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Codi  Secció 
PA  Parlament de Catalunya 
CC  Consell Consultiu 
SC  Sindicatura de Comptes 
CJ  Comissió Jurídica Assessora 
CA  Consell de l'Audiovisual de Catalunya 
CT  Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 
PD  Agència Catalana de Protecció de Dades 
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Departament:  
Parlament de Catalunya 

 

Servei/Entitat:  
Parlament de Catalunya 

Codi: 
 PA01 

Programa:  
Òrgans superiors Generalitat i control extern 

Codi:   
 111 

Diagnòstic de la situació 
 
Dintre del pla de modernització de l’administració parlamentària el seguir en la línea d’adequar els sistemes de 
gestió a les majors necessitats dels parlamentaris. 
 
Objectius 
 
1. Millorar la gestió de l’administració parlamentària. 
 
Activitats 
 
1. Implantació d'un nou programa de gestió. 
2. Realització de les obres de la planta baixa. 
 
Seguiment 
 
Nivell dels usuaris de programari. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
No es genera cap impacte. 
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Departament:  
Parlament de Catalunya 

 

Servei/Entitat:  
Síndic de Greuges 

Codi:  
 PA02 

Programa:  
Òrgans superiors Generalitat i control extern 

Codi:   
 111 

Diagnòstic de la situació 
 
Millora del nivell d’atenció al ciutadà. 
 
Objectius 
 
1. Defensa dels ciutadans. 
2. Defensa de les llibertats públiques. 
3. Supervisió de l’actuació de la Generalitat de Catalunya i dels ens locals. 
4. Informar al Parlament de Catalunya. 
 
Activitats 
 
1. Les que es deriven de la seva actuació envers els ciutadans. 
2. Informar al Parlament de Catalunya. 
 
Seguiment 
 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

 
 



 

 

CONSELL CONSULTIU 
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Departament:  
Consell Consultiu de la Generalitat  

 

Servei/Entitat:  
Consell Consultiu de la Generalitat 

Codi: 
 CC01  

Programa:  
Òrgans superiors de la Generalitat i control extern  

Codi:  
 111 

Diagnòstic de la situació 
 
Necessitat, per part del Parlament i del Govern de la Generalitat, d'assessorament jurídic sobre la Constitució i 
l'Estatut d'Autonomia. 
 
Objectius 
 
Estratègic: aconseguir complir les sol·licituds d'assessorament que es facin.  
Operatiu: donar resposta  a l'increment de peticions de dictamen que tindrà lloc a finals de l'any 2006 com a 
conseqüència de la reforma de l'Estatut d'Autonomia, que atribueix més funcions al Consell Consultiu 
 
 
Activitats 
 
Activitat principal: emetre dictàmens. 
Activitats complementàries: estudi de les matèries sobre les quals s'assessora, mitjançant la gestió d'una biblioteca, 
l'organització de sessions de treball i seminaris i l'edició de llibres. 
 
 
Seguiment 
 
Els dictàmens són valorats pels seus destinataris (Parlament de Catalunya i Govern de la Generalitat). 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
No es detecta. 
 

 
 



 

 



 

 

SINDICATURA DE COMPTES 
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Departament:  
Sindicatura de Comptes de Catalunya 

 

Servei/Entitat:  
Sindicatura de Comptes de Catalunya 

Codi:  
 SC01 

Programa:  
Òrgans superiors de la Generalitat i control extern 

Codi: 
 0301  

Diagnòstic de la situació 
 
Control extern del sector públic, que inclou l'Administració de la Generalitat de Catalunya, les Entitats Gestores de la 
Seguretat Social, l'Administració Local i les Entitats de Dret Públic. 
 
 
Objectius 
 
La fiscalització de l'Administració de la Generalitat i dels seus Organismes Autònoms, així com les empreses que en 
depenen. 
La fiscalització de les Entitats Gestores de la Seguretat Social. 
La fiscalització de l'Administració Local i dels seus Organismes Autònoms, així com de les empreses que en 
depenen. 
La fiscalització de les Entitats de Dret Públic. 
Les actuacions que ens delegui el Tribunal de Cuentas. 
 
Activitats 
 
Les que es deriven d’una actuació fiscalitzadora i auditora, amb totes les actuacions necessàries per a la formació 
de l'informe, aprovació i elevació al Parlament de Catalunya. 
Les diligències prèvies dels expedients delegats pel Tribunal de Cuentas, així com d’aquells expedients d’informació 
prèvia que s’inicien a instància de part. 
 
Seguiment 
 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

 
 



 

 



 

 

COMISSIÓ JURÍDICA ASSESSORA 
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Departament:  
Comissió Jurídica Assessora 

 

Servei/Entitat:  
Comissió Jurídica Assessora 

Codi:  
 CJ01 

Programa:  
Òrgans superiors de la Generalitat i control extern 

Codi:  
 111 

Diagnòstic de la situació 
 
Increment de l’activitat normativa i de l’actuació legislativa que afecta la legalitat i els drets dels ciutadans com a 
destinataris de l’acció de govern i de l’actuació administrativa de les diverses administracions públiques de 
Catalunya. 
 
 
Objectius 
 
Estratègics:  
- Millorar el rendiment quantitatiu i qualitatiu en l’exercici de l’alta funció consultiva. 
Operatius: 
- Incrementar el nivell d’elaboració dogmàtica i doctrinal de la funció consultiva. 
- Incrementar l’actuació col·legiada atesa la variació de la composició de la comissió i l’augment del nombre de 
membres permanents, d’acord amb la nova llei. 
- Increment de la fiabilitat de l’activitat consultiva, mitjançant la destinació de més recursos a la formació del 
personal. 
 
Activitats 
 
- Promoure estudis, anàlisis i recerques jurídiques 
- Elaborar bases de dades doctrinals i jurisprudencials 
- Aprovar, dictàmens, consultes, informes, suggeriments i propostes 
 
Seguiment 
 
El principal indicador per mesurar l’assoliment dels objectius és el de la qualitat de la doctrina de la Comissió, així 
com la qualitat de les resolucions i de les normes que aprovin les administracions públiques. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

 
 



 

 



 

 

CONSELL DE L'AUDIOVISUAL DE CATALUNYA 
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Departament:  
Consell de l’Audiovisual de Catalunya 

 

Servei/Entitat:  
Consell de l’Audiovisual de Catalunya 

Codi:  
 CA01 

Programa:  
Direcció i administració generals 

Codi:  
 121 

Diagnòstic de la situació 
 
Administració pública que vetlla pel respecte dels drets i les llibertats en l’àmbit dels mitjans de 
comunicació audiovisuals a Catalunya (ràdio, televisió i qualsevol altre sistema de transmissió de so o 
imatge). 
 
Objectius 
 
Vetllar pel compliment de la normativa sobre els continguts, tant de programació com de publicitat. 
Vetllar pel pluralisme polític, religiós, social, lingüístic i cultural del sistema audiovisual de Catalunya. En 
el camp audiovisual, vetllar per l’ús de la llengua i la cultura catalanes i impuls de l’aranès. Emetre 
informe, amb caràcter preceptiu i vinculant, sobre les cessions, renovacions, transmissions o 
revocacions de les llicències d’emissió. 
 
Activitats 
 
Adoptar instruccions generals de caràcter vinculant adreçades als operadors. Adoptar les mesures 
pertinents per restablir els efectes dels continguts que atemptin contra la dignitat humana i el principi 
d’igualtat. Elaborar l’informe anual sobre el sector audiovisual a Catalunya. Exercir la potestat 
sancionadora pel que fa a possibles infraccions del marc regulador de l’audiovisual. 
 
Seguiment 
 
S’elabora un informe mensual sobre pluralisme als espais informatius de les televisions d’àmbit català i 
una enquesta trimestral sobre l’ús de la llengua i la cultura catalanes, i es fa un seguiment diari de la 
senyalització i la programació de les televisions a Catalunya.  
Per verificar el pluralisme, s’enregistren diverses emissores de ràdio i televisió les vint-i-quatre hores del 
dia. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
La concessió de programes de televisió digital terrestre local tindrà una repercussió en el panorama 
audiovisual de tot Catalunya. 
 

 



 

 



 

 

CONSELL DE TREBALL, ECONÒMIC I SOCIAL DE 
CATALUNYA 
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Departament:  
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 

 

Servei/Entitat:  
Servei únic 

Codi:  
 CT01 

Programa:  
Òrgans superiors de la Generalitat i control extern 

Codi:  
 111 

Diagnòstic de la situació 
 
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, òrgan consultiu i d'assessorament al Govern de la 
Generalitat, recull les propostes dels agents socials, de l'economia social, dels sectors agrari i pesquer i de persones 
expertes de reconegut prestigi que hi són representats, alhora que analitza l'adequació de les polítiques 
governamentals a les necessitats de la societat, contribuint al foment de la plena ocupació i al desenvolupament 
econòmic i social. 
L'àmplia plataforma institucional que reflecteix la mateixa composició del CTESC, permet que el Consell esdevingui 
un fòrum permanent d'assessorament, anàlisi i debat, fomentant la interacció productiva d'idees i propostes i, en 
definitiva, reforçant el diàleg social a Catalunya.  
 
Objectius 
 
1.- Assessorar al Govern de la Generalitat en matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals, així com atendre 
les consultes sobre  aquestes matèries. 
2.- Analitzar la realitat socioeconòmica, laboral i ocupacional de Catalunya per a elaborar propostes, informes i 
estudis i realitzar activitats  relacionades amb aquestes matèries. 
 
Activitats 
 
1.- Emetre dictàmens sobre les avantprojectes de llei, projectes de decrets legislatius i de decrets a sol·licitud del 
Govern, així com els plans i programes en matèries de la seva competència. 
2.- Elaborar propostes, informes o estudis sobre matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals. 
3.- Elaborar la memòria anual  de la situació socioeconòmica i laboral de Catalunya. 
4.- Elaborar l’informe anual sobre la situació dels treballadors autònoms a Catalunya. 
5.- Organitzar seminaris, jornades i conferències. 
6.- Implementar el Projecte Càtedra CTESC en col·laboració amb el món universitari 
7.- Convocar els premis anuals CTESC per a tesis doctorals. 
8.- Desenvolupar i explotar l’observatori del mercat de treball 
9.- Executar el Pla editorial 
10.- Desenvolupar el Pla de comunicació 
11.- Desenvolupar el Sistema de Gestió Documental 
12.- Gestionar i desenvolupar el fons documental del CTESC 
 
Seguiment 
 
Percentatge dels dictàmens sol·licitats pel Govern emesos  dins de termini 
Percentatge dels dictàmens sol·licitats pel Govern emesos dins termini 100 
Percentatge de les modificacions recomanades pel CTESC en els seus 
dictàmens assumides pel Govern 40 
Nombre de propostes i informes elaborats 10 
Nombre d’estudis elaborats 6 
Nombre de seminaris, jornades i conferències organitzats 10 
Nombre de publicacions editades 25 
Nombre d’exemplars publicacions distribuïdes 20.000 
Nombre d’aplicatius incorporats web 3 
Nombre de pàgines incorporades web 30 
Nombre d’enllaços altres webs  20 
Nombre de llibres i anuaris adquirits 1.000 
Nombre de subscripcions renovades 200 
Nombre de bases disponibles 12 
 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Els membres del  CTESC manifesten en totes les seves aportacions la defensa del medi ambient i de les polítiques 
de gènere perquè són objectius bàsics de les seves organitzacions i en especial l’Acord  estratègic per a la 
internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana, atès que entre aquestes 
organitzacions es troben les que el van signar amb el compromís  de donar compliment als objectius de l’Acord.  
 

