-GARRIGUES, SA 
(REGSEGA) 
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Departament: 
Agricultura Ramaderia i Pesca 

 

Servei/Entitat:   
Reg Sistema Segarra-Garrigues, S A. 

Codi:  
 6840 

Programa:  
Direcció i administració Generals 

Codi:  
 121 

Diagnòstic de la situació 
 
En general l'activitat i el ritme d'execució d'obres de l'empresa porta un endarreriment estimat de 2 anys. Això ha 
estat degut a diversos factors, entre els quals es pot destacar la incertesa sobre l'àrea regable al no estar plenament 
definides les zones ZEPA i al retard en la licitació de les obres del canal principal. La missió del programa és la  
d’administrar el dia a dia de l'empresa dotant dels recursos necessaris la mateixa per tal de projectar, construir, 
conservar, mantenir i explotar la xarxa secundària de distribució del canal Segarra-Garrigues. L'afecció d'aquest 
projecte és de 66 municipis de 6 comarques que representen 70.000 ha. i 16.000 regants potencials. 
 
Objectius 
 
Execució d'obra en base al contracte amb l'adjudicatari estimada en 60 milions d'euros per a l'exercici 2006. 
Supervisió dels projectes d'obra. 
Continuar amb els processos de concentració parcel-lària engegats i licitar els que resten. 
Crear mecanismes de gestió propis que facilitin la tasca i ajudin a centralitzar la informació. 
Difusió del projecte Segarra-Garrigues 
 
Activitats 
 
Actualitzar les dotacions econòmiques de la inversió executada per compte de la Generalitat a la realitat. 
Definir l'endeutament necessari per fer front a les obligacions derivades del contracte. 
Certificar l'obra en funció de les relacions valorades mensuals fins el dia 25 de cada mes, la qual serveix de base pel 
càlcul de la comissió de supervisió. 
Signar Convenis amb diferents entitats que aportin els coneixements científics i l'experiència necessària  en el 
desenvolupament de nous cultius i noves tecnologies dins del marc del Segarra-Garrigues. 
Reforçar l'àrea de supervisió de projectes i obres amb la contractació de nou personal, concretament amb un 
enginyer especialista en xarxes elèctriques. 
Realitzar actuacions emparades en  la partida d'acció cultural prevista en els projectes. 
Contractar un gabinet de comunicació. 
 
Seguiment 
 
Rati d'execució d'obra:  Obra executada/Total Pressupost. Tipus: Resultats 
Endeutament amb el contractista:  Saldo Viu de factures=Capital+Interessos   Tipus: Recursos 
Rati de superfície d'expropiació:Total expropiat/Total superfície a expropiar projectada 
Tipus:Eficiència 
Grau de supervisió de projectes: Total Projectes supervisats/Pressupost total de projectes a supervisar. Tipus: 
resultats. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Departament:  
Agricultura, Ramaderia i Pesca  

 

Servei/Entitat:   
Reg Sistema Segarra-Garrigues, S A. 

Codi:  
 6840 

Programa:   
Protecció i conservació del medi natural.  

Codi: 
 551 

Diagnòstic de la situació 
 
La construcció de la xarxa secundària de regadiu del Segarra-Garrrigues ha de ser compatible amb el medi ambient. 
Aquesta sostenibilitat queda recollida a la Declaració d'Impacte Ambiental (DIA) del projecte de regadiu Segarra-
Garrigues i aquest programa pretén donar compliment a aquesta DIA aplicant una sèrie de mesures correctores per 
tal de preservar part del territori en favor d'hàbitats autòctons d'aus estepàries. 
 
Objectius 
 
-Definir l'àrea regable en funció del les àrees excloses i/o limitades al regadiu com a Zona Especial per a la 
Protecció de les Aus (ZEPA) segons la Directiva 79/409/CEE del Consell, de 2 d’abril de 1979, relativa a la 
conservació de les aus silvestres. 
-Exigir el compliment de la DIA en tots els projectes constructius que presenti l'empresa adjudicatària de les obres. 
-Aplicar les mesures correctores d'impacte ambiental definides a la DIA. 
-Mantenir o incrementar la població d'aus estepàries en aquelles àrees on el rec estigui restringit. 
 
Activitats 
 
- Desenvolupar diferents plans experimentals de gestió de secans dins l'àrea regable. 
- Analitzar l'evolució de les aus dins les zones protegides. 
- Elaborar programes de seguiment dels diferents hàbitats. 
- Promoure determinades zones com a llocs d’interès natural per la investigació científica i ornitològica. 
- Compra i adquisició de terres pel seu interès sobre les aus. 
- Supervisar l'adequada execució del sistema Segarra-Garrigues des del punt de vista ambiental. 
 
Seguiment 
 
Les mesures agronòmiques de conservació dels plans de gestió pretenen determinar l'evolució de les diferents 
poblacions d'aus en funció dels diferents cultius i dels diferents tractaments de les terres. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Les àrees ZEPA amb exclusió o limitació del regadiu dins del Segarra-Garrigues (108.000 ha) constitueixen una 
proporció elevada (20.000 ha), cosa que obliga a l'adopció de compensacions i l'elaboració de plans zonals de 
gestió i seguiment per poder compensar la pèrdua de productivitat i rendiment agrari. 
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Departament:  
Agricultura, Ramaderia i Pesca   

 

Servei/Entitat:  
Reg Sistema Segarra-Garrigues, SA  

Codi:  
 6840 

Programa:   
Transformació i millora en matèria de regadius.  

Codi:  
 562  

Diagnòstic de la situació 
 
La transformació en regadiu de la zona beneficiaria del Segarra-Garrigues, porta uns endarreriments respecte a les 
previsions inicials. Els endarreriments afecten tant els procediments de concentració parcel·lària, com les obres 
mateixes de la transformació. La transformació en regadiu beneficiarà a 70.150 Ha. D'aquesta anterior superfície 
s'ha de realitzar la concentració parcel·lària en 47.000 Ha., i la resta n'estarà exempta. Els processos de 
concentració es troben en diferents fases segons els Termes Municipals, havent-se realitzat ja les obres de 
concentració en unes 1.500 Ha del Sector 12. 
 
Per poder finalitzar les obres de transformació en regadiu és necessari que hagin finalitzat els processos de 
concentració parcel·là i les obres que comporten 
 
Les obres de transformació en regadiu, s'han iniciat amb les obres de bombaments i bassa de regulació en el Sector 
1 (TM. Ponts) i xarxa primària en el Sector 12 (TM. Alfés).  
 
Es pretén aconseguir l'any 2006 un suficient avançament d'obres de xarxa primària i secundària per tal que al 2007 
disposin d'aigua les primeres finques del Segarra-Garrigues. 
 
Objectius 
 
L' objectiu és la transformació en regadiu de les superfícies beneficiaries en qualitat i cost previstos i en el menor 
temps possible, essent el termini inicial previst de 8 anys. En un termini de 2 anys es pretén haver transformat 
almenys 1.500 Ha i a 3 anys 15.000 Ha més.  
 
Activitats 
 
Aprovacions de les preses de possessió de les finques de concentració.  
Redacció i aprovació dels projectes d'obra de concentració parcel·laria i posterior execució d'aquestes obres. 
Redacció i aprovació dels projectes d'obra de xarxa de regadiu i posterior execució d'aquestes obres. 
 
Seguiment 
 
L'avenç del procés de concentració es podrà avaluar per publicacions al DOC de les preses de possessió de les 
finques de concentració i número d'hectàrees concentrades. 
L'avenç de les obres de concentració parcel·lària, per imports de certificacions acumulades mensuals respecte la 
total, també per nombre d’hectàrees amb obres rebudes pel DARP. 
L'avenç de les obres de xarxa de regadiu, s'avaluarà per imports de certificacions acumulades mensuals respecte la 
total, i també per nombre d’hectàrees que progressivament estaran en disposició de regar. 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Les obres de la transformació en regadiu del Segarra-Garrigues, s'executen sota els condicionants que imposa la 
corresponent declaració d'impacte ambiental. 
 

 



 

 



 

 

ENS PER AL CESSAMENT AGRARI 
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Departament:  
Agricultura, Ramaderia i Pesca 

 

Servei/Entitat:  
Ens  per al Cessament Agrari 

Codi: 
 7050  

Programa:  
Direcció i Administració Generals 

Codi:  
 121 

Diagnòstic de la situació 
 
Molts pagesos es troben amb la problemàtica de no tenir un relleu generacional per l’explotació de les seves terres 
quan decideixen cessar la seva activitat agrària. L'Ens per el Cessament Agrari actua bàsicament com un servei de 
transmissió de terres, buscant cessionaris agraris o no agraris que continuïn amb l’explotació d’aquestes terres.  
 
Objectius 
 
Explotar i gestionar les finques rústiques procedents dels pagesos acollits al cessament anticipat de l’activitat 
agrària, amb la finalitat principal de subarrendar o cedir-ne l’explotació a altres pagesos que continuïn amb l’activitat 
agrària. 
 
Activitats 
 
1. Informar sobre el règim d’ajudes al cessament anticipat 
2. Atendre les consultes sobre aquest ajut 
3. Subscriure els compromisos com a adquirent de les terres en arrendament en els expedients de cessament dels 
pagesos 
4. Mantenir el banc de dades de les explotacions cedides per l'ECA 
5. Mantenir les finques cedides mentre no es trobi un destí agrari o no agrari. 
 
Seguiment 
 
1. Número titulars acollits al cessament anticipat 
2. Número d'expedients d'ajut tramitats 
3. Número de hectàrees gestionades per l'ECA 
4. Número de hectàrees cedides 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

 



 

 



 

 

EMPRESA DE PROMOCIÓ I LOCALITZACIÓ 
INDUSTRIAL DE CATALUNYA, SA (EPLICSA)  
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Departament:   
Treball i Indústria 

 

Servei/Entitat:   
Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (EPLICSA) 

Codi:  
 6510 

Programa:    
Suport a la indústria 

Codi:   
 622 

Diagnòstic de la situació 
 
Les empreses catalanes estan patint una situació de transició de model industrial a més de patir les conseqüències 
negatives de l’efecte de la globalització. Donada aquesta situació, el nombre d’empreses en situació de crisi ha 
augmentat considerablement i les peticions d’aquestes d’intervenció per part d’Eplicsa també han augmentat 
considerablement.   
 
Objectius 
 
1. Promoció, impuls i desenvolupament del sector industrial en tots els seus termes, sense cap limitació més que les 
legals i compren:  
 
- Organització i creació de grups d’empreses, participació en el capital social d’aquestes i participació en la seva 

gestió i administració, amb la finalitat de millorar les estructures i organitzacions empresarials. 
- Foment d’accions comunes entre empreses i grups d’empreses 
- Assessorament tècnic, administratiu, financer i econòmic. 

 
2. Recolzar, conduir i liderar el procés de reconversió de les empreses en les quals participa actualment EPLICSA. 
 
Activitats 
 
- Atendre, filtrar i avaluar a les empreses en crisi que ens contacten, realitzant les propostes de    recolzament i/o 

dirigint-les als organismes pertinents on podrien obtenir aquest recolzament. 
 

Seguiment 
 
- Realitzar el seguiment econòmic de les empreses participades fent les propostes de millora pertinents. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
En les empreses en les que EPLICSA participa procurem que es prenguin totes aquelles mesures necessàries per 
al compliment de les polítiques transversals amb la limitació que tenim en aquelles empreses en les que la nostra 
participació és minoritària i no disposem de la capacitat per imposar dites mesures. 
 

 
 



 

 



 

 

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA, SA  
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Departament:  
Treball i Indústria 

 

Servei/Entitat:  
Eficiència Energètica, SA (EFIENSA) 

Codi:   
 6520 

Programa:  
Direcció i administració generals 

Codi:  
 121 

Diagnòstic de la situació 
 
Per al correcte funcionament de l’organització i la prestació d’un servei al ciutadà de qualitat és requisit 
imprescindible un correcte funcionament de la pròpia unitat. 
 
Prestar serveis horitzontals a la unitat tot desenvolupant les actuacions encaminades al funcionament operatiu del 
centre per tal de buscar la millora contínua i eficiència de les actuacions que realitza.  
 
Objectius 
 
Garantir el correcte funcionament de l’estructura organitzativa  
Assegurar el subministrament dels serveis necessaris per al desenvolupament de l’activitat 
 
Activitats 
 
Definir i planificar les actuacions 
Vetllar per a una gestió òptima dels recursos econòmics i humans, les compres i subministraments generals. 
 
Seguiment 
 
Avaluació general del funcionament de la unitat.    
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
No 
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Departament: . 
Treball i Indústria 

 

Servei/Entitat:  
Eficiència Energètica, SA (EFIENSA) 

Codi:   
 6520 

Programa:  
Altres serveis generals 

Codi:  
 129 

Diagnòstic de la situació 
 
Per al correcte funcionament de l’organització i la prestació d’un servei al ciutadà de qualitat és requisit 
imprescindible un correcte funcionament de la pròpia unitat. 
 
Prestar serveis horitzontals a la unitat tot desenvolupant les actuacions encaminades al funcionament operatiu del 
centre per tal de buscar la millora contínua i eficiència de les actuacions que realitza.  
 
Objectius 
 
Garantir el correcte funcionament de la unitat 
Millorar la qualitat dels serveis prestats per la unitat   
 
Activitats 
 
Definir i planificar les actuacions 
Vetllar per a una gestió òptima dels seus recursos 
 
Seguiment 
 
Control de resultats i avaluació general del servei prestat per la unitat    
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
No 
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Departament:  
Treball i Indústria 

 

Servei/Entitat:  
Eficiència Energètica, SA (EFIENSA) 

Codi:  
 6520 

Programa:  
Control i eficiència energètica 

Codi:  
 631 

Diagnòstic de la situació 
 
EFIENSA participa, a través d’agrupacions d’interès econòmic i societats anònimes o limitades, en plantes de 
cogeneració a empreses subministrant energies elèctrica i calorífica, parcs eòlics, plantes de district–heating, de 
biomassa, de biocombustibles i d’altres relacionades amb l’estalvi i eficiència energètica .  
 
 
Objectius 
 
Millorar i promoure l’estalvi i eficiència energètica de Catalunya, mitjançant la utilització de tecnologies innovadores  
 
Implementació de l’ús de les energies renovables 
 
 
Activitats 
 
Analitzar el seguiment de les inversions on hi participa en capital  
 
Seguiment 
 
Resultats de l’explotació de les entitats 
Anàlisi energètic conseqüència de les activitats realitzades per les entitats on hi participa 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Medi ambient, competitivitat i transport.  
 

 



 

 



 

 

SANEJAMENT ENERGIA, SA  
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Departament:  
Treball i Indústria 

 

Servei/Entitat:  
Sanejament Energia, SA  (SAENSA) 

Codi:   
 6530 

Programa:  
Direcció i administració generals 

Codi:  
 121 

Diagnòstic de la situació 
 
Per al correcte funcionament de l’organització i la prestació d’un servei al ciutadà de qualitat és requisit 
imprescindible un correcte funcionament de la pròpia unitat. 
 
Prestar serveis horitzontals a la unitat tot desenvolupant les actuacions encaminades al funcionament operatiu del 
centre per tal de buscar la millora contínua i eficiència de les actuacions que realitza.  
 
Objectius 
 
Garantir el correcte funcionament de l’estructura organitzativa  
Assegurar el subministrament dels serveis necessaris per al desenvolupament de l’activitat 
 
Activitats 
 
Definir i planificar les actuacions 
Vetllar per a una gestió òptima dels recursos econòmics i humans, les compres i subministraments generals. 
 
Seguiment 
 
Avaluació general del funcionament de la unitat.    
    
Impacte sobre polítiques transversals 
 
No 
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Departament:  
Treball i Indústria 

 

Servei/Entitat:  
Sanejament Energia, SA (SAENSA) 

Codi:   
 6530 

Programa:  
Altres serveis generals 

Codi:  
 129 

Diagnòstic de la situació 
 
Per al correcte funcionament de l’organització i la prestació d’un servei al ciutadà de qualitat és requisit 
imprescindible un correcte funcionament de la pròpia unitat. 
 
Prestar serveis horitzontals a la unitat tot desenvolupant les actuacions encaminades al funcionament operatiu del 
centre per tal de buscar la millora contínua i eficiència de les actuacions que realitza.  
 
Objectius 
 
Garantir el correcte funcionament de la unitat 
Millorar la qualitat dels serveis prestats per la unitat   
 
Activitats 
 
Definir i planificar les actuacions 
Vetllar per a una gestió òptima dels seus recursos 
 
Seguiment 
 
Control de resultats i avaluació general del servei prestat per la unitat    
    
Impacte sobre polítiques transversals 
 
No 
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Departament:  
Treball i Indústria 

 

Servei/Entitat:  
Sanejament Energia, SA (SAENSA)  

Codi:  
 6530 
 

Programa:  
Control i Eficiència Energètica 

Codi:  
 631 

Diagnòstic de la situació 
 
Sanejament Energia, SA participa, a través de societats anònimes, en plantes de tractament tèrmic de fangs a les 
depuradores d’aigües residuals detectades a través del Programa de Tractament dels Fangs de les Estacions 
Depuradores d’Aigües Residuals  (EDAR) de Catalunya. 
 
Objectius 
 
Disminució del volum de fangs produïts abans de l’abocament o la seva utilització en altres finalitats, mitjançant 
tecnologies per a disminuir els costos d’assecatge dels fangs.  
 
 
Activitats 
 
Seguiment de les 7 plantes d’assecatge de fangs   
 
Seguiment 
 
Resultats de l’explotació de les entitats 
Anàlisi energètic conseqüència de l’activitat de les plantes d’assecatge de fangs 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Medi ambient 
 

 



 

 



 

 

CENTRE PER A L’EMPRESA I EL MEDI AMBIENT, SA  
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Departament: 
Medi Ambient i Habitatge 

 

Servei/Entitat:  
Centre per a l’Empresa i el Medi Ambient, S.A. 

Codi:  
 6560 

Programa:   
Prevenció i control ambiental 

Codi:  
 554 

Diagnòstic de la situació 
 

La reducció a l'origen de la contaminació industrial és una opció voluntària que es proposa a les empreses com a 
eina de competitivitat, substitutiva o complementària dels sistemes de tractament. Amb aquesta finalitat cal actuar 
per donar a conèixer i difondre entre les empreses catalanes sistemes que comportin una prevenció de la 
contaminació en el seu origen, que  incorporin de forma prioritària en la seva política empresarial i en els seus 
objectius aquesta opció per aconseguir que l’impacte de la seva activitat sobre el medi sigui menor i que la seva 
pròpia gestió sigui més eficient i competitiva. 
 
Objectius 
 
Contribuir i actuar per assolir el màxim nivell d’ambientalització a les empreses. Aportar eines de suport, 
metodologia i proves pilot per avaluar implantacions posteriors. 
 
Activitats 
 
Atendre i vehicular les consideracions de les empreses i dels sectors empresarials respecte a les polítiques de 
millora del medi ambient i assessorar i donar-les suport en l’elaboració d’estratègies integrades de prevenció de la 
contaminació i en la introducció de millores destinades a l’ecoeficiència. 
Supervisar els Diagnòstics Ambientals d'Oportunitats de Minimització (DAOM). 
 
Seguiment 
 
Consell Administració CEMA 
Consell de seguiment Generalitat – Ministerio de Medio Ambiente 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

 



 

 



 

 

FORESTAL CATALANA, SA  
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Departament:  
Medi Ambient i Habitatge 

 

Servei/Entitat:  
Forestal Catalana, S.A. 

Codi: 
 6580 

Programa:  
Protecció i conservació del medi natural 

Codi:  
 551 

Diagnòstic de la situació 
 
Forestal Catalana, S.A està realitzant tasques de manteniment de parcs i seguiment de fauna, producció de planta i 
execució d’obres en espais naturals. 
 
Objectius 
 

a) Produir i comercialitzar planta i llavor destinades a la repoblació forestal i al manteniment d’espècies 
autòctones. 

b) Realitzar tot tipus de tractaments i treballs de manteniment, restauració d’ecosistemes i espècies vegetals i 
fauna de Catalunya, de prevenció d’incendis, defensa contra allaus, i  lluita contra l’erosió, i en general, 
qualsevol tipus d’actuació per a l’aprofitament de les forests i del medi natural i rural, així com els 
tractaments fitosanitaris. 

c) Projectar, construir, conservar, explotar, restaurar equipaments, edificis i infraestructures en espais 
naturals, serveis de repoblació forestal i silvícoles,  manteniment d’àrees d’esbarjo i recreatives. La 
redacció i direcció dels projectes que li siguin encomanats i relacionats amb l’execució de les obres i 
infraestructures de prevenció d’incendis, protecció de lleres publiques i zones verdes d’interès públic. 

d) Redactar, seguir i desenvolupar estudis, projectes i programes de preservació de la flora, la fauna, el medi 
natural i d’interès general. 

 
Activitats 
 
Tractament silvícoles 
Tractaments fitosanitaris 
Manteniment de parcs 
Obra civil, camins i obres hidràuliques 
Reforestació 
Prevenció d’incendis forestals 
Correccions i defenses contra allaus 
Seguiment de fauna 
 
Seguiment 
 
Hectàrees, m2, m3, plantes i Km. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Impacte sobre el medi ambient i  les persones, prevenció d’incendis forestals, prevenció d’accidents per fenòmens 
metereòlogics i naturals.  
 

 



 

 



 

 

ADMINISTRACIÓ, PROMOCIÓ I GESTIÓ, SA 
(ADIGSA) 
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Departament:   
Medi Ambient i Habitatge 

 

Servei/Entitat:  
Adigsa (Administració, Promoció i Gestió, S.A.) 

Codi:  
 6730 

Programa:   
Habitatge 

Codi:  
 431 

Diagnòstic de la situació 
 
1. Als barris d’habitatges socials transferits per l'Administració central degut a les mancances i deficiències 
constructives, així com l’aparició de aluminosi. Cal dotar als mateixos de uns habitatges adequats que permetin la 
seva sostenibilitat, que fomentin la cohesió social, i la seva dignificació pel que fa a les urbanitzacions i adequació 
dels mateixos als estàndard d’habitabilitat actuals. 
2. Dins de les noves polítiques en matèria d’habitatge engegades pel actual Govern, Adigsa es un dels operadors 
públics que ha de contribuir a la implantació coordinació i  seguiment , així com garantir la correcta aplicació 
d'aquestes polítiques que es despleguen mitjançant els decrets 454/2004 i 455/2004. 
 
Objectius 
 
1. Promocionar i rehabilitat habitatges socials per aconseguir l’objectiu fitxat pel Govern. 
2. Administrar els diferents patrimonis d’habitatge públic, tot garantint la adequada destinació de aquest parc en els 
terminis en que la societat ho demanda, i sempre dins del marc de les noves polítiques d’habitatge. 
 
Activitats 
 
Adjudicació i lliurament d’habitatges de lloguer i compravenda 
Gestió econòmica, jurídica i de manteniment preventiu i corrector del parc d’habitatges 
Gestió del lloguer just 
Creació i coordinació de borses d’habitatge, dins la xarxa de mediació de lloguer social  
Cercar, administrar i gestionar habitatges del parc privat, per tal de incorporar-los al parc d’habitatges de lloguer en 
el marc del decret 454/2004 
Participació en la remodelació de barris amb dèficits estructurals 
Rehabilitació constructiva en el parc de habitatges administrat 
 
Seguiment 
 
a)Indicadors de seguiment pressupostari (previst vs real) 
b)Habitatges construïts i acabats vs habitatges lliurats  
c)Numero peticions lloguer just vs peticions aprovades 
d)Numero habitatges intermediats per borsa habitatge 
e)Número habitatges obtinguts en cessió d’us, i habitatges llogats provinents d’aquesta cessió 
f)Recursos invertits  per actuacions (barris, municipi, comarca...) 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

 



 

 



 

 

MEMÒRIES DE PROGRAMES DELS CONSORCIS 
 
 
 

Departament 
d’adscripció  Codi  Entitat 

PR  6920  Consorci del Circuit de Catalunya 
PO  6930  Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità 
GO  7090  Consorci Institut Europeu de la Mediterrània 
CU  6940  Consorci del Palau de la Música Catalana 
SA  6950  Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell 
SA  6960  Consorci Sanitari de Terrassa 
SA  6970  Consorci Sanitari de Barcelona 
SA  6980  Consorci Hospitalari de Vic 
SA  6990  Consorci Sanitari Integral 
SA  7000  Consorci Sanitari de l’Alt Penedès 
SA  7010  Consorci Sanitari de l’Anoia 
SA  7020  Consorci Sanitari de Mollet del Vallès 
SA  7030  Consorci del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès,  l’Anoia i el Garraf 
SA  7040  Consorci Sanitari del Maresme 
CO  7060  Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA) 

 



 

 

 



 

 

CONSORCI DEL CIRCUIT DE CATALUNYA 
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Departament:  
Presidència 

 

Servei/Entitat:  
Consorci del Circuit de Catalunya 

Codi:  
 6920 

Programa:  
Esports i educació física 

Codi: 
 444  

Diagnòstic de la situació 
 
Per tal de donar una imatge de Catalunya com a país avançat, cal organitzar al màxim nivell tots els esdeveniments 
esportius que es celebren al Circuit de Catalunya, especialment les proves dels campionats del Gran Premi de 
Fórmula 1 i del  Gran Premi de Motociclisme. Així mateix, cal fer màxima promoció de les activitats del dia a dia. 
Aquest programa afecta esportistes, entitats esportives, empreses, institucions i públic en general. 
 
Objectius 

Objectius estratègics 
1. Aconseguir la millora constant del Circuit per tal de satisfer les demandes del públic en general i dels nostres 
clients. 
2. Promoure amb els diferents programes esportius (suport joves pilots, campionats de Catalunya i fórmules de 
promoció) que els nostres esportistes arribin al màxim nivell en l’esport del motor. 

Objectius operatius 
1.1.  Incrementar l’oferta amb 8.000 places de nova creació per als nostres grans premis. 
1.2. Adaptar una part del traçat a les mesures de seguretat  que requereixen les federacions intrernacionals per 
poder organitzar els grans premis. 
1.3. Programar una nova cursa internacional al calendari de l’automobilisme.  
2.1. Incrementar en un 33% de durada el campionat de Catalunya d’automobilisme. 
 