 
 



 

 



 

 

AGÈNCIA CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES 
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Departament:  
 

 

Servei/Entitat:  
Agència Catalana de Protecció de Dades 

Codi:  
 PD01 

Programa:  
Òrgans superiors de la Generalitat i control extern 

Codi:  
 111 

Diagnòstic de la situació 
 
L’ Agència Catalana de Protecció de Dades és una autoritat de control creada per la Llei amb l’objecte de vetllar pel 
respecte dels drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans en tot allò que concerneix les operacions 
fetes mitjançant processos automatitzats o manuals de dades personals, dins l’àmbit d’actuació que la Llei li 
reconeix i d’acord amb les competències i funcions que se li encomanen.  
 
L'Agència desenvolupa la seva activitat bàsicament sobre dos grans col·lectius; d' una banda els ciutadans en tant 
que titulars de drets derivats de la legislació en matèria de protecció de dades i que han d' ésser objecte de tutela 
per part de l' Agència, i d' altra banda, els ens públics de  
l'àmbit territorial de Catalunya que tracten dades de caràcter personal en l'exercici de les seves funcions i 
competències. L'ús de les tecnologies de la informació ha de facilitar les relacions i la comunicació amb tots dos 
col·lectius. 
 
Objectius 
 
1.- Tutelar els drets dels ciutadans donant resposta a les reclamacions o denúncies que presentin  i, si és el cas, 
exigir responsabilitats als responsables dels fitxers i als encarregats dels tractaments inclosos dins l’àmbit d' 
aplicació de la Llei 5/2002,   
1.1.-  Incrementar en un 50% l’exercici les potestats de control i d’inspecció d’acord amb el pla d’inspecció. 
1.2.- Resoldre el 100% dels expedients mitjançant un sistema informatitzat d’informació i gestió d'expedients d' 
inspecció 
2.- Fer efectiu el dret de consulta pública i gratuïta al Registre de Protecció de Dades de Catalunya  
2.1.- Posar a l' abast del 100% dels ciutadans la possibilitat que coneguin l'existència dels tractaments, llur finalitats i 
la identitat de responsables dels fitxers. 
2.2.- Que el  100% dels ciutadans pugui fer efectiu el dret de consulta pública i gratuïta al Registre per mitjans 
informàtics, electrònics o telemàtics  . 
2.3.- Impulsar i  facilitar la regularització de la situació  dels ens i organismes que constitueixen el seu àmbit 
d’actuació pel que fa inscripció en el Registre General de Protecció de Dades de Catalunya dels fitxers de dades de 
caràcter personal i dels codis tipus inclosos dins l'àmbit  d'aplicació de la Llei 5/2002 de 19 d' abril, pel que fa a la 
declaració dels fitxers existents o que es creïn, i finalment pel que fa a la implementació de les mesures de seguretat 
previstes en la normativa 
3.- Promoure  la millora en el  coneixement i  la implantació d'una cultura en matèria de protecció de dades de 
caràcter personal. 
3.1.- Incrementar un 20% les publicacions de treballs  de recerca i d’estudi per part de les universitats catalanes o 
altres institucions d’investigació sense ànim de lucre;  
3.2.- Difondre el coneixement de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així 
com les mesures tècniques i organitzatives adients, mitjançant la formació del personal que presta servei a les 
administracions publiques de Catalunya i entitats que en depenen, incrementant un 25% l’oferta formativa al 
personal de les administracions amb responsabilitats relacionades amb el dret.  
3.3.- Mantenir en 12 els actes relacionats amb l' oferta de conferències, jornades i seminaris en matèria de protecció 
de dades de caràcter personal 
3.4.- Mantenir el nivell de distribució de díptics per informar als ciutadans sobre la naturalesa del dret, els 
instruments de protecció fins a arribar a distribuir uns 50.000 díptics. 
4.- Prestar assessorament i suport a ciutadans i a les administracions públiques catalanes que formen part de l' 
àmbit d' actuació de l' Agència  
4.1.- Elaborar informes, propostes o dictàmens que donin resposta a les consultes plantejades realitzant anàlisis 
detallat dels antecedents que han servit per resoldre qüestió similars,  formulant diagnòstics adequats de les 
consultes que es plantegen, realitzant -si escau- contactes, grups de treball i reunions amb els actors del sector 
afectat per la consulta. 
4.2.- Facilitar respostes, indicacions i bones pràctiques que, alhora, atenguin adequadament els plantejaments 
formulats per les institucions, entitats o organismes inclosos en l' àmbit   
d' aplicació de la Llei 5/2002 de 19 d' abril, d' acord amb el seu règim jurídic, els documents de treball elaborats per 
grups d' experts i la pràctica comparada d' altres experiències de referència i, a més,   donar recolzament a la 
protecció de dades personals en aquelles actuacions o àmbits sectorials que especialment incideixen en aquest 
dret, com per exemple les interconnexions de bases de dades, la utilització de sistemes de control biomètric i els 
serveis d' administració electrònica. 
4.3.- Incrementar un 20% la capacitat de resposta a consultes ciutadanes, a través d'un servei d'atenció al públic 
 
Activitats 
 
1.- Establir i posar en marxa el pla d' actuacions de la Inspecció dotant l' àrea d' Inspecció dels recursos tècnics i 
humans necessaris per a l' exercici normal de la funció que té assignada i que es preveu intensificar el proper 
exercici. 
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Departament:  
 

 

Servei/Entitat:  
Agència Catalana de Protecció de Dades 

Codi:  
 PD01 

Programa:  
Òrgans superiors de la Generalitat i control extern 

Codi:  
 111 

2.- Desenvolupar i implantar el sistema d' informació i gestió d' expedients d' inspecció 
3.- Desenvolupar i implantar el sistema de gestió i consulta pública i gratuïta del Registre de Protecció de Dades de 
Catalunya a través d' Internet.  
4.- Analitzar les peticions o consultes formulades per via telefònica o per correu electrònic a través d' un servei d' 
atenció al públic, gestionant-lo, coordinant-lo i supervisant-lo.  
5.- Preparar i formalitzar convenis amb les universitats catalanes i altres institucions d' investigació sense ànim de 
lucre per tal de fomentar la recerca i l' estudi sobre la matèria, promoure la realització de treballs sobre aspectes 
puntuals que planteja la regulació de la protecció de dades en àmbits sectorials específics com la sanitat, la 
seguretat, administració electrònica, cessió de dades etc  
6.- Participar en l' edició i publicació de materials bibliogràfics de recerca i divulgació del dret de protecció de dades. 
7.-Elaborar i posar en marxa un pla de publicacions per a l' edició de materials de recerca i divulgació sobre el dret 
de protecció de dades en general 
8.- Organitzar estades de caràcter pràctic d' alumnes de les universitats pel coneixement del règim jurídic de la 
protecció de dades i del funcionament de l'Agència. 
9.- Preparar i organitzar conferències, jornades i seminaris relacionats amb el règim jurídic de la protecció dades i 
fer-ne difusió a través de la web. 
10.- Preparar i formalitzar el conveni de formació amb l' EAPC i executar els diferents cursos i activitats formatives 
atenent a les àrees jurídica i de seguretat de la informació i adreçades a les administracions públiques catalanes 
ampliant l’oferta a les administracions locals i al personal del Parlament.  
11.- Instruir d' expedients d' inspecció dirigits a corregir les conculcacions del dret a la protecció de dades i exigir les 
responsabilitats que pertoquin al responsables dels fitxers i als encarregats dels tractaments. 
12.- Facilitar  la regularització de la situació  dels ens i organismes que constitueixen el seu àmbit d’actuació pel que 
fa inscripció en el Registre dels fitxers de dades de caràcter personal i dels codis tipus inclosos dins l' àmbit  d' 
aplicació de la Llei 5/2002, pel que fa a la declaració dels fitxers existents o que es creïn, i finalment pel que fa a la 
implementació de les mesures de seguretat previstes en la normativa. 
13.- Informar preceptivament els projectes de disposicions de caràcter general de la Generalitat que afectin al dret 
de protecció de dades de caràcter personal. 
 
Seguiment 
 
1.- Nombre d'expedients exercint la funció de control 
2.- Nombre d'expedients resolts pel sistema d' informació i gestió d'expedients d' inspecció 
3.- Nombre de visites a la Web 
4.- Nombre de visitants a la Web amb descàrrega fitxers 
5.- Nombre publicacions de treballs de recerca i investigació 
6.- Nombre de conferències, jornades i seminaris 
7.- Nombre de certificats d’assistència i aprofitament a cursos 
8.- Nombre de díptics informatius distribuïts. 
9.- Nombre de respostes a consultes facilitades en el 1er nivell d' atenció al públic 
10.- Nombre de consultes ateses en el 2 on nivell d' atenció al públic. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Incidència en la implantació de l' administració electrònica a fi de donar confiança a la ciutadania en el tractament de 
les seves dades personals.  
 

 
 



 

 

DEPARTAMENTS 
 
 
 

Codi  Departament 
PR  Presidència 
RP  Relacions Institucionals i Participació 
PO  Política Territorial i Obres Públiques 
JU  Justícia 
IT  Interior 
EC  Economia i Finances 
GO  Governació i Administracions Públiques 
EN  Educació 
CU  Cultura 
SA  Salut 
AG  Agricultura, Ramaderia i Pesca 
TI  Treball i Indústria 

CO  Comerç, Turisme i Consum 
BE  Benestar i Família 
MA  Medi Ambient i Habitatge 
UR  Universitats, Recerca i Societat de la Informació 



 

 

 



 

 

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA 
 
 
 

Codi  Server 
PR01  Secretaria General Presidència 
PR02  Secretaria General del Conseller Primer 
PR03  Gabinet Jurídic 
PR04  Secretaria Coordinació Interdepartamental 
PR05  Secretaria Relacions Internacionals 
PR06  Secretaria General de l’Esport 
PR07  Secretaria Política Lingüística 
PR08  Secretaria General Joventut 
PR09  Secretaria de Comunicació 
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Departament:  
Presidència 

 

Servei/Entitat:  
Secretaria General Presidència 

Codi:  
 PR01 

Programa:  
Direcció i administració generals 

Codi: 
 121  

Diagnòstic de la situació 
 
Suport i assistència política i tècnica a la Presidència de la Generalitat. 
Representació del Govern de la Generalitat a Madrid. 
Cal impulsar un model d’atenció ciutadana on els ciutadans siguin el centre. Això significa, canalitzar i distribuir els 
serveis de la Generalitat, oferint als ciutadans i ciutadanes de Catalunya un sistema d’informació i tramitació basat 
en la diversificació de canals d’atenció, tot assegurant un mateix grau d’eficiència i resolució, independentment del 
canal que s’utilitzi. 
 
Objectius 
 
Estratègics 
1. Dirigir l'Oficina de la Presidència com a òrgan de suport al President en l’exercici de les seves funcions i en la 
seva projecció exterior. 
2. Dirigir i coordinar l’administració dels recursos i els serveis generals del Departament de la Presidència. 
3. Facilitar als ciutadans de Catalunya informació sobre el país i desenvolupar el model de servei de la Generalitat, 
mitjançant els canals telemàtics, telefònics, presencials i les publicacions. 
4. Desenvolupar un model de relació basat en la interacció entre ciutadans i d’aquests amb l’administració que faciliti 
la transparència dels mecanismes de govern i de l’administració al ciutadà. 
 
Operatius 
1.1. Donar suport i assistència al President de la Generalitat en la direcció de l'acció del Govern i en l’exercici de les 
seves funcions de representació institucional.  
1.2. Planificar, coordinar i executar la política de comunicació de la Presidència de la Generalitat. 
1.3. Dissenyar i coordinar l’elaboració d’estudis d’anàlisi i prospectiva per a la Presidència de la Generalitat. 
1.4. Oferir al Govern informació per impulsar el seu programa polític. 
 
2.1 Executar el pressupost aprovat. 
2.2 Executar el pla d’obres 2006. 
2.3. Aplicar les directrius corporatives en matèria de RRHH 
 
3.1 Desenvolupar l’estratègia multicanal (internet, 012, presencial i publicacions) i multidispositiu, mitjançant 
tecnologies innovadores. 
3.2 Consolidar els sistemes d’informació que permetin la integració de les bases de dades departamentals pel que 
fa a la informació al ciutadà. 
3.3 Dissenyar una solució d’integració que faci accessible als ciutadans els  tràmits de la Generalitat. 
 
4.1. Fer transparents la informació pública (BBDD, acords de govern, pressupost, etc.). 
4.2. Fomentar entorns virtuals que impliquen el propi ciutadà en l’acció de govern. 
 
Activitats 
 
-  Planificació i organització de l’agenda del President. 
-  Preparació de reunions, actes o esdeveniments de qualsevol tipus que afectin la Presidència de la Generalitat. 
-  Elaboració i difusió de les activitats de comunicació de la Presidència de la Generalitat. 
-  Anàlisi tècnica de les polítiques del Govern de la Generalitat. 
-  Planificació, disseny i coordinació de recerques de treball en xarxa en àmbits que es considerin prioritaris. 
-  Activitats de representació de les delegacions del Govern a Madrid. 
-  Anàlisi tècnic de les polítiques del Govern de la Generalitat. 
-  Suport a institucions que desenvolupin activitats d’interès general. 
-  Activitats dels serveis generals del Departament de la Presidència (gestió econòmica, RRHH, obres i altres 
serveis). 
-  Sistemes d’informació al ciutadà: millora del SAC, com a portal d’informador sectorials i ampliant l’àmbit de la 
informació de les BBDD departamentals. 
-  Incorporació de nous serveis i millora de la protocolarització del canal telefònic (012): consolidació del sistema de 
qualitat i nova plataforma de gestió de contactes. 
-  Construcció de l’Atlas Electrònic de Catalunya i creació de subportals temàtics sectorials. 
-  Millora de l’accés a la informació del canal internet, ampliant l’àmbit del nou creador i millorant l’estructura de la 
informació i la usabilitat. 
-  Racionalització de la distribució de punts d’atenció en el territori, fusionant el concepte d’Oficina d’Atenció 
Ciutadana i els Punts de Registre. 
-  Edició de publicacions. Revista, Guia de Serveis, Guia Breu i Agenda. 
-  Construcció d’una nova plataforma pels e-serveis de la Generalitat. 
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Departament:  
Presidència 

 

Servei/Entitat:  
Secretaria General Presidència 

Codi:  
 PR01 

Programa:  
Direcció i administració generals 

Codi: 
 121  

Seguiment 
 
1. Nombre de consultes i d’informació i tramitació ateses pels diferents canals de comunicació. 
2. Nombre i difusió de les publicacions informatives. 
3. Nombre de publicacions i exemplars venuts. 
4. Tests de qualitat de l’atenció al ciutadà. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Les activitats de comunicació amb el ciutadà incideixen transversalment en totes les polítiques que desenvolupa el 
govern de la Generalitat. 
 

 
 



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

45 

Departament:  
Presidència 

 

Servei/Entitat:  
Secretaria General Presidènia 

Codi:  
 PR01 

Programa:  
Relacions exteriors 

Codi: 
 231  

Diagnòstic de la situació 
 
En el context actual, cal reforçar la integració política i administrativa de Catalunya a Europa, millorant l'articulació 
respectiva de competències, els mecanismes de formulació de la voluntat estatal i la coordinació operativa general 
amb el Govern de l'Administració de l'Estat. 
 
Objectius 
 
1. Donar suport tècnic i operatiu al Govern i als seus departaments, pel que fa a polítiques europees. 
2. Afavorir la cooperació en qüestions europees amb altres administracions catalanes. 
3. Reforçar la participació de les empreses, escoles, organitzacions i ciutadans en general en programes i iniciatives 
europees. 
4. Contribuir al coneixement i la sensibilització general sobre qüestions europees. 
 
Activitats 
 
- Reorganització dels serveis bàsics d'informació i de vetlla 
- Consolidació dels equips d'experts propis, assegurant el seu suport estratègic i operatiu a les polítiques i iniciatives 
dels departaments. 
- Suport a les actuacions de la Delegació del Govern de la Generalitat a Brussel·les 
- Organització de xarxes d'experts. 
- Organització de contactes amb funcionaris catalans. 
- Organització de comissions tècniques de cooperació. 
- Organització de comissions territorials de cooperació 
- Consolidació dels serveis bàsics de consulta, orientació, assessorament i suport operatiu. 
- Portal Catalunya - Europa 
- Informació i cooperació amb els mitjans de comunicació. 
- Beques d'integració europea. 
- Stages de formació a les seus de la Delegació del Govern a Brussel·les, cursos universitaris de polítiques 
europees i cursos de formació per a parlamentaris. 
- Publicacions especialitzades: notícies, legislació, informes sobre polítiques de major interès per a Catalunya, etc. 
 
Seguiment 
 
- Nombre d'equips d'experts 
- Reunions funcionaris comunitaris 
- Nombre de comissions creades 
- Nombre d'accessos al nou portal 
- Nombre de cursos organitzats 
- Participants al cursos organitzats 
- Beques concedides 
- Publicacions editades 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Departament:  
Presidència 

 

Servei/Entitat:  
Secretaria General del Conseller Primer 

Codi:  
 PR02 

Programa:  
Direcció i administració generals 

Codi:  
 121 

Diagnòstic de la situació 
 
Suport i assistència tècnica al Conseller Primer. 
Coordinació i impuls de les polítiques de l'àmbit de competència de la Secretaria General del Conseller Primer. 
En aquest programa s'integren el recursos destinats al Conseller Primer i a la Secretaria General del Conseller 
Primer, que inclouen la representació del Govern de la Generalitat en el territori.  
 
Objectius 
 
Estratègics 
1. Donar suport i assistència al Conseller Primer en l’exercici de les seves funcions. 
2. Dirigir les polítiques impulsades en l'àmbit de competència de la Secretaria General del Conseller Primer. 
3. Coordinar l’acció del Govern de la Generalitat en el territori. 
4. Garantir el desenvolupament d’activitats en àmbits identificats com prioritaris. 
 
Operatius 
1.1. Participar en l’estudi, el disseny, la planificació i l’execució dels programes d’actuació impulsats pel conseller 
primer 
1.2. Donar suport tècnic al conseller primer en l’exercici de les seves funcions de representació i de coordinació de 
les polítiques públiques que li corresponen. 
2.1. Coordinar les polítiques impulsades en l'àmbit de competència de la Secretaria General del Conseller Primer. 
2.2. Dirigir i coordinar l’administració i els recursos i els serveis generals de les unitats que coordina la Secretaria 
General del Conseller Primer. 
3.1. Millorar la coordinació de les activitats departamentals i interdepartamentals en el territori. 
3.2 Exercir la representació ordinària del Govern de la Generalitat en el territori 
4.1. Donar suport a activitats d’interès públic. 
 
Activitats 
 
- Coordinació i supervisió de l’organització de les activitats del conseller primer. 
- Elaboració d’estudis i informes sobre àmbits prioritaris 
- Seguiment des plans i programes executats per les unitats dependents de la Secretaria General del Conseller 
Primer. 
- Establiment de directrius per al disseny de polítiques i serveis en els quals intervingui més d’un departament. 
- Activitats de representació del Govern de la Generalitat en el territori. 
- Seguiment i coordinació de les actuacions dels plans i programes interdepartamentals en el territori. 
- Activitats dels serveis generals en l’àmbit de competència de la Secretaria General: gestió econòmica, RRHH, 
obres i altres serveis. 
- Suport a institucions que desenvolupin activitats d'interès general relacionades amb l’àmbit de competència de la 
Secretaria General del Conseller Primer. 
- Exercici de les funcions del Conseller Primer que delegi en la Secretaria General del Conseller Primer. 
 
Seguiment 
- Nombre d'ajuts concedits. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
El programa té incidència en les polítiques transversals del govern. 
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Departament:  
Presidència 

 

Servei/Entitat:  
Direcció General d'Afers Religiosos 

Codi:  
 PR02 

Programa:  
Relacions amb les confessions religioses 

Codi:  
 324 

Diagnòstic de la situació 
 
La nostra és una societat secularitzada i plural. En ella, el fet religiós és cada dia més divers i complex, i això es deu 
en gran part al fenomen de la immigració. 
També es detecta una demanda municipal creixent de locals de culte o d’oratoris per part de diversos grups 
religiosos, especialment musulmans i evangèlics o protestants. En menor grau, també hi ha demandes d’un 
tractament de la mort d’acord amb les creences corresponents, especialment pel que fa a cementiris i a tanatoris. 
D’altra banda, cal potenciar que les activitats dels grups religiosos es facin inculturades en la cultura catalana actual: 
presència de la llengua catalana, acceptació de la laïcitat, reconeixement dels límits dels drets de llibertat religiosa, 
etc. 
La Direcció General d’Afers Religiosos pretén que els centres penitenciaris i hospitalaris facilitin l’assistència 
religiosa que desitgin els interns; que els municipis facin previsió de locals de culte d’acord amb unes pautes 
generals d’actuació, així com també previsió d’una actuació conjunta davant el tractament de la mort. 
El programa també pretén augmentar el nivell d’incorporació dels nouvinguts a la societat catalana i la convivència 
multicultural, a través dels grups religiosos, que sovint són els primers referents dels immigrants. 
El programa afecta especialment les persones que professen alguna religió que no sigui la catòlica, al voltant del 
5,06 % de la població de Catalunya, aproximadament unes 180.000 persones musulmanes, 70.000 evangèliques, 
30.000 ortodoxes, i 58.000 de les altres religions minoritàries. Però afecta també el 60 % de la població que es 
declara catòlica, encara que en diversos graus de pràctica, i, en la mesura que cal vetllar també perquè l’exercici 
dels drets de llibertat religiosa no importuni persones que no professen cap mena de fe religiosa, afecta el 35 % 
restant de la població (agnòstics, ateus i indiferents). 
En cap cas, i sempre des de la laïcitat, no es tracta de subvencionar fes ni creences. 
 
Objectius 
 
1. Millorar el respecte dels drets de llibertat religiosa i vetllar per tal que l’exercici d’aquest drets no importuni els 

ciutadans, oferint pautes d’actuació als municipis, a les escoles i als tanatoris. 
 Incrementar les pautes d’actuació dels municipis davant la demanda de locals de culte. 
 Incrementar les pautes d’actuació en el tractament de la mort, en relació als cementiris i tanatoris. 

Incrementar les pautes d’actuació de les escoles davant els conflictes per raó de les creences religioses. 
2. Aconseguir una bona relació entre cada confessió religiosa present a Catalunya i la resta de la societat 

catalana, fomentant el coneixement mutu i el diàleg interreligiós. 
Incrementar els coneixements dels ciutadans sobre la realitat religiosa de Catalunya. 
Promoure la bona preparació cultural i intel·lectual dels líders religiosos. 
Mantenir el suport a les activitats dels grups religiosos en favor del diàleg interreligiós i de la convivència, del 
diàleg amb la cultura catalana i dels drets humans. 

3. Col·laborar amb les diverses confessions religioses en l’ús de la llengua catalana, el reconeixement de la 
laïcitat, l’acceptació dels límits dels drets de llibertat religiosa i l’assistència religiosa en centres penitenciaris i 
hospitalaris, a través de convenis de col·laboració. 
Incrementar el nombre de confessions religioses que faciliten assistència religiosa en presons i hospitals. 
Augmentar el nombre de grups religiosos que utilitzen la llengua catalana. 
Augmentar l’acceptació de la laïcitat. 