Activitats 
 
1.Realització d’activitats que impliquin la màxima utilització del Circuit en l’aspecte promocional, social i lúdic. 
2. Projecte interdepartamental sobre la viabilitat de posar en marxa una escola de conducció viària. 
3. Enquestes en relació als serveis que ofereix el Circuit de Catalunya, per conèixer l’opinió del clients i del públic. 
 
Seguiment 
 
1. Nombre d’assistents a les curses al llarg de la temporada. 
2. Resultats de les enquestes que efectuarem als nostres clients per mesurar la qualitat dels nostres serveis. 
3. Ràtio de l’ocupació del Circuit durant la temporada . 
4. Increment places del circuit 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Impacte econòmic en el país a traves de l’ocupació turística promoguda pels assistents al Circuit durant l’any, 
especialment en motiu del Gran Premi de Fórmula 1 i del Gran Premi de Motociclisme. 
Recolzament en les activitats de les diferents entitats i institucions de l’entorn. 
Ajuda i promoció als esportistes del món del motor. 
 

 



 

 



 

 

CONSORCI DE L'AUTORITAT DEL TRANSPORT 
METROPOLITÀ 
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Departament:    
Política Territorial i Obres Públiques 

 

Servei/Entitat:   
Autoritat del Transport Metropolità 

Codi: 
 6930 

Programa:   
Suport al transport públic de viatgers 

Codi:  
 523 

Diagnòstic de la situació 
 
Increment de la utilització del sistema de transport públic metropolità per sobre de l’augment de la mobilitat general 
en l’àmbit de la RMB; i, finançament del cost del servei superior al 55% mitjançant subvencions a càrrec de les 
diferents Administracions. 
 
Objectius 

 
- Aconseguir l’acord entre les diferents Administracions Públiques pel que fa a les aportacions econòmiques 

per al Transport Públic a través de Convenis de Finançament i de Contractes-Programa. 
- Incrementar la utilització del Transport Públic dins de la RMB. 
- Oferir una oferta de Transport Públic de qualitat 

 
Activitats 

 
- Preparar tota la informació econòmica-financera necessària per elaborar els Convenis de Finançament i  el 

Contracte-Programa. 
- Gestionar el Sistema Tarifari Integrat. 
- Promoure la utilització del Transport Públic dins de la RMB 
- Realitzar el seguiment de les inversions aprovades en el Pla Director d’infraestructures (PDI) 2001-2010. 

 
Seguiment 

- Signatura del Contracte-Programa  2005-2006. 
- Número de Viatgers del STI (Sistema Tarifari Integrat). 
- Recaptació Total del STI. 

      -    Inversió efectuada en el marc del PDI 2001-2010. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 

- Contribució en l’acompliment  dels objectius de Kyoto en quant a emissions de CO2 del transport a 
l’atmosfera. 

- Contribució dels objectius pel que fa a la reducció de l’accidentalitat de la xarxa viària. 
- Contribució a una mobilitat més sostenible i segura. 

 
 



 

 



 

 

CONSORCI INSTITUT EUROPEU DE LA 
MEDITERRÀNIA 
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Departament:  
Governació i Administracions Públiques 

 

Servei/Entitat:  
Institut Europeu de la Mediterrània 

Codi: 
 7090  

Programa:  
Relacions Exteriors 

Codi:  
 231 

Diagnòstic de la situació 
 
Les línies de treball de l'IEMED per al 2006 venen determinades per la nova etapa en la que entraran previsiblement 
les relacions euromediterrànies a partir de la celebració a Barcelona de la cimera del desè aniversari Euromed el 
proper mes de novembre. 
En aquest context, l’objectiu principal és consolidar un paper per a l'IEMED com a actor de referència en el Procés 
de Barcelona a través del seguiment dels resultats de la cimera extraordinària i de les diferents iniciatives 
organitzades pels ens consorciats al voltant de Barcelona + 10. 
 
Objectius 
 
Promoure en els àmbits corresponents la reflexió al voltant de reptes estratègics en aquest nou període: política de 
veïnatge i paper de la Mediterrània, cooperació descentralitzada, relacions USA-Med, impuls al Banc 
Euromediterrani de Desenvolupament (BED) 
 
Buscar una forta presència de l'IEMed en els nous programes EuroMed d'aquest període, donant continuïtat i 
protagonisme a aquells àmbits en els que s'ha treballat activament al voltant de la cimera extraordinària Barcelona + 
10: impuls al paper de les regions i autoritats locals en el Partenariat, observació de migracions mediterrànies, 
media, paper de les dones i societat civil. Es pretén consolidar el treball de referència de l'IEMed en el marc dels 
programes euromediterranis. Destaca la potencial col·laboració de la Comissió Europea en l'Anuari de la 
Mediterrània 2005 a través d'Euromesco. 
 
Obrir l'IEMed a la societat en la seva condició de centre d’iniciatives, divulgació i formació mediterrànies, apropant el 
Procés de Barcelona als ciutadans. Estendre les activitats de l'IEMed a nous públics a través de nous formats. 
Organitzar i/o acollir cursos de llengües mediterrànies, presentacions, debats, cicles de cinema mediterrani. 
Formació especialitzada i postgraus (en col·laboració amb institucions acadèmiques). Ajudes i beques. Materials 
pedagògics i educatius. Tallers de música, artesania i cuina mediterrànies. 
 
Objectius estratègics: 
- Promoure reflexió als reptes definits en la Conferència Extraordinària Euromediterrània 2005 per la formta 
presència de l'IEMED a nous programes. 
- Millorar el coneixement, la informació i divulgació sobre la Mediterrània a nivell de ciutadania. 
- Impulsar el diàleg de civilitzacions a la Mediterrània. 
- Fomentar la projecció mediterrània de les administracions consorciades a l'IEMED. 
 
Objectius operatius: 
- Ampliar el desenvolupament d'anàlisis i l'organització de col.loquis. 
- Mantenir i ampliar la presència de l'IEMED en programes i xarxes euromediterrànies. 
- Ampliar les activitats de l'IEMED a nous públics a través de nous formats. 
- Promoure cursos de formació especialitzada i postgrau en col.laboració amb altres institucions. 
- Ampliar la comunicació i difusió de les activitats euromediterrànies. 
- Incrementar les iniciatives de coneixement de l'altre, especialment en l'àmbit magrebí. 
- Organització de congressos i edició de productes editorials. 
- Ampliar el treball en programes de governabilitat i codesenvolupament en el marc de l'AECI i l'Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament. 
- Dinamitzar la projecció mediterrània de Catalunya i Espanya. 
 
Activitats 
 
1. Acció cultural al servei de les iniciatives estratègiques mediterrànies 
Any del Marroc a Espanya 
Celebració dels vint anys de relacions amb Israel 
Sisè centenari de la mort d'AbenJaldún 
2. Impuls del Diàleg de Civilitzacions a la Mediterrània 
Coordinació de la xarxa espanyola de la Fundació Anna Lindh per a definir i impulsar iniciatives concretes 
Perspectiva mediterrània de l'Aliança de Civilitzacions com a projecte impulsat pel Govern espanyol en el marc de la 
ONU 
3. Iniciatives en l’entorn magrebí 
Grup de treball sobre el Sàhara 
Constitució d'un fòrum permanent euromagrebí d'iniciatives polítiques i econòmiques (NABDF) 
Avaluació, publicació i difusió de la revista Afkar 
 
4. Coordinació amb els diferents instituts, centres de reflexió i de projecció amb dimensió mediterrània 
Col·laboració amb la Fundación Tres Culturas 
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Departament:  
Governació i Administracions Públiques 

 

Servei/Entitat:  
Institut Europeu de la Mediterrània 

Codi: 
 7090  

Programa:  
Relacions Exteriors 

Codi:  
 231 

Col·laboració i suport a la posada en marxa de la Casa Àrab 
Col·laboració amb la Fundación Carolina 
Col·laboració amb l'Institut Ramon Llull 
5. L'IEMed com a instrument de cooperació en el marc de la governabilitat i el codesenvolupament 
Formació de reformadors, reformes legals 
Microcrèdits 
 
Seguiment 
 
Els indicadors de seguiment vinculats a l’objectiu primer es determinen pel nombre i la qualitat dels encontres, 
seminaris, documents i propostes referides als reptes estratègics de la política euromediterrània. Els indicadors del 
segon objectiu vindran determinats pel nombre i la qualitat dels projectes conjunts desenvolupats en les àrees de 
treball sorgides de Barcelona + 10. L’assoliment d’un acord amb la Comissió sobre l'Anuari serà també un indicador 
positiu. El tercer objectiu es podrà mesurar en funció de la quantitat de públic objectiu que participarà o tindrà 
coneixement de les diverses activitats formativas i de participació organitzades per l'institut. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
En ser les activitats de l’institut especialitzades en l’àmbit de les relacions exteriors i internacionals específicament 
de l’àrea mediterrània, l’impacta sobre polítiques transversals del govern és més aviat de caràcter multiplicador, en 
especial en temes de gènere (en promoure el reconeixement de la igualtat en els països del sud), o en la 
internacionalització, al complementar l’acord estratègic a través de la col·laboració amb els actors, especialment , 
però no només, en l’àrea del Magreb. 
 

 



 

 

CONSORCI DEL PALAU DE LA MÚSICA CATALANA 
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Departament:  
Cultura 

 

Servei/Entitat: 
Consorci del Palau de la Música Catalana 

Codi:  
 6940 

Programa:  
Suport a la creació, producció, promoció i difusió cultural 

Codi:  
 442 

Diagnòstic de la situació 
 
Es pretén que el Palau de la Música Català sigui un referent per a Catalunya, sent una sala de concerts amb una 
oferta variada i de qualitat que pugui arribar a tots el públics, potenciant aquells aspectes de la nostra pròpia cultura i 
les nostres tradicions, sens oblidar la diversitat en la que vivim actualment. 
Amb la creació de la nova sala de concerts amb una capacitat de públic mes reduïda, s’obre un altre ventall de 
possibilitats cap a una programació musical diferent, adequada a les característiques d’aquesta sala, i que pot 
enriquir el panorama cultural català. 
 
Per altre banda, i com a fet distintiu, es potencia el fet que la sala de concerts del Palau es troba en un edifici 
modernista que es patrimoni de la humanitat, i que per tant la fa única. 
 
Objectius 
 
Donar suport i ampliar l'oferta de l'activitat cultural de música 
 
Activitats 
 
Gestionar les sales de concerts del Palau de la Música Catalana 
 
Seguiment 
  
Es preveu augmentar la programació de concerts a la Sala de concerts del Palau 
Es preveu augmentar la programació de concerts del Petit Palau 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
. 
 

 



 

 



 

 

CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ DE 
SABADELL 
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Departament:   
Salut 

 

Servei/Entitat:  
Corporació Sanitària Parc Taulí 

Codi: 
 6950  

Programa:   
Atenció especialitzada de salut 

Codi:  
 412 

Diagnòstic de la situació 
 
La corporació es compromet amb els ciutadans dels 12 municipis de la seva àrea (400.000 habitants) del qual és el 
centre de referència en la millora de la qualitat assistencial i qualitat de vida, mitjançant una organització 
especialitzada i sota criteris d'eficiència i qualitat 
 
Per l’acompliment d’aquests compromisos es requereix d’una reorganització dels serveis assistencials d’acord amb 
els creixements d’activitat derivats dels increments poblacionals, amb la consolidació i increment de l’activitat actual. 
 
Objectius 
 
- Mantenir i millorar el nivell de qualitat assistencial que presta a la població. 
- Incrementar l’activitat quirúrgica per reduir les llistes d’espera 
- Incrementar les activitats ambulatories i de hospitals de dia 
- Millora de la coordinació amb l’atenció primària. 
 
Activitats 
 
1.- Augmentar el rendiment dels quiròfans i incrementar l’activitat quirúrgica per tal de reduir llistes d’espera 
2.- Incrementar l’activitat de Hospital de Dia 
3.- Incrementar les activitats conjuntes amb l’AP 
4.- Concretar paràmetres de qualitat 
 
Seguiment 
 
1.- Intervenció cataractes : temps d’epera mig ....................... 6 mesos 
2.- Intervenció quirúrgica: temps d’espera mig...................... 12 mesos 
3.- Grau compliment d’objectius ............................................ 100% 
4.- Número de processos ambulatoris relacionats amb cataractes .......> 1000 respecte 2005 
5.- Total intervenció de cataractes ............................. > 1000 respecte 2005 
6.- Total  sessions Hospital de Dia ............................> 600 respecte 2005 
7.- Total estudis de polisomnografies ..................... > 1000 respecte 2005 
8.- Indicadors qualitat .............................................. 100% 
9.- Nombre d’activitats conjuntes amb AP ............... màxim possible 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
- Millora de la Salut de la població 
- Millor aprofitament dels recursos 
- Millora de l’accessibilitat als serveis sanitaris 
 

 



 

 



 

 

CONSORCI SANITARI DE TERRASSA 
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917 

Departament:   
Salut 

 

Servei/Entitat:   
Consorci Sanitari de Terrassa 

Codi: 
 6960 

Programa:   
Atenció especialitzada de salut 

Codi:  
 412 

Diagnòstic de la situació 
 
El pla sanitari del Vallés Occidental concreta l’encàrrec del creixement de l’àrea d’influència del CST. Cal seguir 
assumint l’atenció de la població assignada de forma progressiva i intentar assolir la gestió de tots els nivell per 
aquesta població. Bona part de l’èxit del nostre projecte depèn de que aconseguim “gestionar” el creixement de 
forma harmònica i sense disfuncions. 
 