 
Activitats 
 
- Recerca sobre les dificultats a Catalunya per a l’exercici dels drets de llibertat religiosa (en conveni amb el grup 

d’Investigacions en Sociologia de la Religió –ISOR- de la Universitat Autònoma de Barcelona) 
- Recerca sobre els conflictes que es generen a Catalunya entre les creences religioses, d’una banda, i, de 

l’altra, les disposicions legals i les normes de convivència. (ISOR). 
- Presentació dels Consells Comarcals i als municipis una proposta d’actuació davant la demanda de locals de 

culte o oratoris, amb una ordenança municipal tipus. 
- Presentació dels Consells Comarcals i al municipis una proposta d’actuació per al tractament de la mort 

(cementiris i tanatoris). 
- Elaboració d’una guia de recomanacions als Centres d’Ensenyament davant els conflictes relacionats amb 

creences religioses. 
- Actualització l’estudi sobre la realitat religiosa de Catalunya (conveni ISOR). 
- Actuacions per tal de promoure que els mitjans de comunicació donin a conèixer la realitat religiosa de 

Catalunya. 
- Subvencions destinades a les activitats de bona relació entre cada confessió religiosa i la resta de la societat 

catalana i entre les confessions religioses, així com a les activitats d’aquestes confessions en favor dels drets 
humans i del diàleg interreligiós. 

- Atorgament de subvencions per a estudis relacionats amb les religions i la laïcitat, fora de Catalunya, a Europa. 
- Cursos de català per a col·lectius religiosos, en conveni amb el Consorci de Normalització Lingüística. 
- Establiment o renovació de convenis de col·laboració amb confessions religioses. 
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Departament:  
Presidència 

 

Servei/Entitat:  
Direcció General d'Afers Religiosos 

Codi:  
 PR02 

Programa:  
Relacions amb les confessions religioses 

Codi:  
 324 

- Renovació del conveni de col·laboració amb la Lliga per la Laïcitat. 
- Celebració d’unes Jornades sobre els continguts del programa d’una possible assignatura de cultura religiosa 

no confessional que substituís les actuals classes de religió confessional. 
- Publicació d’estudis i guies d’actuació. 
- Jornades i activitats sobre “Dones i Religions”, que contribueixin a reduir la marginació de les dones a l’interior 

de les confessions religioses. 
 
Seguiment 
 
1. Nombre de documents de propostes d’actuació presentats. 
2. Nombre d’actes de presentació a Consells Comarcals i a municipis. 
3. Nombre d’estudis realitzats. 
4. Nombre d’assessoraments i suports a mitjans de comunicació. 
5. Nombre de projectes subvencionats. 
6. Nombre de convenis signats amb entitats. 
7. Nombre de cursos de català. 
8. Nombre de Jornades organitzades. 
9. Nombre d’actes subvencionats en favor dels drets de la dona a l’interior de les confessions religioses. 
 

Impacte sobre polítiques transversals 
 
Tots els convenis signats amb les confessions religioses han de reconèixer explícitament que els límits dels drets de 
llibertat religiosa són els drets de tots els homes i de totes les dones. 
En col·laboració amb l’Institut Català de les Dones, es donarà suport a les activitats de grups religiosos en favor del 
reconeixement del dret de les dones a no ser marginades a l’interior de les respectives confessions religioses. 
Així mateix, aquest programa col·labora amb altres àmbits: penitenciari, salut, educació, etc. 
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Departament:  
Presidència 

 

Servei/Entitat:  
Gabinet Jurídic 

Codi:  
 PR03 

Programa:  
Direcció i administració generals 

Codi:  
 121 

Diagnòstic de la situació 
 
El Gabinet Jurídic és la unitat directiva encarregada de l’assessorament en dret i de la representació i defensa 
unitària de l’Administració de la Generalitat davant els òrgans del poder judicial i d’altres que compleixen funcions 
jurisdiccionals en totes les qüestions en què tingui interès. 
 
L’obligació que té l’Administració de la Generalitat d’actuar d’acord amb la legalitat requereix l’existència d’un òrgan 
que assessori en dret l’Administració i el Govern de la Generalitat, així com que en defensi els seus interessos.  
 
Objectius 
 
Objectius estratègics  
1 Millorar la qualitat de la defensa jurídica de l’Administració de la Generalitat  
2 Garantir, en cada moment, que l’Administració de la Generalitat rep el millor assessorament especialitzat en funció 
de la corresponent àrea o matèria. 
3 Aportar recursos i coneixement constant als advocats i lletrats que integren el Gabinet Jurídic. 
 
Objectius operatius 
1.1 Assignar  la representació i la defensa de l’Administració de la Generalitat en funció de criteris d’especialització. 
1.2 Encarregar els peritatges tècnics necessaris per poder aportar als processos en què és part l’Administració de la 
Generalitat.   
2.1 Fomentar l’experiència dels advocats i lletrats mitjançant la seva participació en fòrums de debat jurídic. 
2.2 Afavorir la formació especialitzada dels advocats i lletrats. 
3.1 Incrementar el nombre de bases de dades i altres publicacions jurídiques que es posen al servei dels advocats i 
lletrats del Gabinet Jurídic. 
3.2 Ampliar l’ús interactiu de tot el coneixement jurídic que es troba a disposició de les diverses unitats del Gabinet 
Jurídic.  
 
Activitats 
 
- Exercir l'assessorament, la representació i la defensa de l'Administració de la Generalitat. 
- Assumpció dels costos dels peritatges tècnics que s’hagin de realitzar i que s’aportin als processos en què és part  
l’Administració de la Generalitat. 
-  Externalització de la representació i la defensa jurídiques d’aquells assumptes que compleixin els requisits 
establerts a la Llei d’organització dels serveis jurídics. 
- Encàrrec de l’elaboració de dictàmens jurídics en aquells assumptes que ho requereixin.   
- Accés als advocats i lletrats a una formació teòrica i pràctica  especialitzada de les diferents branques del dret 
mitjançant la seva participació en fòrums de debat jurídic tant a nivell de comunitats autònomes,  com a nivell 
d’organismes internacionals com a conferenciants o assistents. 
- Organització, a nivell de comunitats autònomes, les XXIII Jornades de Serveis Jurídics. 
- Facilitar als advocats i lletrats del Gabinet Jurídic la realització de cursos de postgrau i masters especialitzats. 
- Incorporació de nou contingut jurídic a la web transversal del Gabinet Jurídic integrada dins la intranet del 
Departament de la Presidència. 
- Sistematització de l’experiència adquirida i elaboració de la doctrina del Gabinet Jurídic, incorporant els resultats 
de l’intercanvi de coneixements i informació. 
- Organització, amb una periodicitat mensual, d'un Seminari per a l’estudi de la legislació i la doctrina jurisprudencial  
aplicable a Catalunya, adreçat a totes les àrees jurídiques, amb participació d’altres professionals del dret. 
 
Seguiment 
 
1. Nombre de dictàmens pericials  i informes jurídics contractats. 
2. Nombre de representacions i defenses jurídiques externalitzades. 
3. Nombre d’assistents  a màsters i cursos de postgrau especialitzats. 
4. Nivell de participació dels advocats de la Generalitat i lletrats en seminaris jurídics organitzats per altres 
comunitats autònomes i organismes internacionals. 
5. Nombre de sessions del Seminari per a l’estudi de la legislació i la doctrina jurisprudencial aplicables a Catalunya. 
6. Celebració de les XXIII Jornades de Serveis Jurídics que ha de tenir lloc a Barcelona. 
7. Nombre d’accessos a la nova web del Gabinet Jurídic. 
8. Nombre de bases de dades i altres publicacions jurídiques contractades. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Departament:  
Presidència 

 

Servei/Entitat:  
Secretaria de Coordinació Interdepartamental 

Codi:  
 PR04 

Programa:  
Direcció i administració generals 

Codi:  
 121 

Diagnòstic de la situació 
 
Es fa palesa la necessitat de coordinar l’acció de Govern, el seguiment del grau de compliment d’aquesta acció de 
Govern, del programa legislatiu del Govern i del seu desplegament normatiu. Per això, cal coordinar les activitats 
que afectin més d’un departament. 
Així mateix, cal difondre la història i la identitat de Catalunya, mitjançant la catalització i coordinació d’iniciatives que 
permetin establir xarxes culturals, econòmiques i socials amb el País Valencià, les Illes, la Catalunya Nord i el 
Principat. 
 
Objectius 
 
Estratègics 
1. Verificar el grau de compliment de l’acció de Govern, del programa legislatiu del Govern i del seu 

desplegament normatiu. 
2. Verificar la coordinació i el seguiment de l’execució de les actuacions interdepartamentals. 
3 Coordinar les diferents unitats que depenen de la Secretaria de Coordinació Interdepartamental 
4. Garantir la participació d’entitats i associacions 
 
Operatius 
1.1 Crear i implantar sistemes d’informació sobre l’acció de Govern. 
2.1 Coordinar i fer el seguiment de l’execució de les actuacions interdepartamentals. 
3.1 Garantir la coordinació i valoració interdepartamental, acadèmica i social dels diferents estudis realitzats. 
3.2 Garantir la disponibilitat, l’eficàcia i l’eficiència de les accions de normalització lingüística del departament. 

Detectar els canvis actitudinals i socioculturals, i l’adequació entre les necessitats detectades i les 
intervencions per millorar-les. 

 
Activitats 
 
-  Realitzar els informes i el balanç de seguiment de l’acció de Govern 
-  Centralitzar i coordinar les demandes d’informació sobre l’acció de Govern 
- Coordinar les activitats que afectin més d’un departament i altres activitats de caràcter interdepartamental 
-  Donar suport i col·laborar en publicacions i accions de difusió de la identitat catalana. 
-  Donar suport i col·laborar en publicacions en l’àmbit del pensament contemporani 
- Accions de col·laboració amb centres d’estudis, organismes universitaris, entitats i institucions. 
-  Activitats del Centre d’Estudis de Temes Contemporanis 
-  Activitats del Centre d’Història Contemporània 
-  Activitats de la Casa de Perpinyà 
-  Activitats de la Unitat de Fosses i Expressos 
-  Activitats del Gabinet de documentació i biblioteca 
-  Programa de Normalització Lingüística del Departament de la Presidència 
-  Activitats del Programa de Gais, lesbianes i transexuals 
 
Seguiment 
 
-  Relació de revistes i títols publicats i difusió de les edicions fetes 
-  Nombre de conferències, seminaris i jornades organitzades 
-  Nombre de participants a les conferències, seminaris i jornades organitzades 
-  Nombre de programes commemoratius organitzats 
-  Convenis de col·laboració signats 
-  Nombre de subvencions atorgades 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Les activitats d’aquesta unitat incideixen transversalment en totes les polítiques que desenvolupa el govern de la 
Generalitat. 
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Departament:  
Presidència 

 

Servei/Entitat:  
Secretaria de Relacions Internacionals 

Codi:  
 PR05 

Programa:  
Relacions exteriors 

Codi: 
 231  

Diagnòstic de la situació 
 
L’ impuls de la projecció internacional de l’administració de la Generalitat de Catalunya és molt important, atès que 
pretén situar  Catalunya a l’exterior i fer més visible la nostra presència arreu i en tots els àmbits. Afecta les accions 
de la pròpia administració i, alhora, dóna  suport a les actuacions dels agents socials, empreses i organismes en la 
seva internacionalització. També vol atreure a Catalunya iniciatives interessants,  seus d’organismes internacionals i 
posicionar- se com a plaça de referència a nivell internacional. 
 
Objectius 
 
Estratègics 
1. Impulsar l’actuació de l’administració de la Generalitat de Catalunya en la seva projecció i presència a 

l’exterior. 
2. Coordinar i participar en la política europea de l’estat i el moviment regional europeu. 
3. Coordinar i impulsar els compromisos de Catalunya amb els seus socis internacionals. 
4. Impulsar oficines de la Generalitat a l’exterior i els viatges i missions exteriors. 
5. Impulsar l’euroregió Pirineus Mediterrànea, seguint l’eix dels Pirineus cap a Andorra i Aragó, i la Mediterrània 

cap a València i les Balears.  
Operatius 
1. Adquirir la capacitat d’interlocució amb els principals organismes i institucions internacionals i aconseguir seus 

permanents d’aquestes organitzacions, de grans centres de recerca i innovació d’abast mundial a Catalunya. 
2. Coordinar els diferents agents de la projecció exterior catalana, tant dins de l’administració de la Generalitat 

com en les altres administracions i en la societat civil. 
3. Revisar a fons dels compromisos i acords de Catalunya amb els seus socis internacionals per analitzar quina 

és la seva eficiència i el seu impacte real sobre els interessos de Catalunya i de la seva societat.  
4. Fomentar les relacions bilaterals amb autoritats regionals i estatals, si s’escau, d’arreu del món. 
5. Ampliar els projectes i programes a desenvolupar en els sectors industrials i econòmics de l’Euroregió Pirineus 

Mediterrània. 
6. Cercar noves vies de participació en la Unió Europea. Això passa en part  per tenir veu i vot en la formulació de 

la política europea de l’estat espanyol. 
7. Posicionar Catalunya dins el context regional europeu, participant en associacions com Reg-Leg, ARFE i 

mantenint un diàleg bilateral amb altres regions líders a escala europea i mundial. 
 

Activitats 
 
- Foment de  les relacions i seguiment de les activitats dels organismes internacionals, entre d’altres de  Nacions 

Unides i dels seus organismes especialitzats.  
- Treball directe amb aquelles organitzacions internacionals que desenvolupen àrees temàtiques d’interès per a 

Catalunya.  
- Incentivació de la instal·lació de seus permanents d’organitzacions internacionals, com la seu de Ciutats i 

Governs locals units. 
- Coordinació dels organismes de la Generalitat de Catalunya amb competències sobre la projecció exterior. 
- Participació en primera línia del moviment regional europeu .  
- Seguiment i participació en les reunions de la Conferència Estat- Comunitats autònomes per assumptes 

comunitaris europeus. Coordinació del funcionament de les conferències sectorials. Coordinació de la difusió 
de la informació de la Generalitat rebuda a través del conseller per assumptes Autonòmics de la representació 
d’ Espanya a la UE. Coordinació de la participació catalana en els comitès de la Comissió europea. 

- Impuls i possible creixement de les oficines de la Generalitat a l’exterior, com l’Oficina de París, per tal 
d’aconseguir una major eficiència dels recursos públics destinats a aquesta matèria. Cal tenir en compte que 
hi ha activitats de projecció exterior que poden ser realitzades directament per aquests organismes o bé 
poden ser realitzades sense necessitats de tenir un establiment permanent,  a través de missions 
organitzades ad-hoc. 

- Organització de viatges i missions puntuals que permetin al govern establir contactes al més alt nivell polític. 
És important que aquestes missions estiguin coordinades amb representants de la societat civil i del sector 
privat, com per exemple cambres de comerç. 

- Impuls i desenvolupament de l’Euroregió Pirineus -Mediterrània amb la resta de regions implicades en el 
projecte. 

- Suport i foment  a entitats públiques i privades en la tasca de projecció exterior de Catalunya en tots els 
àmbits. 

- Incentivar la  presència a Internet i altres mitjans d’interès sobre aspectes relacionats amb la projecció exterior 
de Catalunya. 
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Departament:  
Presidència 

 

Servei/Entitat:  
Secretaria de Relacions Internacionals 

Codi:  
 PR05 

Programa:  
Relacions exteriors 

Codi: 
 231  

Seguiment 
 

- Nombre de contactes internacionals realitzats. 
- Nombre de delegacions estrangeres rebudes. 
- Nombre d’accions per impulsar i fer créixer els projectes de l’Euroregió. 
- Nombre d’accions per influir en les polítiques de la Unió Europea i en la política europea de l’estat espanyol. 
- Nombre d’acords de cooperació internacional i transfronterera en vigor i activitat concreta que generen. 
- Nombre d’acords entre Catalunya  i altres regions, estats i organismes  internacionals.  
- Grau de cooperació interregional a la Mediterrània i nombre de projectes que obtenen subvencions o altres 

tipus de suport de la Unió Europea. 
- Nombre d’oficines a l’exterior.  
- Grau de revertiment a la societat dels recursos destinats al suport a les entitats de la societat civil destinades 

a la projecció exterior de Catalunya. 
 

Impacte sobre polítiques transversals 
 
La política d’impuls de la projecció exterior de la Generalitat coordina les actuacions de projecció exterior de tots els  
departaments i  dóna suport dels agents socials i organitzacions amb voluntat internacional, alhora que està en la 
línia l’acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana. 
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Departament:  
Presidència 

 

Servei/Entitat:  
Secretaria General de l'Esport 

Codi:  
 PR06 

Programa:  
Esports i educació física 

Codi: 
 444  

Diagnòstic de la situació 
 
L´Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC), el Centre d'Alt Rendiment, el Circuit de Catalunya i el 
Consell Català de l´Esport són els organismes que executen les polítiques del Govern de la Generalitat en matèria 
d'Esport i Educació Física. La Secretaria General de l'Esport és l'òrgan que té la missió de coordinar aquests 
organismes del qual depenen. 
 
Objectius 
 
Estratègics 
1. Impulsar les polítiques del Govern de la Generalitat en l'àmbit de l'esport i l'educació física 
2. Promoure la projecció exterior de l'esport  
 
Operatius 
1.1.Coordinar les diferents unitats associades el món de l´esport i l'educació física. 
2.1. Consolidar la projecció internacional esportiva. 
2.2. Desenvolupar el màrqueting esportiu. 
 
Activitats 
 
- Seguiment i relació amb les unitats i òrgans que depenen de la Secretaria. 
- Participació en projectes específics: xarxa internacional de països esportius, 4 motors per a Europa i Comunitat de 
Treball del Pirineus. 
- Establiment d'una xarxa de relacions internacionals. 
- Suport i dinamització de les organitzacions internacionals participades. 
 
Seguiment 
 
Mitjançant els indicadors des les diferents unitats que depenen de la Secretaria General de l'Esport. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
El programa té incidència en polítiques transversals de gènere, educació, salut, joventut. 
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Departament:  
Presidència 

 

Servei/Entitat:  
Secretaria de Política Lingüística 

Codi:  
 PR07 

Programa:  
Promoció de la Llengua catalana 

Codi: 
 451  

Diagnòstic de la situació 

 
La llengua catalana és la llengua pròpia de Catalunya i ha de ser també la llengua comuna d'una població cada 
vegada més diversa culturalment.  
 
D'acord amb les dades del cens de 2001 (últim cens amb dades publicades sobre coneixements de llengua), el 
94,5% de la població de Catalunya entén el català, el 74,5% el sap parlar i el 49,8% el sap escriure. Tot fa preveure, 
però, que l'important augment de la immigració en els darrers anys farà disminuir el percentatge de població amb 
coneixements de català. 
 
Pel que fa a l'ús de la llegua catalana, segons l'Estadística d'usos lingüístics de Catalunya de 2003, el 50,1% de la 
població declara que el català és la seva llengua habitual.  
 
En relació amb l'oferta de productes i serveis en català, hi ha dèficits importants en molts sectors, com: l'àmbit jurídic 
i judicial; els productes informàtics, els webs i el sector de les telecomunicacions; l'etiquetatge de productes; el 
cinema i l'audiovisual, i en bona part de l'oferta privada de productes i serveis sotmesos a les lleis del mercat. 
 
La conjuntura actual està presidida per dos factors determinants per a l'evolució del coneixement i l'ús de la llengua 
catalana: l'augment progressiu de la població de nova immigració, a la qual cal garantir l'accés al coneixement del 
català en benefici de la igualtat i la cohesió social; i la generalització de l'ús de les tecnologies de la informació i la 
comunicació, amb productes i serveis que sovint no inclouen la llengua catalana. D'altra banda, cal prestar també 
una atenció especial a l'evolució de l'ús de la llengua entre la població jove, ja que s'observa una tendència a 
associar l'ús del català exclusivament a situacions formals i institucionals, i a considerar-lo no apte per a l'ús 
espontani més informal. 
 
La missió del programa Promoció de la llengua catalana és aconseguir que tota la població de Catalunya tingui 
coneixements de llengua catalana, que s'incrementi l'ús habitual de la llengua i que existeixi una oferta adequada de 
serveis i productes en català en tots els sectors d'activitat, públics i privats. 
 
El públic objectiu del programa és en essència tota la població de Catalunya, però especialment: la població 
catalanoparlant (perquè mantingui l'ús de la llengua amb persones desconegudes o en iniciar noves relacions), la 
nova població immigrada (per facilitar-li l'aprenentatge i l'ús del català) i la joventut (població entre 15 i 29 anys). 
 
Objectius 
 
Objectius estratègics 
1. Facilitar i promoure l'accés de la població al coneixement del català, especialment en el cas de la nova 
immigració. 
2. Fomentar l'ús del català en les relacions interpersonals i en les comunicacions institucionals i empresarials. 
3. Millorar l'oferta de productes i serveis en català. 
4. Millorar l'estatus legal de la llengua catalana i garantir el dret d'usar-la a tots els ciutadans. 
 
Objectius operatius    
1.1. Doblar l'oferta de cursos de català inicials i bàsics.   
1.2. Oferir una eina efectiva per a l'aprenentatge de català en línia. 
1.3. Incrementar l'eficàcia dels serveis d'assessorament lingüístic i terminològic, i de certificació de coneixements 
generals de llengua catalana. 
 
2.1. Disminuir el percentatge de població que té coneixements de català però no l'usa habitualment.  
2.2. Disminuir el percentatge de població catalanoparlant que utilitza sistemàticament el castellà quan s'adreça a 
persones desconegudes o quan inicia noves relacions. 
2.3. Incrementar la percepció de la llengua catalana com a llengua moderna, propera, flexible, divertida, útil en les 
relacions personals i professionals.  
 
3.1. Augmentar el nombre de pel·lícules de cinema exhibides en català, el nombre d'espectadors i el nombre de 
pel·lícules en DVD amb versió catalana inclosa. 
3.2. Incrementar les eines de correcció i traducció automàtica en català disponibles per als ciutadans, i el nombre de 
productes i serveis de telefonia mòbil en català.  
3.3. Incrementar el nombre d'empreses que ofereixen l'atenció al públic en català. 
 