La missió de la Consorci Sanitari de Terrassa consisteix en ser una institució d’atenció integral a la salut de les 
persones, orientada a la població del Vallès Occidental i fortament vinculada als municipis. Una organització actual, 
tant en el seu model d’atenció (integració de nivells, alternatives a l’atenció convencional,...), com en la seva 
estructura física i els seus equipaments, i en els seus instruments d’organització i gestió, que fonamenta el seu 
funcionament en el seu valor clau: els professionals. 
 
Les mancances principals actuals per a dur a terme aquesta missió són l’adequació i modernització de l’estructura 
física i dels equipaments, l’actualització del model d’atenció d’organització i gestió i l’adequació i formació  dels 
professionals que han de portar a terme aquesta tasca com a valor principal i potencial de l’entitat. Amb tot això es 
pretén cobrir les necessitats  de tota la població del Vallès Occidental segons els paràmetres del Nou Pla de 
reordenació per tal de poder oferir una atenció sanitària integral. 
 
Objectius 
 
Fixar objectius orientats a canviar, de forma progressiva, el model d’organització assistencial, actualment fraccionat 
per nivells, cap a un model integrat que avanci de l’eficiència i l’eficàcia cap a l’efectivitat. Hem de fer un pas 
endavant per tal de aconseguir que els beneficis del nostre dispositiu integral no es parin en l’àmbit la gestió i 
organitzatiu i avancin cap als beneficis per als ciutadans en termes de salut i serveis assistencials més efectius. 
Hem de convertir-nos en “acompanyants i guies” dels nostres clients a través de les diferents unitats del nostre 
dispositiu integral... la responsabilitat del trànsit és nostra, no seva! I el resultat d’aquest acompanyament ha de ser 
adequar cada procés i funció al lloc més adequat en termes d’efectivitat, rapidesa de resolució i satisfacció: això és 
qualitat i excel·lència! 
 
Activitats 
 
- Elaboració del Pla director de l’Hospital de Rubí – Sant Cugat. 
- Assignació d’atenció especialitzada Can Rull (fase 1) Sant Quirze (Fase II). 
- Nou hospital de Dia de Salut Mental. 
- Elaboració pla director d’ordenació de l’atenció sociosanitària del CST. 
- Possible gestió de l’ABS Sant Quirze, per problemes de desbordament. 
- Assignació de 20.000 a 30.000 hab. d’atenció especialitzada. 
 
Seguiment 
El Pla de la Qualitat del Consorci Sanitari de Terrassa contempla una sèrie d’indicadors d’acord amb el model 
d’acreditació del Departament de Salut i segons Model EFQM. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

 



 

 



 

 

CONSORCI SANITARI DE BARCELONA 
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921 

Departament:   
Salut 

 

Servei/Entitat:   
Consorci Sanitari de Barcelona 

Codi:  
 6970 

Programa:   
Direcció i administració generals 

Codi:  
 121 

Diagnòstic de la situació 
 
El Consorci, d’acord amb el Pla de Salut de Barcelona, promou la gestió integral dels recursos sanitaris als 
ciutadans de Barcelona, del qual n’és el centre de Referència. Per aquesta gestió, es necessari que el consorci 
promogui i aprofundeixi en la integració dels diferents agents implicats en la gestió dels recursos 
 
Objectius 
 
• Dirigir i coordinar la gestió dels centres, els serveis i els establiments de protecció de la salut i d’atenció sanitària i 

sociosanitària i els de promoció i protecció de la salut a Barcelona ciutat. 
 
Activitats 
 
• Promoure millores estratègiques i instruments per a la planificació i ordenació dels centres i serveis sanitaris i 

sociosanitaris de la ciutat de Barcelona. 
• Desenvolupar accions sobre infrastructures per tal de millorar els centres i equipaments sanitaris. 
• Garantir la participació dels agents socials en la planificació i avaluació de serveiS. 

 
Seguiment 
 
• Planificació, coordinació i seguiment del Pacte de Salut de la ciutat de  
 Barcelona 2003-2007 document mensual 
• Coordinació i seguiment del pla d’inversions per a la ciutat de Barcelona document mensual 
• Sessions del Consell de Salut 2/3 l’any 

 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
• Participació en el pla contra la violència de gènere. 
• Planificació i coordinació de polítiques socials en l’àmbit sociosanitari, salut mental i col·lectius fràgils. 

 
 



 

 



 

 

CONSORCI HOSPITALARI DE VIC 
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925 

Departament:   
Salut 

 

Servei/Entitat:   
Consorci Hospitalari de Vic 

Codi:  
 6980 

Programa:   
Atenció especialitzada de salut 

Codi:   
 412 

Diagnòstic de la situació 
 
El CHV té com a objecte el desenvolupament de les activitats sanitàries assistencials, al servei de la població, en 
l’àmbit sanitari de VIC. 
 
Els Sistemes d’informació de què disposa el Consorci no són els més adequats d’acord amb el model organitzatiu 
definit. A més s’han de considerar insuficients en relació a les possibilitats que ofereixen les tecnologies actuals. 
 
Hi ha la Necessitat de compartir valors entre direcció i professionals. Necessitat de fidelitzar professionals. Dèficit de 
mercat d’especialistes, Necessitat d’adequar les infrastructures a un nou concepte d’hospital. 
 
En el context del “continuum”, la gestió tradicional de situar l’èmfasi en la producció no es suficient, cal fer les coses 
que toca i fer-les allà on s’han de fer.  
 
Necessitat d’impulsar la “innovació” i fer aliances en investigació 
 
Objectius 
 
1. Aconseguir que les TIC’s arribin al ciutadà client aportant un valor afegit a l’assistència. 
2. Aconseguir fidelitzar i atraure professionals. 
3. Aconseguir una modernització de les instal·lacions. 
4. Aconseguir que es realitzi l’assistència en el nivell més eficient i orientat al resultat de salut.  
5. Aconseguir integració horitzontal amb altres centres hospitalaris. 
6. Aconseguir projectes d’innovació 
 
Activitats 
 
1. Implantar resultats de projectes d’investigació. 
2. Externalitzar serveis on hi ha més coneixement. 
3. Promoure convenis de col·laboració amb altres entitats públiques. 
4. Implantar processos de treball dissenyats. 
 
Seguiment 
 
1. Nombre de RX digitalitzada >50% 
2. Mitjana de temps d’espera telefònica =<35” 
3. Nombre de trucades perdudes =<3% 
4. Pàgina web feta i activa sí 
5. Butlletí mensual i a tot el personal 100% 
6. Despesa de modificació estructural 4,6 M euros 
7. Pla d’execució 2007 sí 
8. Grau de desplegament dels serveis territorials de rehabilitació 50% 
9. Nombre d’IQ de pàncreas realitzades >5 
10. Nombre d’IQ d’esòfag i fetge fetes al centre 10 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

 



 

 



 

 

CONSORCI SANITARI INTEGRAL 
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929 

Departament:   
Salut 

 

Servei/Entitat:  
Consorci Sanitari Integral 

Codi:  
 6990 

Programa:   
Atenció especialitzada de salut 

Codi:  
 412 

Diagnòstic de la situació 
 
L’objectiu del Consorci és garantir l’execució d’activitats hospitalàries, assistencials, preventives, rehabilitadores, 
docents i d’investigació, per tota aquella població de la que n’és referència, i amb criteris de Qualitat total, amb la 
millora constant de resultats econòmics, eficiència i potenciació del capital humà de la  institució. 
 
Les principals necessitats a cobrir venen derivades de l’augment de població de l’àrea d’influència i d’altres zones, 
amb una taxa de freqüentació hospitalària de 100 altes per cada 1000 habitants, població més envellida, increment 
de població en edat fèrtil. 
 
Per tal de donar resposta a totes aquestes necessitats, és necessari la preparació d’estratègies per tal de garantir la 
millora de la prevenció i l’educació per la salut, la qualitat assistencial amb més nivell resolutiu dels centres. 
 
Amb l’objectiu  d’aconseguir una major eficiència en la gestió del procés de hemodonació i la seva transformació en 
producte i subministrament s’ha portat a terme un aliança estratègica amb el Banc de Sang i teixits. 
 
Objectius 
 
* Objectius Estratègics: 

o Mantenir i garantir la viabilitat econòmica i financera de l’organització. 
o Millora de la Qualitat, la coordinació i la satisfacció dels usuaris amb polítiques d’excel·lència centrades en 

el client, per tal de garantir una qualitat humana, tècnica i científica per part dels professionals. 
o Implantar una política de gestió de les persones i del coneixement d’acord amb el model europeu 

d’excel·lència (EFQM). 
o Millorar la satisfacció del personal, desenvolupant una política de personal que afavoreixi la participació, 

competència, compromís, reconeixement i la satisfacció dels professionals. 
 
* Objectius Operatius: 

o Generar els Recursos suficients que permetin assegurar la viabilitat econòmica i financera i garantir els 
projectes d’inversió. 

o Mantenir el cost dels aprovisionaments per sota IPC. 
o Definició i desplegament dels diferents processos assistencials, amb augment del cost-efectivitat. 
o Millorar el temps de resposta, disminuir les llistes d’espera de les consultes, les proves i les intervencions 

quirúrgiques. 
o Millorar l’índex de satisfacció dels clients amb una gestió eficient i de millora continua dels processos. 
o Implantar una política de gestió de les persones i del coneixement d’acord amb el model europeu 

d’excel·lència. 
o Posada en marxa del Pla de Recerca del Consorci. 
o Implantar i avaluar les competències cardinals i de guia de comportaments, d’acord amb els valors definits. 
o Implantació del model de gestió de persones per competències. Implantació de la gestió de l’acompliment a 

totes les direccions. 
o Consolidar la sistematització de les enquestes de satisfacció del personal. Accions de millora derivades de 

les enquestes. 
o Incrementar el nivell de formació dels equips professionals. 
 

Activitats 
 
- Mantenir ocupacions > al 95% amb la promoció en els equips assistencials  el compliment dels protocols 

d’ingrés. 
- Seguiment mensual de l’ocupació. 
- mantenir un 90% d’objectius complerts del pla de qualitat. 
- Realitzar un nou pla de qualitat amb la incorporació d’un mínim de 10 noves accions, amb la creacio d’un equip 

de treball, realització d’enquestes de satisfacció, grups focals. 
- Passar l’autoavaluació del EFQM. 
- Desenvolupar la protocolització de l’activitat assistencial. 
- Promoure la recerca, publicacions i la presentació de comunicacions a congressos nacionals. 
- Participació en cursos de formació i reciclatge. 
- Promoure la realització del protocol d’acollida de nous professionals amb RRHH. 
- Consecució de 218.000 bosses de sang total en el marc de l’aliança amb el BST. 
- Obtenció d’un excedent per a la reinversió al voltant dels 660 milers d’euros. 
- Implantació de Pla d’acollida, Pla de Formació, Pla de Provisió de Places, Pla de Comunicació Interna. 
- Dissenyar i posar en marxa el sistema de control de gestió de l’aliança estratègica. 
- Desenvolupament dels sistemes d’informació per donar un suport eficaç al funcionament dels processos. 
- Elaborar projecte de transició dels Hospitals de Dos de Maig i Pla d’Obertura de l’Hospital Comarcal del Baix 



 PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006 
 MEMÒRIES DE PROGRAMES 

930 

Departament:   
Salut 

 

Servei/Entitat:  
Consorci Sanitari Integral 

Codi:  
 6990 

Programa:   
Atenció especialitzada de salut 

Codi:  
 412 

Llobregat. 
- Posada en marxa del Triatge d’Urgències, consolidació unitats ICtus, creació Hospital del Dia polivalent, de la 

unitat de curta estada, unitat de Diagnòstic ràpid. 
- Aconseguir l’acreditació per a la formació dels MIR’S. 
- Acreditació externa de grups de recerca (ATATM). 
 
Seguiment 
 
- Resultat del qüestionari PERFIL EFQM 250 
- Obtenció del certificat ISO certificació obtinguda 
- Taxa de mortalitat i morbiditat 20% a 30% 
- Índex de donacions per sessió de col·lecta 40 
- Nombre de donacions totals de sang 218.000 
- Compliment dels objectius del Pla de qualitat 90% 
- Quantitat de cursos de nova formació 7 
- Compliment del Pla de trasllat Hospital Dos de Maig 1 document 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Manteniment de la política de sostenibilitat duta a terme a l’Hospital Dos de Maig. Per altre banda, inici de les obres 
del nou Hospital Comarcal del Baix Llobregat amb un disseny que destaca per les propostes d’estalvi energètic, com 
ara la instal·lació de plaques solars i per la construcció d’una gran zona verda i d’arbrada d’1,72 hectàrees. 
 

 



 

 

CONSORCI SANITARI DE L’ALT PENEDÈS 
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933 

Departament: 
Salut 

 

Servei/Entitat:  
Consorci Sanitari de l’Alt Penedès 

Codi:  
 7000 

Programa:   
Atenció especialitzada de salut 

Codi:  
 412 

Diagnòstic de la situació 
 
El Consorci Sanitari de l’Alt Penedès és un consorci públic participat pel Departament de Salut (Servei Català de la 
Salut), per la Fundació Hospital de Vilafranca i pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès. 
 