4.1. Desenvolupar el marc legal en matèria de política lingüística a partir del nou Estatut. 
4.2. Promoure la igualtat de la llengua catalana, al costat de les diverses llengües oficials, davant institucions 
públiques estatals i europees. 
4.3. Mantenir l'activitat de les oficines de garanties lingüístiques. 
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Activitats 
 
1. Implantació del Programa d'acolliment lingüístic, que inclou oferta de cursos de català i altres activitats per 
afavorir l'arrelament de la nova població, al llarg del territori de Catalunya. 
2. Desenvolupament del Curs de català en línia, de manera conjunta amb l'Institut Ramon Llull, i posar a disposició 
dels ciutadans els nivells 1 i 2 a final de 2006. 
3. Desenvolupament el projecte del servei centralitzat d'atenció de consultes lingüístiques i implantar-lo durant el 
segon semestre de 2006. 
4. Manteniment de les convocatòries de proves per obtenir els certificats de coneixements  generals de català, 
d'acord amb les directrius del Consell d'Europa. 
5. Posada en marxa la segona fase de la campanya Dóna corda al català adaptada a la joventut. 
6. Extensió del programa Voluntaris per la llengua territorialment i sectorialment. 
7. Aplicació del programa de foment de l'oferta de cinema i  productes audiovisuals en català. 
8. Aplicació del programa de foment de l'oferta de  productes i serveis en català en l'àmbit de les TIC. 
9. Desenvolupament d'estudis sobre l'ús de la llengua catalana en diversos àmbits, especialment en relació amb la 
joventut i amb el consum de productes i serveis. 
10. Continuació de les negociacions amb l'Estat i la Unió Europea en relació amb l'estatus de la llengua catalana. 
 
Seguiment 
 
Indicadors 
Cursos de català inicials i bàsics: nombre de cursos realitzats i nombre d'alumnes assistents. 
Aprenentatge de català en línia: nombre d'alumnes registrats. 
Assessorament lingüístic: nombre d'usuaris; nombre de persones inscrites a les proves de català, nombre de 
persones que obtenen certificat. 
Percentatge de població que declara que sap català però no l'usa habitualment (disponible l'any 2007). 
Percentatge de població catalanoparlant que s'adreça en català a persones desconegudes (disponible l'any 2007). 
Percentatge de població que associa aquests valors a l'ús del català, d'acord amb estudis específics. 
Nombre de pel·lícules exhibides en català i nombre de DVD amb versió catalana inclosa; nombre d'espectadors de 
cinema en català. 
Nombre d'eines i  nombre de productes i serveis disponibles en català. 
Percentatge d'empreses de diversos sectors que ofereixen l'atenció al públic en català. 
Nombre de disposicions normatives elaborades i aprovades. 
Nombre d'acords aconseguits amb l'Estat i amb la Unió Europea. 
Nombre de casos atesos a les oficines de garanties lingüístiques. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
El programa de Promoció de la llengua catalana té impacte en les polítiques de gènere pel que fa al foment de l'ús 
del llenguatge no sexista i no androcèntric, inclòs en l'objectiu 1. 
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Diagnòstic de la situació 
 
L’associacionisme és un mecanisme privilegiat per fer real la participació dels joves d’una manera estructurada en la 
construcció d’una societat millor. Voler fer una política amb els joves i no, simplement, pels joves requereix un 
associacionisme fort. No hi ha democràcia avançada sense un nivell alt d’implicació ciutadana, sense una societat 
civil organitzada, dinàmica. 
 
Actualment existeix un lleure passiu i consumista, molt estès dins la nostra societat i atès principalment per la 
indústria. En contraposició, volem potenciar un lleure de base participativa  i creatiu convençuts que el 
desenvolupament d’aquest lleure és un guany per la societat i per a l’individu. En aquest sentit, cal  continuar 
treballant en l’àmbit de la formació en l’educació no formal i en el reconeixement social d’aquesta. 
 
Les polítiques de joventut es desenvolupen arreu del territori de Catalunya, gràcies a la col·laboració de les diferents 
administracions implicades: ajuntaments i consells comarcals, i també amb el suport de les diferents associacions 
juvenils implantades pel territori.  
 
Cal actuar sobre el fet que els joves no es poden independitzar. Cal intervenir en l’àmbit de la població juvenil que fa 
ús/abús de les drogues i continuar assessorant als joves sobre una sexualitat segura. Cal promoure hàbits 
alimentaris saludables entre els joves i la pràctica habitual d’exercici físic. També s’ha de continuar promocionant als 
artistes joves. 
 
Per últim, és molt important implicar als joves en la construcció d’un món millor, ja que és el millor aval que podem 
tenir per solucionar i prevenir molts conflictes que neixen de la situació complexa en que està immers el món 
occidental: l’encreuament de cultures,  la  globalització, les desigualtats socials, etc. Dins d’aquest marc, cal 
intensificar actuacions integradores que promoguin el respecte, la tolerància, i la convivència entre els immigrants, 
així com potenciar la participació dels joves en les estructures de la societat civil a fi d’aconseguir uns joves oberts a 
la nova realitat que viuen, capaços d’analitzar- la i de comprometre’s en la seva transformació. 
 
Objectius 
 
Estratègics 
1. Coordinar actuacions interdepartamentals en el marc del Pla Nacional de la Joventut i donar-les a conèixer a la 
població juvenil. 
2. Enfortir el compromís amb el món associatiu i millorar les infraestructures de les entitats juvenils. 
3. Potenciar un lleure participatiu i creatiu en front d'un lleure passiu i consumista. 
4. Consolidar una estructura que permeti motivar i coordinar les actuacions a nivell de territori. 
 
Operatius 
1.1. Divulgar les actuacions vinculades a les polítiques de joventut mitjançant la web i els PIJ'S 
2.1. Fomentar  l'associacionisme juvenil i aconseguir un major grau de participació dels joves. 
2.2. Millorar les infraestructures de les entitats juvenils. 
3.1. Fomentar el reconeixement social de l'educació en el lleure en la formació dels joves. 
4.1. Fer arribar a la totalitat del teixit associatiu les normatives vigents en matèria de joventut. 
4.2. Millorar la implicació de les administracions locals en les polítiques de joventut. 
  
Activitats 
 
-  Ajuts a joves investigadors per investigar en el camp de la joventut..  
-  Línia d’ajuts pel desenvolupament de projectes específics d’investigació sobre el món juvenil. 
-  Encarregar estudis a professionals i a institucions públiques en els principals camps d’interès. 
-  Convocar el Premi Joventut i fer l’acte del lliurament. 
-  Editar les publicacions que permetin donar a conèixer els treballs realitzats. 
-  Promoure debats i jornades sobre qüestions que afecten directament als joves. 
-  Formalitzar convenis de col·laboració amb altres institucions  del país o d’altres països amb situacions equivalents 
per col·laborar en l’estudi d’aquestes necessitats. 
-  Difusió entre els investigadors, responsables de polítiques de joventut i d’entitats juvenils el material documental 
en matèria de joventut del centre de Documentació. 
-  Desenvolupament del programa d’actualització del Fons Documental de les associacions juvenils existents a 
l’Arxiu Nacional de Catalunya. 
-  Convenis de col·laboració i altres línies de subvenció adreçades a les associacions juvenils. 
-  Suport a associacions juvenils per l’arranjament dels seus locals, incrementant els recursos d'anys anteriors. 
-  Convenis per la realització de les activitats d’estiu i suport a l’organització del Camps de treball per a joves. 
-  Editar una publicació amb les principals informacions a conèixer abans d’iniciar una activitat. 
- Establiment de vincles de col·laboració i intercanvi amb altres Comunitats autònomes i països d’Europa. 
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-  Organització de cursos de formació  que acreditin la capacitat i la qualitat  dels educadors en el lleure.  
-  Divulgació, per mitja de la Web, les normatives vigents en matèria juvenil. 
-  Extensió a tot el territori del procediment de notificació de les activitats juvenils. 
-  Suport financer i tècnic als ajuntaments per el desenvolupament d’activitats i plans locals de joventut, incrementant 
els recursos d'anys anteriors. 
-  Donar suport financer i tècnic als Consells Comarcals per el desenvolupament d’activitats i plans comarcals, que 
els permeti desenvolupar polítiques de joventut  en els àmbits de l’oci, el lleure, i l’habitatge des de la proximitat, 
incrementant els recursos d'anys anteriors. 
-  Creació i consolidació fòrums juvenils o altres mecanismes de participació juvenil al territori català. 
-  Continuar la col·laboració amb els ajuntaments per a la gestió del programa Borsa d’habitatge jove i iniciar noves 
col·laboracions amb d’altres ajuntaments per implantar aquest programa en el conjunt del territori, incrementant 
l’aportació pressupostària destinada a aquesta finalitat.  
- Difondre els ajuts per a rehabilitació d’habitatges destinats a lloguer de pisos per a joves.  
- Organitzar xerrades, conjuntament amb els agents socials implicats, als IES “Parlem de feina a les escoles”. 
- Organitzar xerrades informatives sobre temes d'interès per als joves, com l'ús de drogues, la sexualitat o hàbits 
saludables. Establir convenis amb entitats especialitzades en la matèria i editar fullets. 
- Promocionar la Sala d’Art Jove per a l’exposició de les obres dels artistes. 
- Organitzar cursos de formació bàsica pera nous informadors juvenils.  
- Organitzar la  Trobades Nacionals d’Informadors Juvenils que permet intercanviar opinions i experiències entre els 
diferents informadors juvenils presents  arreu del territori.  
- Organitzar jornades formatives monogràfiques. 
- Activitats de promoció i publicitat per donar a conèixer més entre els joves els PIJ: distribuir materials bibliogràfics, 
llibres, vídeos, revistes i altres publicacions d’interès. 
- Promoure cursos  adreçats als formadors de les Escoles d’Educació en el Lleure per sensibilitzar-los a introduir en 
les seves activitats i programes matèries concretes afavoridores de la integració dels joves  provinents d’altres 
cultures 
- Impuls de la participació dels joves en les activitats d’intercanvi cofinançades amb la Unió Europea. 
- Preparar  activitats de debat entre els joves per  sensibilitzar-los i implicar-los mes àmpliament en els processos de 
debat parlamentari. 
 
Seguiment 
 
- Nombre de sol·licituds de beques d’investigadors.  
- Nombre de projectes d’investigació presentats. 
- Relació de guardonats i nombre de participants al Premi Joventut. 
- Nombre d’estudis difosos.  
- Debats i jornades organitzats 
- Convenis de col·laboració  formalitzats 
- Nombre de publicacions obtingudes cada mes per temàtiques i per origen 
- Visitant del Centre i materials mes consultats 
- Consultes setmanals realitzades per correu electrònic i tramitacions desenvolupades. 
- Nombre  d’entitats beneficiades dels convenis de col·laboració per donar suport a les entitats juvenils.  
-  Nombre  d’entitats beneficiades per les subvencions concedides per a  activitats. 
-  Nombre  d’entitats  beneficiades per les subvencions concedides per a inversions 
-  Nombre de participants i de camps de treball realitzats: a l’estranger, a la resta de l’estat i a Catalunya. 
-  Nombre de beneficiaris i d’activitats difoses a la Guia d’activitats d’estiu. 
-  Nombre d’instal·lacions juvenils subvencionades i nombre de places beneficiades  per les noves inversions 
finançades per la SGJ. 
-  Nombre de cursos efectuats i de participants. 
-  Nombre de carnets i diplomes emesos 
-  Nombre de notificacions presentades per territoris per períodes d’activitats: Nadal, Setmana Santa, Estiu. 
-  Nombre d’Ajuntaments beneficiats per les aportacions de la SGJ 
-  Nombre de programes locals finançats anualment 
-  Nombre de programes comarcals desenvolupats amb el suport de la SGJ 
-  Nombre d'ctivitats d’inspecció d’instal·lacions notificades a la SGJ pels Consells Comarcals 
-  Nombre de convenis signats amb els ajuntament pel programa BHJ.  
-  Nombre de joves que han pogut accedir a aquests lloguers.  
-  Nombre de consultes a la web. 
-  Nombre i lloc de les xerrades sobre temes d'interès per als joves. Nombre de convenis i visites  o consultes 
efectuades. 
-  Nombre d’artistes que han exposat la seva obra a la sala d’Art 
-  Nombre de participants als cursos organitzats a la Xarxa Catalana dels Punts d’Informació Juvenil. 
-  Nombre de PIJ autoritzats 
-  Nombre de visites als PIJ de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona 
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-  Nombre de participants en els cursos organitzats per a responsables de les Escoles d’educació en el Lleure. 
- Nombre d’activitats d’intercanvi organitzades i nombre de participants 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Les actuacions d'aquest programa corresponen a polítiques transversals del Govern en matèria de gènere. També 
té incidència en les polítiques en relació a l'habitatge, la salut, l'accés al món del treball i la cultura. 
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Diagnòstic de la situació 
 
La Generalitat de Catalunya necessita un instrument informatiu per facilitar el coneixement global del territori català 
en tots els seus aspectes, així com per difondre l’acció de govern, per conscienciar a la ciutadania respecte 
determinades qüestions, i per promoure la imatge exterior de Catalunya a través dels mitjans de comunicació; del 
Centre d'Informació de Catalunya. Palau Robert; de l’edició i publicació de material imprès,  audiovisual, i digital; i de 
l’aplicació de la identificació visual i de senyalització de la Generalitat de Catalunya. 
Els destinataris del programa són el conjunt de la població de Catalunya així com els seus visitants.  
 
Objectius 
 
Objectius estratègics 
1. Promoure el coneixement de Catalunya, a través d'activitats informatives i d’assessorament cultural, lúdic, turístic 
i de difusió general en el Centre d'Informació de Catalunya. Palau Robert i promoure projectes de divulgació de la 
realitat catalana, mitjançant la col·laboració amb els mitjans de comunicació 
2. Conèixer, coordinar i endegar les campanyes de publicitat institucional i coordinar l’activitat publicitària dels 
diferents departaments de la Generalitat de Catalunya. Vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria de 
publicitat institucional. 
3. Conèixer i valorar l’activitat editorial dels departaments de la Generalitat de Catalunya 
4. Harmonitzar la imatge institucional de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la difusió, actualització i seguiment 
del compliment de la normativa vigent del Programa d’identificació Visual (PIV), i de senyalització de la Generalitat 
de Catalunya 
 
Objectius operatius 
1.1 Ampliar el contingut sociocultural de les exposicions i activitats que es portin a terme al Centre d'Informació de 

Catalunya. Palau Robert. 
1.2 Incrementar les activitats de caràcter científic, tecnològic i les adreçades a  infants i  
joves del Centre d'Informació de Catalunya. Palau Robert. 
2.1 Fixar els criteris per assegurar la coherència i la priorització de les campanyes de publicitat institucional dels 
departaments i organismes de la Generalitat de Catalunya. 
2.2 Fer el seguiment sobre el compliment de la normativa vigent en publicitat institucional. 
3.1 Mantenir el suport a l'activitat editorial dels departaments de la Generalitat de Catalunya. 
3.2 Millorar els productes editorials del Departament de la Presidència. 
4. Incrementar l'harmonització de la imatge institucional de la Generalitat de Catalunya i la seva  
senyalització d'acord amb la normativa vigent. 
 
Activitats 
 
- Organització d'activitats al Centre d'Informació de Catalunya: 

a) Exposicions simultànies amb diversos horitzons temporals i temàtics: Exposició anual de gran format, 
Exposicions a l’espai Cotxeres, Mostra de la Cuina dels Genis del Foc, Vitrina del Fotògraf i Catalunya Propostes 
b) Concerts al Palau Robert: Cicle de concerts solidaris i Nits d’Estiu al Jardí del Palau Robert. 
c) Suport pedagògic i dinamització cultural: Cicle de rondalles, tallers pedagògics relacionats amb les 
exposicions, visites guiades, Festa de l’Aigua, Festa de Sant Jordi: parades de llibres i flors al jardí, i activitats per 
a les escoles. 
d) Presentacions institucionals, culturals i cíviques: rodes de premsa, presentacions de llibres, cicles de 
conferències i activitats diverses. 
e) Suport a les actuacions dels consells comarcals i dels municipis: presentació de productes i conferències. 
Producció de catàlegs i opuscles corresponents a les produccions pròpies i edició d’una agenda trimestral amb 
les activitats de Palau Robert. 
f) Realització d’exposicions i elaboració i difusió de materials sobre aspectes relatius a l’acció de govern i a la 
identitat de Catalunya. 

-  Realització de campanyes de difusió de l’acció de govern, d’enfortiment de la consciència cívica i de promoció de 
Catalunya a l’exterior. 
-  Edició de publicacions: 
 -  Actualització, seguiment, manteniment i difusió del Programa d’Identificació Visual (PIV). 
-  Manteniment de la pàgina web del Programa d’Identificació Visual (PIV), habilitada per facilitar informació i 
respondre consultes. 
-  Administració i dinamització de la pàgina web del Palau Robert: Butlletí electrònic setmanal, Base de dades de 
rutes, Bústia de suggeriments. 
-  Seguiment de les publicacions dels altres departaments de la Generalitat de Catalunya, per mitjà del Consell 
Editorial. 
-  Elaboració de criteris sobre publicitat institucional i seguiment de l’activitat duta a terme en aquest camp pels 
diversos departaments de la Generalitat de Catalunya. 
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Seguiment 
 
-  Nombre de visitants del Palau Robert (el nombre està condicionat al seguiment de les pautes de seguretat 
relatives als aforaments). 
- Consultes pàgina web de Palau Robert 
- Nombre de campanyes realitzades de publicitat institucional 
- Indicadors de la ISO-9001 de la Direcció General de Difusió Corporativa 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
En totes les àrees de la Direcció General de Difusió Corporativa es dóna l'impacte sobre polítiques transversals: 
Des del Centre d'Informació de Catalunya. Palau Robert s’incideix en turisme, cultura, joventut, educació i altres. 
La difusió de l’acció de govern a través de les campanyes de publicitat i la promoció de projectes de divulgació de la 
realitat catalana, mitjançant la col·laboració amb els mitjans de comunicació, implica a tota la Generalitat i a la seva 
organització.  
Les campanyes de publicitat per comunicar a la població determinats aspectes o canvis d’actituds  (prevenció 
d’accidents de trànsit, prevenció d’accidents de trànsit, prevenció d’incendis, estalvi d’aigua, prevenció de 
maltractament envers les dones i les persones socialment més dèbils, etc.) són accions totalment transversals amb 
els departaments implicats en cada campanya. 
La Secretaria del Consell Editorial fa el seguiment del compliment de les directrius de la producció editorial de la 
Generalitat de Catalunya i , col·lateralment, té impacte sobre polítiques transversals pel que fa al material editorial 
que es produeixi. 
L’harmonització de la imatge institucional de la Generalitat de Catalunya i la seva senyalització, i la cura pel 
compliment del Programa d'Identificació Visual ajuda a reforçar el concepte de Generalitat de Catalunya com a 
marca de qualitat que acompanya qualsevol activitat governamental. 
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Els mitjans de comunicació social estan immersos avui en dia en una autèntica revolució, com a conseqüència d’un 
entorn tecnològic que evoluciona a gran velocitat.  
L’ús generalitzat de les noves tecnologies comporta, forçosament, la necessitat de redefinir tots els paràmetres 
legals: el marc competencial, el règim jurídic i les instàncies de regulació. 
Aquest nou paisatge representa alhora un risc i una oportunitat per a Catalunya. Un risc, perquè, en l’actual procés 
de globalització, les cultures dominants poden posar en perill les cultures minoritàries, i una oportunitat en tant que 
l’entorn digital pot donar l’impuls definitiu a un espai català de comunicació. 
El programa, a través de l’estructura de la Secretaria de Comunicació, té la missió de proposar i executar la política 
del govern de la Generalitat sobre mitjans de comunicació, dirigir la implantació de la tecnologia digital en el sector 
audiovisual i impulsar la recerca en l’entorn de l’espai català de comunicació. 
El programa s’adreça al sector dels mitjans de comunicació, que està format, a grans trets, pels següents col·lectius 
i subsectors: 
a) Premsa escrita. 
b)  Premsa digital. 
c) Ràdio. 
1. Emissores públiques de ràdio. 
2. Emissores privades de ràdio. 
3. Emissores de ràdio culturals i educatives. 
d) Agents implicats en el procés d'implantació de la ràdio digital (DAB) a Catalunya: a més dels radiodifusors públics 
i privats, els operadors de xarxa, instal·ladors, fabricants, distribuïdors, publicistes. 
e) Televisió. 
1. Televisió pública d’abast nacional. 
2. Televisions provades d’abast nacional. 
3. Televisions municipals locals (només poden ser digitals). 
f) Televisions digitals locals, de titularitat municipal i privada. 
g). Agents implicats en el procés d'implantació de la televisió digital terrestre (TDT) a Catalunya: a més dels 
radiodifusors públics i privats, els productors de continguts, operadors de xarxa, instal·ladors, fabricants, 
distribuïdors, publicistes, col·legis professionals, associacions d’empreses de telecomunicacions, associacions de 
telespectadors i organismes de l’Administració. 
h) Associacions i organismes de caràcter sectorial, professional i acadèmic. 
 
Objectius 
 
Estratègics 
1. Impuls del sector dels mitjans de comunicació i de la indústria audiovisual en particular. 
2. Preservar el pluralisme, el dret a la informació i la llibertat d’expressió en l’àmbit dels mitjans de comunicació. 
3. Implantar la Televisió Digital Terrestre a Catalunya (TDT), i apagada analògica. 
4. Completar el mapa de la radiodifusió sonora a Catalunya. 
5. Consolidar l’espai català de comunicació com a mercat dels mitjans de comunicació en llengua catalana i com a 
espai de reflexió i recerca. 
 
Operatius 
1.1. Millorar i incrementar la política d’ajuts al sector 
2.1. Adequar la regulació dels mitjans de comunicació públics al sector 
3.1. Incrementar el nombre d’emissions de TDT a Catalunya per illes territorials 
3.2. Incrementar la divulgació de la TDT a través de campanyes de comunicació 
3.3. Incrementar el servei d’atenció a les consultes dels usuaris sobre la implantació de la TDT. 
4.1. Reduir la presència de les ràdios analògiques no regulades a Catalunya 
4.2. Incrementar la regulació per a la difusió de la ràdio digital a Catalunya 
5.1. Mantenir les accions dutes a terme fins el moment per consolidar els grups de treball. 
5.2. Incrementar l’activitat del grup de treball tant presencial com virtual 
 
Activitats 
 
- Consolidació de la convocatòria dels concursos públics de subvencions a les diferents modalitats de mitjans de 
comunicació social en llengua catalana o aranesa, en col·laboració amb l’Institut Català de les Indústries Culturals. 
- Impuls de l’Agència Catalana de Notícies com a servei públic adreçat a les empreses del sector dels mitjans de 
comunicació. 
- Impuls d’un nou instrument de medició d’audiències dels mitjans de comunicació i d’usos i costums culturals i 
lingüístics als territoris de parla catalana (a través de la Fundació Comunicació i Cultura). 
- Impuls de la col·laboració entre els mitjans de comunicació públics dels territoris de parla catalana. 
- Impuls del Canal Euroregió, en col·laboració amb els altres territoris de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània. 
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- Elaboració d’un projecte de decret de règim jurídic de les televisions locals digitals. 
-  Elaboració d’un projecte de decret de regulació de les emissores de ràdio i televisió de titularitat pública local. 
- Elaboració d’un projecte de decret de regulació de les emissores de ràdio culturals i educatives. 
- Impuls del Fòrum del DAB (ràdio digital terrestre) a Catalunya. 
- Suport a les proves pilot de DMB (ràdio digital) a Catalunya. 
- Impuls del Fòrum de la TDT (televisió digital terrestre) a Catalunya: 
- Posada en marxa de l'Oficina de Projecte per a la implantació i apagada analògica de la TDT a 
  Catalunya. 
- Posada en marxa de dos projectes pilot de desplegament de la TDT a Catalunya. 
- Organització de la campanya extraordinària de comunicació de la TDT. 
- Actualització de la web del Fòrum de la TDT a Catalunya. 
- Definició del projecte T-Administració. 
- Impulsar la recerca i la producció de coneixement sobre l’espai català de comunicació i, en particular, sobre el 
sector dels mitjans de comunicació a Catalunya. 
- Convocatòria dels Premis Nacionals de Radiodifusió, Televisió, Internet i Telecomunicacions: 
13.1 i creació d’una nova categoria de premi nacional a un mitjà de comunicació audiovisual local. 
- Creació de l’Arxiu Públic Audiovisual de Catalunya, totalment digitalitzat. 
 