La seva Missió és la d’oferir serveis en l’àmbit de la salut a la població de la qual és referència, mitjançant una 
organització especialitzada i sota criteris d’eficiència i qualitat, orientada al ciutadà i a la continuïtat assistencial. 
 
Donats els canvis que es produeixen tant a nivell conceptual (model de prestació de serveis, model d’organització 
més eficient...) com tècnics, tecnològics i en el sistema de salut (coordinació entre institucions en el territori, model 
de pagament basat en la població i no en l’activitat...), des dels darrers períodes s’han orientat els objectius cap a la 
modernització de l’estructura de serveis amb la finalitat de poder donar una resposta adequada a aquestes 
necessitats. 
 
Per altre part, l’estructura física dels dispositius assistencials necessita de determinades adaptacions i creixements 
per poder mantenir els serveis que es presten i adequar-los als creixements poblacionals   
 
Objectius 
 
a) Estratègics: 

1) Reformes i construcció d’obra nova per l’ampliació de l’Hospital. 
2) Reforçar determinats serveis assistencials. 
3) Desenvolupar instruments per afavorir la coordinació assistencial tant en el si de la Institució com amb els 

altres proveïdors de serveis que actuen en el territori. 
 
b) Operatius: 

1.1) Construcció de la primera fase de les obres (principalment ampliació de les consultes externes i trasllat del 
laboratori) 

1.2) Posar en funcionament l’ampliació de serveis ambulatoris 
2.1) Reorganització dels serveis assistencials d’acord amb els creixements d’activitat derivats dels increments 

poblacionals. 
3.1) Mantenir el desplegament dels instruments de gestió clínica que permetin la disminució de la variabilitat. 
3.2) Desenvolupar el sistema d’informació intern de la Institució i fer-lo compatible amb el que es pugui 

desenvolupar amb caire de comú. 
 

Activitats 
 
1. Seguiment dels concursos i de la contractació de l’obra i l’equipament 
2. Supervisió de la construcció i reforma 
3. Desenvolupar els Plans funcionals detallats de les àrees d’ampliació i reforma 
4. Implantació dels canvis funcionals derivats de l’ampliació i reforma. 
5. Desenvolupament de guies de pràctica clínica, elaborades pels diferents professionals que hi intervenen, tant de 

la pròpia organització com d’altres institucions que operen en el territori. 
6. Desenvolupament del sistema d’informació, tant a nivell conceptual com en la vessant de la seva implantació. 
 
Seguiment 
 
- Acabament obres i equipament (1a fase) 31/12/2006 
- Pla funcional àrees en reforma 31/07/2006 
- Implantació de l’aplicatiu gestió pacient tot l’any 
- Implantació guies de pràctica clínica 4 guies 
- Nous protocols 2 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
L’obra d’ampliació i reforma representarà un Increment de la contractació laboral en l’empresa de construcció que la 
realitzi i en el propi hospital al termini de la mateixa. 
 

 



 

 



 

 

CONSORCI SANITARI DE L’ANOIA 
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937 

Departament:  
Salut 

 

Servei/Entitat:  
Consorci Sanitari de L’Anoia 

Codi:  
 7010 

Programa:  
Atenció especialitzada de salut 

Codi:  
 412 

Diagnòstic de la situació 
 
Actualment el Consorci es troba en fase de construcció del nou hospital de l’Anoia, per tal de poder executar les 
activitats hospitalàries, assistencials, preventives, rehabilitadores, docents i d’investigació per tota la població de  la 
comarca de l’Anoia. 
 
Durant l’exercic 2006 l’objectiu principal es basa en finalitzar la construcció i equipació de l’hospital. 
 
Objectius 
 
Actualment, el Consorci no té activitat i es troba en fase de construcció de l’Hospital, per tant el seu únic i principal 
objectiu és acabar la construcció de l’Hospital, per tal de poder iniciar la seva activitat assistencial. 
 
Activitats 
 
- Assegurar la viabilitat econòmica del projecte i del nou hospital. 
- Vetllar pel compliment dels terminis establerts per a la construcció del nou hospital. 
- Vetllar per la concessió i gestió dels permisos i les legalitzacions en els terminis oportuns per a la construcció del 

nou hospital. 
- Fer el seguiment del control financer de la construcció del nou hospital. 
- Donar seguiment al procés de construcció del nou hospital. 
- Equipar el nou hospital. 
- Donar resposta a les necessitats assistencials de l’àrea d’influència. 
 
Seguiment 
 
- Lliurament de les fases de l’obra i l’equipament corresponent 31/12/2006 
- Compliment del calendari de les obres juliol 2006 
- Seguiment del procés constructiu document 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Millora de l’assistència sanitària global de la comarca de l’Anoia. 
 

 



 

 



 

 

CONSORCI SANITARI DE MOLLET DEL VALLÈS 
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941 

Departament:   
Salut 

 

Servei/Entitat:   
Consorci Sanitari de Mollet del Vallès  

Codi:  
 7020 

Programa:   
Atenció especialitzada de salut 

Codi:  
 412 

Diagnòstic de la situació 
 
El Consorci Sanitari de Mollet del Vallès (CSMV) va ser creat l'any 2003 i des del 2004 ha estat fent les passes 
necessàries per constituir-se com una entitat de gestió. Aquest procés ha requerit la contractació d’una gerència 
jurídica i el desenvolupament d’activitats de difusió i posicionament estratègic. El repte principal del CSMV és liderar 
el procés de construcció del nou Hospital de Mollet, equipament que esdevindrà l’emblema del propi consorci. 
 
El Servei Català de la Salut va endegar el procés de disseny del nou hospital a través de la licitació del projecte 
arquitectònic mitjançant un concurs d’idees. Al gener del 2005 és va procedir a l’adjudicació del projecte executiu, 
l’entrega del qual està prevista pel gener del 2005. Un cop aprovat el projecte executiu, el CSMV serà el 
responsable – tal i com estableixen els seus estatuts – de portar a terme el procés de construcció del nou hospital 
que té previst iniciar-se al setembre del 2006. Aquest fet implica que al 2006 el CSMV haurà d’enfrontar les 
despeses derivades de l’inici de la construcció el finançament de les qual té previst realitzar-se a través de ICF 
equipaments. La decisió final sobre la fórmula de finançament no està però del tot tancada i ha de ser encara 
discutida amb el CatSalut i sotmesa a aprovació del Consell Rector. 
 
Addicionalment, des de gener de l'any 2005, el CSMV ha assumit la gestió del Centre d'Atenció i Seguiment de 
Drogodependències de Mollet del Vallés. 
 
El propi procés de creació del CSMV ha comportat l’elaboració d’un pla estratègic (2005 – 2009) en el qual 
s’estableix la següent missió per a l’entitat:  
 
“El CSMV és una entitat, pública i laica, que té com a finalitat oferir una atenció a la salut integral i integrada als 
ciutadans i ciutadanes, a les institucions del Baix Vallès i a tots aquells que ho requereixin, donant cobertura a la 
cartera pública mitjançant la mobilització de recursos propis i aliens, i garantint en tot moment la consideració a les 
persones, als professionals i a la sostenibilitat de les institucions i el medi”. 
 
Objectius 
 
La visió del CSMV estableix que “El CSMV contribuirà a la millora del patró epidemiològic, la qualitat de vida, la 
cohesió social i el benestar dels ciutadans i ciutadanes del Baix Vallès mitjançant una provisió de serveis de salut, 
oberta a la participació ciutadana i d’excel·lència reconeguda tant per la seva qualitat tècnica com la seva qualitat 
humana”. 
 
En coherència amb la missió i visió descrites, i respectant els valors institucionals establerts, el CSMV ha definit les 
següents línies estratègiques pel 2005 – 2009: 

1. Potenciar les aliances institucionals del CSMV amb la Conselleria, el CatSalut, l’ICS, els Ajuntaments del 
Baix Vallès, l’hospital actual, els CAPs i altres recursos implantats en el territori. 

2. Potenciar el rol d’ens integrador i coordinador de serveis en el Baix Vallès del CSMV, defugint la 
polarització envers l’Hospital nou i transmetent la idea d’un nou model, d’un nou projecte i d’un nou 
concepte de la gestió dels recursos de la salut. 

3. Cercar línies de complicitat amb la població oferint un intercanvi continu d’informació, transparència i 
fomentant noves fórmules per a una intensa participació ciutadana. 

4. Cercar línies de complicitat amb els professionals oferint un intercanvi continu d’informació, transparència i 
promovent la implicació dels professionals en el projecte del CSMV. 

5. Obrir el nou hospital amb les màximes garanties, assegurant que el nou centre respon a les expectatives 
aixecades i esdevé un referent tant per la seva gestió com pel seu tracte personal i humà. 

6. Implicar-se plenament en el desenvolupament territorial en temes de salut i benestar, esdevenint un òrgan 
de referència i consulta per la conselleria en la definició del futur desenvolupament de les corporacions 
territorials. 

La línia estratègica 5 correspon a l’obertura del nou hospital i, per tant, és la més rellevant en termes pressupostaris. 
Aquesta línia estratègica disposa dels seus propis objectius estratègics: 

1. Assegurar la viabilitat econòmica del projecte i del nou hospital. 
2. Potenciar la col·laboració entre el CatSalut, la Fundació i el CSMV en la definició i implantació del pla de 

transició. 
3. Construir el nou hospital. 
4. Equipar el nou hospital. 
5. Crear un model de gestió que afavoreixi una atenció integral i integrada, de qualitat i un tracte proper al 

ciutadà. 
6. Disposar d’un anàlisi de situació de l’hospital actual. 
7. Disposar d’una estratègia de transició cap el nou model. 
8. Aconseguir fer el trasllat al nou hospital amb el  menor nombre d’incidències possible. 
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9. Contractar el personal necessari per posar en marxa un nou hospital. 
10. Posar en funcionament el nou hospital. 

Pel 2006, i des del punt de vista operatiu, els objectius estratègics a abordar són el 1, 2 i 3. De l’abordatge d’aquests 
objectius estratègics es desprenen els següents objectius operatius pel 2006: 

1. Disposar un pla d’empresa que permeti fer una previsió pressupostària de les activitats del CSMV i 
assegurar que existeixen els fons disponibles per afrontar-les. 

2. Disposar d’un espai de trobada entre el CatSalut, la Fundació Privada Hospital de Mollet i el CSMV que 
permeti intercanviar informació i consensuar decisions. 

3. Dissenyar les estratègies per facilitar la convergència de la capacitat productiva de l’hospital actual cap a 
l’activitat prevista pel nou hospital. 

4. Vetllar pel compliment dels terminis establerts per a la construcció del nou hospital. 
5. Vetllar per la concessió i gestió dels permisos i les legalitzacions en els terminis oportuns per a la 

construcció del nou hospital. 
6. Licitar l’adjudicació l’obra per a la construcció del nou hospital. 
7. Aconseguir finançament per cobrir les despeses derivades de l’obra i la direcció d’obra per a la construcció 

del nou hospital. 
8. Donar seguiment al procés de construcció del nou hospital. 
9. Vetllar perquè l’hospital de Mollet esdevingui element de referència en la implantació de solucions 

constructives que afavoreixin la sostenibilitat mediambiental. 
 

Activitats 
 

1. Prossecució de les reunions de seguiment del Pla de transició. 
2. Calendarització de les despeses i establiment prioritats lligades a les activitats previstes pel CSMV en el 

propers 5 anys. 
3. Recerca de les fonts de finançament que assegurin la viabilitat de a les activitats previstes en els propers 5 

anys. 
4. Supervisió de la redacció del projecte executiu. 
5. Gestió de la disponibilitat de l’aigua, els clavegueram, els vials d’accés, i de la urbanització de l’entorn per a 

l’operativa de l’hospital. 
6. Consens de les estratègies per implantar una progressiva homogeneïtzació de processos entre l’hospital 

actual i el nou. 
7. Cerca del consens en la contractació de personal nou per l’hospital actual. 
8. Preparació dels plecs tècnics i administratius per a la licitació de l’obra. 
9. Signatura d’un conveni amb el CatSalut que permeti assegurar l’existència de fons suficients per dur a 

terme el projecte del nou hospital. 
10. Gestió de la llicència d’obres i la llicència d’activitat per a la construcció del nou hospital. 
11. Publicació dels plecs per l’adjudicació de l’obra al DOCE i al BOE. 
12. Concurs de la direcció d’obra del nou hospital de Mollet. 
13. Licitació i adjudicació de les obres del nou hospital compleix amb els terminis de construcció establerts. 
14. Definició d’un pressupost previsional per a la construcció de l’hospital a partir del projecte d’obra i 

l’adjudicació de l’obra. 
15. Acord amb el CatSalut l’activitat prevista pel nou hospital i el calendari de posada en marxa. 
16. Determinació conjunta dels criteris d’adequació de la plantilla actual al nou hospital. 
17. Contractació d’una direcció d’obra per a la construcció del nou hospital. 
18. Estudi de l’aplicació a la construcció de possibles actualitzacions en el projecte degut a l’aparició de noves 

tecnologies i/o procediments. 
19. Definició de les solucions constructives i d’aprofitament i generació d’energia conjuntament amb el CatSalut 

i els arquitectes de l’hospital. 
20. Definició del disseny organitzatiu en base al pla funcional i les activitats externalitzables. 
21. Definició la plantilla teòrica en base al disseny organitzatiu i als ratios de personal. 
22. Donar seguiment a les obres de construcció del nou hospital. 
 

Seguiment 
 
El desenvolupament del CSMV i la construcció del nou hospital no són un programa destinat a la producció de 
recursos sinó que formen part d’un procés destinat a crear un entitat capaç de fer-ho. 
Els indicadors associats són per tant indicadors de procés que responen a activitats no quantificables de caire 
qualitatiu, la valoració es realitza mitjançant una variable dicotòmica: si o no. 
Impacte sobre polítiques transversals 
 

 



 

 

CONSORCI DEL LABORATORI INTERCOMARCAL 
DE L’ALT PENEDÈS,  L’ANOIA I EL GARRAF 
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Diagnòstic de la situació 
 
Per tal de poder garantir la millora en la qualitat de les prestacions i serveis del Laboratori  enguany s’ha aprovat la 
construcció del nou laboratori annex a l’hospital Comarcal de l’Alt Penedès. 
 
Actualment el CLI es troba amb un dèficit econòmic acumulat que ha d’anar reduint progressivament així com 
corregir les deficiències detectades en l’avaluació de riscos laborals i millorar els programes de formació i docència  
dels seus professionals. 
 
Objectius 
 
Tenint en compte la situació històrica i actual, i la missió del CLI, per al proper període el CLI ha definit tres objectius 
estratègics. 
Primer. Equilibrar el resultat econòmic. Aquest objectiu estratègic comporta establir dos objectius operatius 
principals. El primer és augmentar la productivitat interna. Amb això s’intenta reduir la despesa de proves 
subcontractades. El segon és aportar ingressos que equilibrin el compte d’explotació. En aquest cas es tracta de 
facturar a preus rendibles i competitius, les proves realitzades a cadascun dels clients. 
 
Segon. Millorar les prestacions i serveis del Laboratori. Aquest objectiu també comporta dos objectius operatius, 
relacionats directament amb la qualitat. El primer és millorar la qualitat de la fase preanalítica; (obtenció i recollida de 
mostres), i el segon és millorar la qualitat de la fase postanalítica; (tramesa de la informació). 
 
Tercer. Millorar les condicions socio laborals dels professionals. Comporta els següents objectius operatius: Primer, 
Corregir les deficiències detectades en l’avaluació de riscos laborals, i segon. Millorar els programes de Formació i 
Docència. 
 
Activitats 
 
Les activitats planificades per assolir el conjunt dels objectius establerts són: 
Disminuir les proves subcontractades. 
Ampliar la cartera interna de serveis. 
Fer el seguiment evolutiu del pressupost. 
Posar en marxa un programa de registre de peticions i mostres analítiques. 
Posar en marxa un sistema de visualització de resultats mitjançant la xarxa informàtica sanitària. 
Fer reunions programades del Comité se seguretat i salut laboral per l’avaluació i seguiment de les accions 
compromeses. 
Dur a terme accions correctores de les mancances o situacions no correctes detectades. 
Realitzar sessions de docència i formació segons el Pla de Formació. 
 
Seguiment 
 
Cada objectiu operatiu té un indicador associat, tal com es relacionen a continuació: 
Objectiu: Augmentar la productivitat interna. 
          Indicador: Nombre de proves / nombre de professionals >75.000 
Objectiu: Aportar ingressos que equilibrin el compte d’explotació. 
          Indicador: Percentatge de compliment del pressupost 100% 
Objectiu: Millorar la qualitat de la fase preanalítica. 
          Indicador: Nombre d’incidències en la fase preanalítica <3% 
Objectiu: Millorar la qualitat de la fase postanalítica. 
          Indicador: Nombre d’incidències en la fase postanalítica <3% 
Objectiu: Corregir les deficiències detectades en l’avaluació de riscos laborals. 
          Indicador: Nombre de situacions corregides >3% 
Objectiu: Millorar els programes de Formació i Docència. 
          Indicador: Hores dedicades respecte al total del 2005 >3% 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
El programa establert, té en compte l’impacte sobre el medi ambient. A tal efecte, tant l’adjudicació del projecte, com 
l’adjudicació als constructor, obligarà al compliment de totes les normes definides pels serveis tècnics i assessors 
del CatSalut i el propi Departament. 
En referència a la contractació de professionals així com el funcionament del CLI, es regiran pels acords, normes i 
convenis que regulen les activitats d’aquests tipus d’empreses públiques. 
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Diagnòstic de la situació 
 
L’objecte del Consorci Sanitari del Maresme (CSM) és l’execució d’activitats hospitalàries, assistencials, preventives, 
de rehabilitació, docents i d'investigació al servei de la població resident en l'àmbit sanitari de la comarca del 
Maresme i la seva àrea sanitària d’influència. 
 
Actualment l’increment de la complexitat i del nombre de pacients d’edat avançada provinents de l’hospital d’aguts fa 
necessària una adequació dels serveis de rehabilitació, recuperació funcional i teràpia ocupacional als pacients 
ingressats al centre sociosanitari. 
 
Per altra banda el nombre de malalts fràgils atesos a l’hospital d’aguts ha sofert un increment significatiu que fa 
necessari incrementar les mides de suport en aquesta població. 
 
L’increment d’activitat i de capacitat resolutiva del CSM (Hospital de Mataró) fa necessari adequar els recursos dels 
serveis centrals que donen suport als serveis assistencials, especialment en les àrees de sistemes d’informació 
clínica, oncologia, UCI i urgències. 
 
L’activitat quirúrgica que es realitza a l’Hospital de Mataró no s’adequa a la demanda real, especialment en 
determinats procediments quirúrgics, el que provoca llistes d’espera i temps de resolució superiors als desitjables. 
Pel que fa a l’activitat ambulatòria aquesta situació es reprodueix a les consultes externes de pneumologia i 
hematologia així com en determinades exploracions complementàries. 
 
Objectius 
 

 Millorar la qualitat dels serveis de salut proveïts pel Consorci Sanitari del Maresme al Centre Sociosanitari de 
l'Antic Hospital Sant Jaume i a l'Hospital de Mataró. 
Millorar la rehabilitació en la convalescència dels pacients intervinguts per patologia quirúrgica en cirurgia 
ortopèdica i traumatològica i en els malalts convalescents d’accident vascular cerebral. 
Promoure la independència en les activitats de la vida diària dels malalt fràgils pluripatològics a l’alta hospitalària.

 Millorar el suport dels serveis centrals als serveis assistencials. 
Millorar l’accés a la documentació clínica mitjançant una depuració de les històries clíniques passives i la seva 
digitalització. 
Facilitar els marcadors diagnòstics i pronòstics en càncer de mama, pulmó i colon, per tal d’ajustar el tractament 
més adient. 
Mantenir el temps de resposta dels estudis anatomopatològics de les biòpsies operatòries i citologies. 
Millorar l’atenció del pacient crític: ventilació mecànica, hemofiltració, cardioversió i marcapassos. 
Aconseguir un sistema d’informació específic de la UCI. 
Millorar el temps de resposta a les urgències de l’Hospital de Mataró. 
Millorar la cura dels pacients psiquiàtrics a l’àrea d’urgències. 

 Millorar de capacitat resolutiva del Consorci Sanitari del Maresme. 
Fer el diagnòstic de l'osteoporosi  de la població de risc dins del territori i per un centre de titularitat pública que 
disposi de les especialitats relacionades: reumatologia, medicina interna , radiologia i atenció primària garantint 
una utilització adequada de l’exploració.  
Atendre a la població afectada amb les patologies més prevalents de l’especialitat d’ORL a l’Hospital de Mataró 
tot promovent una millor coordinació amb els hospitals de referència de tercer nivell. 

 Millorar l’accés de la població de referència als serveis de salut. 
Disminució de la llista d’espera quirúrgica tant en procediments afectats de compra selectiva com en d’altres 
procediments quirúrgics. 
Disminució de la llista d’espera de primeres visites de pneumologia i hematologia. 
Disminució de la llista d’espera de TAC's. 
 

Activitats 
 
- Protocolització de la rehabilitació a l’hospital sociosanitari. 
- Crear un grup de treball de caigudes dins l’àmbit de l’hospital de dia sociosanitari. 
- Protocolització de les indicacions de la terapèutica ocupacional a l’hospital d’aguts. 
- Iniciar un taller de confecció de fèrules i ortesis. 
- Depuració i digitalització d’històries clíniques. 
- Incorporació de tècniques immunohistoquímiques específiques en càncer de pulmó, colon i mama. 
- Increment en el nombre d’estudis anatomopatològics derivats de l’increment d’activitat quirúrgica. 
- Incrementar el nombre de tècniques complexes als malats crítics que ho requereixin. 
- Informatització i codificació de la informació clínica dels malalts atesos a la UCI. 
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- Cures en el malalt psiquiàtric. 
- Atenció ràpida en els nivells I i II d’urgències. 
- Agilitació dels trasllats interns d’urgències. 
- Efectuar les inversions necessàries en equipament per poder aconseguir els objectius.  
- Efectuar la contractació dels professionals necessaris  
- Increment del nombre de sessions quirúrgiques en cirurgia programada. 
- Increment en el nombre d’hores de consulta externa d’hematologia i pneumologia. 
- Increment en el nombre d’exploracions de TAC. 
 
Seguiment 
 
- Increment d’un 20% de les sessions de fisioteràpia en pacients convalescents ingressats a l’hospital sociosanitari. 
- Iniciar les activitats de teràpia ocupacional a l’hospital d’aguts, especialment a l’àrea de malalts fràgils (unitat 

geriàtrica d’aguts). 
- Avaluació de la satisfacció als pacients convalescents de cirurgia ortopèdica i traumatològica a l’hospital 

sociosanitari i a les àrees específiques del malalt fràgil. 
- Efectuar digitalització i depuració de 10.000 històries clíniques. 
- Modificació en el tractament quimioteràpic a partir dels marcadors tumorals  (17%). 
- Temps de resposta de patologia en intervencions quirúrgiques inferior als 7 dies naturals. 
- Informe d’alta d’Uci en xarxa: 100% 
- Temps de resposta en urgències I i II < als 120 minuts. 
- Millorar la puntuació en les enquestes de satisfacció dels usuaris del servei d’urgències. 
- Efectuar 1.500 exploracions de densitometria. Unificació de criteris diagnòstics i terapèutics, mitjançant guia de 

pràctica clínica, per al maneig de l'osteoporosi en l’àmbit de l’atenció primària i especialitzada de la nostra àrea 
capitativa. 

- Assumir el 75% dels pacients amb patologia quirúrgica ORL que actualment es deriven a d’altres àrees. 
- Intervencions de cataractes, varius, hèrnies i colecistectomies dins del període de garantia. 
- Disminució en un 25% del nombre de pacients en llista d’espera per a procediments de cirurgia major 

(procediments de compra selectiva i no selectiva). 
- Disminució del temps d’espera de TAC < 30 dies en el 75% dels pacients. 
- Temps d’espera de primeres visites en hematologia i pneumologia inferior als 15 dies. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Diagnòstic de la situació 
 
Cal potenciar el model català de comerç de la petita i mitjana empresa comercial, en trama urbana, que vertebra els 
pobles i ciutats de Catalunya 
 
La consolidació del model comercial català caracteritzat per una priotrització del comerç urbà enfront del comerç 
perifèric en grans superfícies comportarà l’aprovació del posterior Pla Territorial i Sectorial d’Equipaments 
Comercials (PTSEC) amb el que es garantitzarà un nivell d’equipament equilibrat.  
 
També cal establir convenis per al foment i optimització de l’associacionisme territorial i divulgació del model català 
de comerç i per a l’Assistència Tècnica individualitzada i el suport a l’expansió de les empreses comercials 
catalanes. 
 
Objectius 
 
Objectius estratègics: 

1. Millorar l'urbanisme comercial i les estructures comercials col·lectives   
2. Potenciar la competitivitat de les empreses, tant a nivell individual com col·lectivament 
 

Objectius operatius: 
1.1 Divulgar el model de comerç urbà de la petita i mitjana empresa i la seva funció econòmica i social 
1.2 Promoure la millora de l'urbanisme comercial, especialment pel que fa als mercats municipals, les zones de 
vianants i els accessos i aparcaments als eixos comercials urbans 
1.3 Impulsar els centres comercials urbans a cel obert 
2.1 Impulsar la definició de models d'èxit a nivell territorial i la seva implementació 
2.2 Impulsar iniciatives d'agrupacions d'empreses per a millorar la seva capacitat de compra, la imatge corporativa 
conjunta, les seves estratègies d'expansió o les seves logístiques de distribució 
2.3 Fomentar el màxim aprofitament de les noves tecnologies per part de les petites i mitjanes empreses comercials 
2.4 Promoure l'ús de noves tecnologies per part de les entitats del sector com a element de comunicació, divulgació 
i serveis als associats. 
 
Activitats 
 

1. Cooperació amb les Cambres de Comerç per al desenvolupament d'actuacions de suport a 
    l'empresa comercial 
2. Campanya de comunicació per a divulgar la importància i la qualitat del model de comerç urbà 
3. Convocatòria, mitjançant el COPCA,  d'ajuts per a la millora de l'urbanisme comercial,  
    dinamització territorial del comerç, dinamització sectorial del comerç, creació i consolidació  
    de centrals de compra i marques de canal, suport al creixement i consolidació de petites  
    empreses familiars i aprofitament de les noves tecnologies en el mon del comerç. 

 
Seguiment 
 
1. Nombre de sol·licituds d'ajut rebudes   Expedients 1.440 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Codi:  
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Diagnòstic de la situació 
 
L’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana i el 
Pla per a la internacionalització de l’empresa catalana 2005-2008 constaten les importants modificacions que 
s’estan experimentant els darrers anys en les condicions de competitivitat en l’àmbit internacional i en conseqüència 
la necessitat d’establir noves estratègies i línies de treball que garanteixin la correcta inserció de l’economia catalana 
en els escenaris internacionals de futur. 
 
Objectius 
 
Objectius estratègics: 
1 Posicionar Catalunya en el seu entorn econòmic com una de les millors pràctiques en comerç exterior 
2 Impulsar una nova generació d’empreses catalanes de caràcter multinacional 
3 Desenvolupar polítiques proactives en sectors amb potencial creixement, especialment en l’àmbit dels serveis 
4 Fomentar la internacionalització de sectors amenaçats per al competència internacional 
5 Consolidar el COPCA com l'instrument cohesionador dels agents de la internacionalització de Catalunya 
 
Objectius operatius: 
1.1 Capturar potencial exportador en sectors principals 
1.2 Actuar sobre els models de gestió de l’empresa exportadora 
1.3 Potenciar un model de servei personalitzat per a la petita empresa 
2.1 Recolzar les empreses amb presència permanent a l’exterior 
2.2 Crear instruments de suport a la implantació a l’exterior 
3.1 Fomentar clústers estratègics 
3.2 Internacionalitzar el sector serveis 
4.1 Incidir en els elements internacionals que condicionen la cadena de valor 
5.1 Crear l’Observatori de Mercats Exteriors 
5.2 Potenciar la xarxa exterior del COPCA 
5.3 Reforçar i incrementar la participació dels agents de la internacionalització en base al model de Consorci 
 
Activitats 
 

1 Implantació de plans estratègics sectorials (internacionalització de clústers empresarials) 
2 Desenvolupament dels programes de Promoció internacional 
3 Potenciar els programes d'iniciació a l'exportació (Ex i Microempresa) 
4 Incorporació de nous vectors al programa NEI 
5 Creació del programa de diversificació a l'exterior (DEX) 
6 Reforçament dels programes de formació i informació (cursos, aula COPCA, beques) 
7 Desenvolupament d'un programa de diagnosi empresarial en l'àmbit de la internacionalització (programa alpha i 

autodiagnosi) 
8 Catalunya B2B, Plataforma en sistema web per a la gestió i promoció internacional de la PIME Catalana. 
9 Desenvolupament Euro Info Centre, difusió i sensibilització de les polítiques europees que incideixen en la PIME 
10 Posar a disposició de les empreses instruments de finançament a la inversió 
11 Programa de defensa de la propietat intel·lectual 
12 Programa de suport a les marques catalanes a l'exterior 
13 Creació d'àrees d'aterratge a l'exterior 
14 Afavorir l'acció col·lectiva mitjançant la creació de grups d'exportació 
15 Programa SOM, per facilitar la internacionalització conjunta d'empreses tractores/empreses proveïdors 
16 Potenciar la internacionalització de les Fires i Salons Firals de Catalunya  
17 Impulsar els programes d'internacionalització del sector serveis 
18 Programa de Contractació Pública internacional / fons de consultoria internacional 
19 Programa per a la internacionalització de la distribució 
20 Programa Impacte per afavorir la internacionalització de sectors amenaçats per la competència internacional 
21 Posada en marxa de l'Observatori de Mercats Exteriors 
22 Potenciar la xarxa exterior del COPCA 
23 Desenvolupament de l'Anella Internacional 
24 Creació de comunitats d'interès a Catalunya i a l'exterior 
25 Creació del Consell Assessor i la figura del Defensor del Client 
26 Reforçar el paper de les entitats membres del COPCA 
27 Reforçar el paper de l'empresa en la política catalana de cooperació al desenvolupament 
28 Desenvolupar la xarxa d'agències per a la internacionalització 
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Servei/Entitat:  
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Codi:  
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Seguiment 
 
Creació i implementació dels programes i serveis recollits en la relació d’actuacions. 
Els objectius representen la contrinució anualitzada als objectuis generals del pla per al 2008. 

INCREMENT DE LES EXPORTACIONS 2005-2008 6 % 
Increment del nombre d’empreses que exporten regularment 2005-2008 6.000 
Flux d’inversió global IDE any 2008 6.000 M € 
Situar les exportacions del sector serveis l’any 2008 en el  12 % 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Aquest programa forma part de l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la 
competitivitat de l’economia catalana. Entre les mesures d’internacionalització incloses a l’Acord destaquen. 
 
Pla d’Internacionalització de l’empresa catalana 2005-2008: Conjunt d’eixos estratègics, línies d’actuació i iniciatives 
a desenvolupar per a avançar en la internacionalització de l’economia catalana, fent-la convergir amb els nivells dels 
països més avançats del nostre entorn econòmic..  
 
Plataformes empresarials: Servei que pretén accelerar la implantació de l’empresa en els mercats internacionals, a 
través d’un assessorament especialitzat dels equips d’experts dels Centres de Promoció de Negocis que el COPCA 
té en els mercats de destí, així com del proveïment de les infrastructures necessàries per al desenvolupament de les 
seves activitats. Fer front, de manera eficaç, a les dificultats que presenten els mercats exteriors donant un suport 
específic a la presencia estable en els mercats internacionals. Enguany s’ha posat en funcionament les Plataformes 
Empresarials de Varsòvia, Budapest i Praga. 
 
Posada en marxa de l’Anella Internacional: Plataforma tecnològica que es configura com a espai on s’agrupen 
informació, coneixement, participació activa i oportunitats de negoci entre tots els agents de la internacionalització, 
empreses, institucions i experts. Creació d’un entorn propici a l’establiment d’una cultura col·laborativa en l’àmbit de 
la internacionalització.  
 
Observatori de Mercats Exteriors: Observatori que, integrat en xarxes internacionals, realitza l’anàlisi de les 
tendències de futur del mercat mundial en diferents nivells d’investigació de profunditat i amplitud, realitzant la 
captació, gestió i distribució del coneixement generat a les empreses catalanes mitjançant la utilització de l’Anella 
Internacional. Centre de referència, integrat en les xarxes mundials de coneixement, per a l’anàlisi de les tendències 
de futur del mercat mundial i el seu trasllat a la realitat catalana i a les seves empreses.  
 
Àrees d’Aterratge: Espais industrials comuns predefinits en mercats prioritaris per a l’establiment a l’estranger de 
plantes industrials, dedicades a la producció, ensamblatge, emmagatzematge o a l’oferta de serveis, implicant una 
inversió directa majoritària de l’empresa catalana. Fomentar la multinacionalització de les empreses catalanes, 
facilitant l’entorn i els serveis necessaris per a la creació de centres de producció i logística en punts geoestratègics 
a l’exterior. 
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Departament: 
Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació 

 

Servei/Entitat: 
Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya 

Codi:  
 7070 

Programa:  
Educació universitària 

Codi:  
 422 

Diagnòstic de la situació 
 
La importància que la millora del capital humà té en una societat es posa del tot de manifest en l’afirmació de 
Jacques Delors següent: “Tots els estudis sobre competitivitat assenyalen la formació d’adults i les tecnologies de la 
informació i la comunicació (TIC) com elements clau per al desenvolupament d’un país” . 
 
La Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC) és una institució sorgida de la societat del 
coneixement que contribueix  a millorar el capital social i humà de Catalunya i la seva competitvitat, a través 
principalment de la creació d’un nou accés a la formació al llarg de la vida, la realització de recerca especialitzada 
en la societat de la informació i el coneixement i la capacitació en l’ús de les TIC per propòsits educatius a una 
extensa xarxa de professors i professionals. 
 
Amb aquesta iniciativa s’aconsegueix, per una banda, incorporar a la universitat sectors socials als quals els hi 
hagués estat difícil accedir-hi, o persones que havent iniciat uns estudis no els han pogut realitzar, i per l’altra, fer 
possible la simultaneïtat entre aprenentatge i treball professional en diverses etapes de la vida. 
 
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha esdevingut un instrument important de projecció internacional de 
Catalunya al món i ha rebut diversos premis internacionals en reconeixement de la seva capacitat innovadora i la 
seva expertesa en formació a distància per mitjà de les noves tecnologies.  
 
La missió de la participació de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya en el programa educació 
universitària és facilitar la formació de les persones al llarg de la vida per tal que cada persona pugui satisfer les 
seves necessitats d'aprenentatge, aprofitant el màxim el seu esforç i les potencialitats que ofereixen les noves 
tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), i constituir una comunitat universitària al servei del coneixement, 
amb el propòsit de desenvolupar la creativitat de les persones i contribuir al progrés de la societat    
 
Objectius 

Objectius estratègics 
1. Posar els programes en el centre de l'acció docent de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i impulsar la 

seva qualitat, sostenibilitat i innovació i adaptació a l'Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES)  
2. Completar el desglossament de la política del professorat i consolidar la nova estructura i rols acadèmics de la 

universitat 
3. Créixer a Espanya i Llatinoamèrica, mitjançant la millora de la qualitat de l'oferta docent, integrant els processos 

de gestió i posant-los al servei d'aquests objectius 
4. Disposar dels instruments estratègics per avançar en els objectius i projectes de la Universitat Oberta de 

Catalunya (UOC) 

Objectius operatius 
1.1. Assegurar que un mínim del 57% dels estudiants superen més del 70% dels crèdits matriculats el 2006 
1.2. Assegurar un nombre mínim de titulats per curs de 1.500 el 2006 
1.3. Assegurar que un mínim del 75% dels estudiants valoren de manera molt bona o bona els consultors el 2006 
2.1. Avaluar un mínim de 70 professors el 2006 
3.1. Incrementar fins a 10.000 el nombre d'estudiants matriculats de fora de Catalunya  el 2006 
3.2. Assegurar que un mínim del 78% dels participants dels programes de formació continuada valoren de manera 

molt bona o bona la formació rebuda el 2006 
3.2. Destinar una mitjana de 44 hores per persona a formació interna per implementar el model d'assegurament de 

la qualitat i de la gestió proposat per l'EFQM (European Foundation for Quality Management) l’any 2006 
4.1. Elaborar el Pla Estratègic 2006/2010 
4.2. Signar el Contracte Programa 2006/2009 
 
Activitats 
 
1. Desenvolupament de les actuacions del Campus Principal 
2. Desenvolupament de les actuacions del Campus Iberoamericà 
 
Seguiment 
 
1. Percentatge dels estudiants que superen més del 70% dels crèdits matriculats 
2. Nombre mínim de titulats per curs 
3. Percentatge dels estudiants que valoren de manera molt bona o bona als consultors 
4. Nombre mínim de professors avaluats 
5. Nombre d'estudiants matriculats de fora de Catalunya 
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6. Hores per persona destinades de mitjana a formació interna EFQM 
7. Elaboració del Pla Estratègic per al període 2006-2010 
8. Signatura del Contracte Programa 2006-2009 
 
Per al desplegament dels objectius estratègics (prioritats del curs 05/06), els 4 vicerectorats, la direcció, les 8 
direccions d’estudis, les 4 gerències i les 10 àrees de gestió de la FUOC han desenvolupat els seus objectius 
operatius i els corresponents indicadors per avaluar l’assoliment (POC’S). Per a desenvolupar els 27 POC’S,  es 
fixen, amb un treball conjunt de cadascuna de les persones de l’equip i els caps, els POP’S (Pla d’objectius i 
indicadors personals) que lliga amb l’avaluació del model de competències professionals, a mesura que aquest es 
va desenvolupant. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
El programa té impacte sobre polítiques universitàries, societat del coneixement, treball (qualitat d’ocupació), 
benestar social, desenvolupament TIC’s i internacionalització, competitivitat de l’economia catalana. 
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Departament: 
Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació 

 

Servei/Entitat:  
Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya 

Codi: 
 7070 

Programa: 
Societat de la informació i el coneixement  

Codi:  
 532 

Diagnòstic de la situació 
 
La importància que la millora del capital humà té en una societat es posa del tot de manifest en l’afirmació de 
Jacques Delors següent: “Tots els estudis sobre competitivitat assenyalen la formació d’adults i les tecnologies de la 
informació i la comunicació (TIC) com elements clau per al desenvolupament d’un país” . 
 
La Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC) és una institució sorgida de la societat del 
coneixement que contribueix  a millorar el capital social i humà de Catalunya i la seva competitivitat, a través 
principalment de la creació d’un nou accés a la formació al llarg de la vida, la realització de recerca especialitzada 
en la societat de la informació i el coneixement i la capacitació en l’ús de les TIC per propòsits educatius a una 
extensa xarxa de professors i professionals. 
 
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha esdevingut un instrument important de projecció internacional de 
Catalunya al món i ha rebut diversos premis internacionals en reconeixement de la seva capacitat innovadora i la 
seva expertesa en formació a distància per mitjà de les noves tecnologies.  
 
La missió de la participació de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya en el programa societat de la 
informació i el coneixement és impulsar la recerca especialitzada entorn la societat del coneixement i establir 
aliances  per tal d’assolir un espai global de coneixement  i contribuir al progrés de la societat    
 
Objectius 

Objectius estratègics 
1. Completar el desglossament de la política del professorat i consolidar la nova estructura i rols acadèmics de la 

universitat 
2. Avançar en la cristal·lització i consolidació dels grups de recerca i dels seus resultats 
3. Disposar dels instruments estratègics per avançar en els objectius i projectes de la Universitat Oberta de 

Catalunya (UOC) 

Objectius operatius 
1.1. Avaluar un mínim de 70 professors el 2006 
1.2. Destinar una mitjana de 44 hores per persona a formació interna per implementar el model d'assegurament de 

la qualitat i de la gestió proposat per l'EFQM (European Foundation for Quality Management) l’any 2006 
2.1. Incrementar el volum de recursos en convocatòries competitives en recerca fins a 1,5 milions d’Euros el 2006 
2.2. Incrementar el nombre de projectes en convocatòries competitives en recerca fins a 25 el 2006 
3.1. Elaborar el Pla Estratègic de recerca 2006/2010 el 2006 
3.2. Signar Contracte Programa de recerca 2006/2009 el 2006 
 
Activitats 
 
1. Definir els indicadors de l’activitat de recerca 
2. Consolidar la política d’ajuts a la recerca 
3. Caracteritzar tipologies i definir mecanismes que facilitin la consecució de tesis doctorals 
4. Reajustar els criteris de captació dels estudiants de doctorat 
5. Ajustar l’activitat docent del programa de doctorat al model educatiu de la UOC 
6. Seguir l’adaptació del programa de doctorat a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES) 
7. Facilitar el reflex de les prioritats dels POP’s (Pla d’objectius i indicadors personals) en recerca a les àrees 

temàtiques aprovades pel Consell de Govern 
8. Definir i dissenyar el Campus Virtual per a la recerca i desenvolupar les actuacions del Campus Recerca 
 
Seguiment 
 
1. Nombre mínim de professors avaluats 
2. Hores per persona destinades de mitjana a formació interna EFQM 
3. Volum de recursos en convocatòries competitives 
4. Nombre de projectes en convocatòries competitives 
5. Nombre de jornades i seminaris de recerca 
6. Elaboració del Pla Estratègic de recerca per al període 2006-2010 
7. Signatura del Contracte Programa de recerca 2006-2009 
 
Per al desplegament dels objectius estratègics (prioritats del curs 05/06), el consell de govern, les 8 direccions 
d’estudis, les 4 gerències i les 10 àrees de gestió de la FUOC han desenvolupat els seus objectius operatius i els 
corresponents indicadors per avaluar l’assoliment (POC’S). Per a desenvolupar els 27 POC’S,  es fixen, amb un 
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treball conjunt de cadascuna de les persones de l’equip i els caps, els POP’S (Pla d’objectius i indicadors personals) 
que lliga amb l’avaluació del model de competències professionals, a mesura que aquest es va desenvolupant. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
El programa té impacte sobre polítiques societat del coneixement, recerca, internacionalització, competitivitat 
economia catalana, política universitària, treball, desenvolupament TIC’s i internacionalització. 
 

 



 

 

FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA (FCR) 
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Departament: 
Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació  

Servei/Entitat:  
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació 

Codi:  
 7080 

Programa: 
Recerca 

Codi: 
 571 

Diagnòstic de la situació 
 
La creixent complexitat del Sistema Català de Recerca i Innovació fa convenient l’existència d’entitats que com la 
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) estimulin i afavoreixin l’existència de sinèrgies entre els 
diferents agents que configuren l’esmentat sistema. En particular una de les assignatures encara pendents és la 
necessitat de reforçar la col·laboració entre l’àmbit públic i el privat pel que fa a l’impuls de la recerca i la innovació, 
tasca per a la qual l’FCRI, donades les seves característiques, està especialment ben posicionada. 
 
La missió de la participació de l’FCRI en el programa recerca és:  

• Contribuir de forma destacada en l’articulació del Sistema Català de Recerca i Innovació, tot impulsant 
iniciatives i propostes d’abast estratègic. 

• Promoure i donar suport a la recerca i la innovació, així com a la divulgació dels seus resultats, en el marc 
del procés de construcció de l’Espai Europeu del Coneixement. 

• Contribuir perquè Catalunya arribi a situar-se entre les regions capdavanteres d’Europa en el camp de 
l’R+D i la Innovació. 

 
Objectius 
 
Objectius estratègics: 
1. Estimular els processos de transferència de coneixement, afavorint la cultura emprenedora i l’explotació 

econòmica dels resultats obtinguts a partir de les activitats de recerca públiques i privades, tot contribuint a 
la competitivitat de l’economia catalana (Eix Recerca i Entorn Productiu). 

2. Contribuir a potenciar i complementar les activitats de suport a la recerca i als investigadors del conjunt del 
Sistema Català de Recerca i Innovació, millorant els serveis i la qualitat dels entorns on desenvolupa la 
seva tasca, afavorint l’assoliment de la massa crítica necessària i atraure el talent científic a Catalunya (Eix 
Atracció i Suport al Talent Científic). 

3. Constituir un veritable focus de comunicació científica a Catalunya, al servei de la divulgació de la ciència i 
la tecnologia, incrementat el prestigi social de la ciència i dels investigadors i afavorint la vocació científica 
entre els joves i, esdevenint un veritable focus de comunicació científica (Eix Ciutadania i Ciència). 

4. Assessorar en polítiques públiques de ciència, tecnologia i innovació, facilitant la informació necessària per 
la presa de decisions, en el marc del sistema Català de Recerca i Innovació (Eix Assessorament per a les 
Polítiques del Coneixement). 

Objectius operatius: 
1.1 Realitzar un mínim de 4 accions per promoure l'esperit emprenedor el 2006. 
1.2 Donar suport a la creació d'un mínim de 3 empreses de base tecnològica el 2006. 
1.3 Realitzar un mínim de 6 accions per difondre bones pràctiques de transferència de tecnologia el 2006. 
1.4 Garantir que Fitec estigui present a un mínim de 5 fires el 2006. 
2.1 Crear el Node català de suport a la mobilitat dels investigadors i garantir que estigui plenament operatiu el 

2006. 
2.2 Impulsar la constitució d'un mínim de 3 clústers sectorials el 2006. 
2.3 Donar suport a la gestió d'un mínim de 3 projectes europeus el 2006. 
2.4 Promoure un mínim de 3 activitats de formació especialitzada en l'àmbit de la gestió de l'R+D i la Innovació 

el 2006. 
3.1 Obtenir un grau alt de satisfacció dels membres del Consell Català de la Comunicació Científica (C4) 
3.2 Obtenir un mínim de 150 impactes en premsa de la celebració de la Setmana de la Ciència (SC) a 

Catalunya el 2006 
3.3 Aconseguir la participació d'un mínim 250 entitats en la celebració de la Setmana de la Ciència (SC) a 

Catalunya el 2006 
3.4 Aconseguir una participació d'un mínim de 85 escoles i científics en el Dia de la Ciència a les Escoles el 

2006 
4.1. Impulsar la cel·lebració d’un mínim de 5 reunions per a la creació d’una unitat per assessorar en polítiques 

públiques de ciència, tecnologia i innovació 
 
Activitats 
 
Promoure l'esperit emprenedor. 
Es desenvoluparan accions que possibilitin que titulats de disciplines científiques i tecnològiques i de l’àmbit de 
l’economia i la gestió empresarial, impulsin conjuntament iniciatives empresarials, en especial les de base 
tecnològica, així com accions d’acompanyament d’emprenedors i projectes, adreçades a donar suport a la concreció 
i/o maduració de noves iniciatives empresarials, en especial les sorgides del món de l’R+D (spin-off o start-up).  
 
Estimular la creació d'empreses de base tecnològica. 
Difondre bones pràctiques de transferència de tecnologia, Universitat-Empresa. 
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Es pretén disposar d’un fòrum permanent de difusió de les bones pràctiques de transferència de tecnologia i 
coneixement entre recerca i empresa, com a eina per incrementar la complicitat entre ambdós mons.  
Desenvolupar accions perquè Fitec esdevingui l'espai de trobada de referència entre el món de la recerca i el món 
de l'empresa. 
Fitec es defineix com l’Espai R+D+i de les principals fires sectorials que es realitzen a Catalunya i, ocasionalment, a 
altres llocs de l’Estat. Aquest Espai R+D+i s’adapta a les diferents realitats dels àmbits vinculats a les fires 
sectorials, constituint un lloc de trobada entre l’oferta científica i tecnològica de les universitats i centres de recerca i 
les necessitats del món empresarial. 

 
Crear el Node català de suport a la mobilitat dels investigadors. 
El Node català de suport a la mobilitat dels Investigadors pretén ser una estructura de suport global a la mobilitat 
dels investigadors, tant catalans com forans, al servei del conjunt del sistema públic de recerca català. Aquesta 
iniciativa s’emmarca dins l’European Research Area (ERA) de la Comissió Europea que va crear el Programa de 
Mobilitat dels Investigadors ERA-MORE amb l’objectiu de fomentar un ambient favorable a la mobilitat dels 
investigadors per tal de desenvolupar, atraure i retenir els recursos humans en el camp de la recerca. 
 
Desenvolupar iniciatives per impulsar els clústers sectorials. 
Es donarà suport a la constitució de plataformes i associacions (clústers) sectorials dirigits a impulsar la massa 
crítica, la interdisciplinarietat i la col·laboració entre l’àmbit públic i el privat. 
 
Impulsar la participació d'investigadors i empreses en projectes europeus i desenvolupar accions de suport a la 
gestió de projectes europeus. 
Es pretén posar a disposició del Sistema Català de Recerca i Innovació la capacitat de gestió de l’FCRI amb 
l’objectiu de facilitar a la comunitat investigadora la consecució i gestió de projectes, amb especial atenció als 
projectes d’R+D i Innovació dels programes marc de la UE i similars. 
 
Promoure la formació especialitzada en l'àmbit de la gestió de l'R+D i la Innovació. 
Es pretén formar gestors de l’R+D i la Innovació, adreçada especialment al sector públic i a les empreses amb una 
important base tecnològica. 
 
Desenvolupar el Consell Català de la Comunicació Científica (C4). 
El C4 pretén esdevenir fòrum permanent de trobada dels professionals i altres agents que, des dels seus diferents 
àmbits o nivells (generadors, emissors, distribuïdors, canals,...), contribueixen a la tasca de la divulgació científica.  
 
Impulsar i coordinar la celebració de la Setmana de la Ciència (SC) a Catalunya. 
Es continuarà impulsant i coordinant la celebració de la Setmana de la Ciència (SC) a Catalunya i les seves 
relacions amb la “Semana de la Ciencia y la Tecnología” a nivell de tot l’Estat i també d’Europa.  
 
Desenvolupar el Dia de la Ciència a les Escoles. 
El Dia de la Ciència a les Escoles té com a objectiu la potenciació del reconeixement de la importància de la ciència 
i el seu conreu entre els estudiants de Primària i, sobretot, de Secundària. És el dia vers el qual convergeixen o es 
concreten un seguit d’activitats de divulgació científica, que es realitzen al llarg de tot el curs acadèmic. 
 
Portar a terme accions i reunions per impulsar la creació d'una unitat per assessorar en polítiques públiques de 
ciència, tecnologia i innovació 
 
Seguiment 
 
1. Nombre d’accions realitzades per a la promoció de l'esperit emprenedor 
2. Nombre de spin off creades mitjançant el suport de les accions de l'FCRI 
3. Nombre d’accions realitzades per difondre bones pràctiques de transferència de tecnologia 
4. Nombre de fires en les que està present l'espai FITEC 
5. Percentatge d'operativitat i funcionalitat del Node català de suport a la mobilitat dels investigadors 
6. Nombre de clústers estratègics sectorials impulsats 
7. Nombre de projectes europeus gestionats amb el suport de l'FCRI. 
8. Nombre d’activitats formatives especialitzades en la gestió de l'R+D i la Innovació. 
9. Grau de satisfacció dels membres Consell Català de la Comunicació Científica (C4) 
10. Nombre d'impactes en premsa sobre la Setmana de la Ciència 
11. Nombre d'entitats que participen en la Setmana de la Ciència 
12. Nombre d'escoles i científics que participen en el Dia de la Ciència a les Escoles 
13. Nombre d’accions per impulsar la creació d’una unitat d’assessorament 
 
D’acord amb allò que estableix el Pla Estratègic de l’FCRI les activitats desenvolupades seran objecte d’un doble 
seguiment: 
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Departament: 
Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació  

Servei/Entitat:  
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació 

Codi:  
 7080 

Programa: 
Recerca 

Codi: 
 571 

1. Per part del Patronat de l’FCRI, que ja ha constituït una comissió específica per el seguiment del 
compliment del Pla Estratègic. 

2. Seguiment per part de la seva direcció de l’efectivitat i impacte en l’entorn de les activitats que porta a 
terme l’FCRI a fi de validar que s’adeqüen i fan possible els objectius previstos. 

3.  
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Tal i com es desprèn dels objectius i activitats assenyalades, bona part de les accions que desenvolupa l’FCRI van 
dirigides a potenciar la capacitat i qualitat de la Recerca que es desenvolupa a Catalunya així com estimular la 
innovació empresarial, com a element clau de la competitivitat del teixit empresarial català i per tant del conjunt del 
País.  Ambdós elements constitueixen punts clau del conjunt de mesures que es contemplen en l’”Acord estratègic 
per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana”, signat el febrer de 
2005. 
 

 