Seguiment 
 
Indicadors objectiu estratègic 1: 
- Evolució del VAB (valor afegit brut) del sector dels mitjans de comunicació social i de la indústria audiovisual de 
Catalunya. 
- Evolució de l’audiència i la difusió dels mitjans de comunicació social en llengua catalana. 
- Resultats de l’Agència Catalana de Notícies: pes de les aportacions públiques a l’ACN  
Indicadors objectiu estratègic 2: 
- Nombre d’empreses i organismes destinataris dels ajuts públics al sector. 
Indicadors objectiu estratègic 3: 
- Sinèrgies generades amb els agents implicats (Fòrums): diferencial entre reunions previstes inicialment i reunions 
realitzades 
- Primers resultats per a la implantació real de la TDT local a Catalunya "Maresme Digital" i altres 2 projectes pilot de 
desplegament de la TDT a Catalunya: nombre de projectes d’implantació reals realitzats amb èxit 
- Emissions de la TDT a Catalunya (audiència) 
- Presència en els mitjans de comunicació: divulgació a través de campanyes de premsa 
Indicadors objectiu estratègic 4: 
- Aprovació dels decrets previstos 
- Convocatòria de concursos públics 
Indicadors objectiu estratègic 5: 
- Interactivitat entre la Generalitat-món acadèmic-món científic (universitats) i món empresarial: nombre de reunions 
realitzades dels grups de reflexió 
- Presència de totes les activitats relacionades amb aquest objectiu en els mitjans de comunicació (divulgació) 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
El programa que presenta la Secretaria de Comunicació té impactes en les següents polítiques transversals del 
Govern de la Generalitat: 
- la política cultural (especialment, la impulsada per l’Institut Català de les Indústries Culturals) 
- la política lingüística (Secretaria de Política Lingüística) 
- la política territorial (per la regulació dels mitjans de comunicació audiovisuals locals) 
- la política de recerca (a través dels treballs de recerca finançats per la secretaria) 
- la política de telecomunicacions (pel pla d’implantació de la TDT) 
- l’impuls de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània (per l’impuls del Canal Euroregió) 
En aquest sentit, aquest programa té algunes actuacions que no estan directament recollides en l'Acord estratègic 
per a la internacionalització, la qualitat de l'ocupació i la competitivitat de l'economia catalana, però sí que estan 
relacionades amb els capítols de “Recerca, desenvolupament i innovació” i “Infraestructures i política de 
telecomunicacions” de l’acord. 
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Diagnòstic de la situació 
 
Distribució dels recursos per a realitzar les funcions d'administració, règim interior i gestió dels serveis generals del 
Departament, així com les tasques de suport a les diferents unitats directives. 
Aprofundir en la coordinació i la funcionalitat de totes les unitats que en depenen sota els criteris de racionalitat i 
optimització dels recursos. 
Disseny, seguiment i suport als diferents programes i actuacions sectorials en aquells àmbits que consideri prioritari 
el titular del Departament.  
 
Objectius 
 
Estratègic:  
1.- Aconseguir el ple desenvolupament del programa del Memorial Democràtic per tal de garantir el coneixement 
històric dels valors democràtics i els seus processos en la societat catalana.  
Operatiu: 
1.- Incrementar la dotació de la línia d'ajut per tal de poder arribar al màxim nombre de beneficiaris. 
2.- Incrementar la presència en la societat del Programa del Memorial Democràtic.  
 
Estratègic: 
2.- Desenvolupar la tasca del Programa de l'Institut Internacional per la Pau, a través del qual es vol contribuir en la 
idea d'una nova concepció de la seguretat internacional i el civisme que sigui una referència en la promoció de la 
pau en tots els aspectes de la  vida individual i social, la reflexió i l'acció per reduir la violència, en tots els seus 
vessants i promoure la cultura de la pau. 
Operatiu: 
1.- Establir una  línia d'ajuts. 
2.- Donar a conèixer a la societat  les actuacions del Programa de l'Institut Internacional per la Pau.  
 
Estratègic: 
3.- Revaloritzar en cara més la tasca que dur a terme l'Insititut d'Estudis Autonòmics, com a centre de recerca en 
dret públic autonòmic, delimitant el seu àmbit d'actuació a l'estat autonòmic i federalisme comparat; autogovern de 
Catalunya, i constitucionalització d'Europa. 
Operatiu: 
1.- Augmentar els estudis i treballs sobre autonòmies polítiques.   
  
Estratègic: 
4.- Potenciar la relació de col.laboració entre la Generalitat,  les Comunitats Autònomes, altres administracions, i 
millorar l’autogovern de Catalunya  incrementant les actuacions dirigides en aquest àmbit d'actuació . 
Operatiu: 
1.- Incrementar les actuacions de les activitats dirigies al personal de l'exèrcit. 
2.- Incrementar els actes per donar a conèixer l'autogovern de Catalunya. 
 
Estratègic:    
5.- Racionalitzar els mitjans materials i humans disponibles per a la consecució d'un millor servei dirigit a les unitats 
directives amb l'objectiu que aquestes puguin dur a terme la tasca que tenen encomanada. 
Operatiu: 
1.- Temporalitzar adequadament les diferents fases d'execució del pressupost del departament per tal d'assolir els 
objectius  previstos  
 
Activitats 
 
- Elaboració del pressupost i la seva gestió posterior mitjançant la tramitació de documents comptables, així com les 
modificacions pressupostàries proposades pels diferents organismes del departament. 
- Elaboració i seguiment dels expedients de contractació administrativa necessaris per dur a terme l'activitat del 
departament. 
- Tramitar les subvencions del departament. 
- Aplicació dins l'àmbit del Departament de la política de personal dictada per Funció Pública i la seva adaptació a 
les necessitats del departament. 
- Coordinar les necessitats formatives del personal del departament. 
- Assessorament als diferents òrgans del departament, en assumptes d'organització, coordinació i perfeccionament 
dels circuits administratius. 
- Planificació i coordinació de les accions adreçades a la informació i atenció al ciutadà. 
- Assessorament en l'elaboració, l'informe i la tramitació de les disposicions de caràcter general i de les resolucions 
d'informació requerit pel Parlament de Catalunya, així com el seguiment de la publicació de les mateixes. 
- Coordinació, intercanvi d'informació i establiment de criteris en relació amb les qüestions parlamentàries. 
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- Elaborar informes i respostes a les iniciatives parlamentàries d'àmbit interdepartamental.  
- Elaboració i coordinació dels informes, les publicacions i els estudis econòmics i estadístics en matèria que són 
competència del departament, així com l'elaboració de la memòria anual. 
  - Realització de seminaris, actes,  conferències, taules rodones, exposicions  relacionades amb l'activitat del 
Programa del Memorial Democràtic, i de l'Institut per la Pau. 
- Millora de les aplicacions informàtiques que donen suport als diferents programes del departament. 
- Divulgació de treballs de recerca i estudi amb l’edició  de publicacions pròpies o en règim de col.laboració editorial. 
- Realització de seminaris, conferències i fòrums de debat en els àmbits d'actuació de l'institut d'Estudis Autonòmic . 
- Creació del premi  Josep Maria Vilaseca i Marcet 
-Facilitar, en general, el desenvolupament cultural, social o laboral del personal militar i civil al servei de 
l'Administració mililitar. 
 
Seguiment 
 
Objectiu 1: - Recursos financers destinats a les activitats  
Objectiu 2: - Recursos financers destinats a les activitats 
Objectiu 3: - Nombre de treballs, seminaris, conferències realitzats 
Objectiu 4: - Nombre d'actuacions realitzades 
Objectiu 5: - Nombre d'expedients tramitats 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Diagnòstic de la situació 
 
Millorar la qualitat democràtica del país facilitant la participació ciutadana en els processos d’elaboració i execució 
de les polítiques públiques, promovent la creació i regulació de canals, òrgans i instruments participatius dirigits a la 
població en general, amb especial insistència en els sectors amb més dificultats, i a les institucions catalanes: 
govern, ens locals, parlament i sistema judicial. 
 
Objectius 
 
Estratègics: 
1. Aconseguir la implicació ciutadana en el procés d’elaboració i execució de les polítiques públiques 
2. Millorar la capacitat ciutadana per ser subjecte actiu de les polítiques públiques.  
3. Millorar el instrumental conceptual i metodològic per a una major eficàcia i eficiència dels processos participatius.  
 
Operatius: 
 Aconseguir la implicació ciutadana en el procés d’elaboració i execució de les polítiques públiques 
 Incrementar el 30% el nombre de processos participatius en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya. 
 Incrementar el 10% el nombre de proposicions de llei promogudes per iniciativa legislativa popular 
 Incrementar el 30% el nombre de processos participatius promoguts en l’àmbit local 
 Millorar la capacitat ciutadana per ser subjecte actiu de les polítiques públiques. 
 Incrementar el 30% el nombre d’associacions que reben cursos específics d formació 
 Incrementar el 30% els programes d’educació per a la participació. 
 Incrementar el 30% el nombre de sessions formatives dirigides a la ciutadania 
 Incrementar el 30% el nombre de persones participants, a títol individual,  en processos específics convocats 

pels ens locals o per la Generalitat 
 Millorar el instrumental conceptual i metodològic per a una major eficàcia i eficiència dels processos 

participatius. 
 Incrementar el 30% els acords amb les Universitats per a la recerca i anàlisi d’experiències participatives 
 Incrementar l’oferta formativa de l’Escola d’Administració pública, en matèria de participació, un 30%  
 Incrementar un 30% les publicacions relacionades amb els conceptes, tècniques  i experiències de participació 

ciutadana 
 
Activitats 
 
 Aconseguir la implicació ciutadana en el procés d’elaboració i execució de les polítiques públiques 
 Incrementar el 30% el nombre de processos participatius en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya. 
 Promoure la realització de processos participatius de manera conjunta amb  altres departaments 
 Establir un model marc de participació ciutadana al servei dels Departaments de la Generalitat 
 Promoure la creació de comissions interdepartamentals pel desenvolupament de processos participatius 
 Desenvolupar línies d’assessorament específic a l’acció de cada departament 
 Promoure la difusió d’experiències innovadores dels diferents Departaments 
 Elaborar els protocols i regulacions necessaris per promoure la realització de processos de participació. 
 Incrementar el 10% el nombre de proposicions de llei promogudes per iniciativa legislativa popular 
 Elaborar una guia per a la difusió de la regulació de la iniciativa legislativa popular 
 Promoure la implicació de les organitzacions socials, professionals i ciutadanes en el desenvolupament de la 

iniciativa legislativa popular. 
 Incrementar el 30% el nombre de processos participatius promoguts en l’àmbit local 
 Elaborar un pla d’ajuts econòmics dirigit als ens locals per promoure el desenvolupament d’experiències 

participatives 
 Promoure la posta en marxa de mitjans de formació dirigits als càrrecs electes i al personal tècnic per millorar la 

seva capacitat de liderar processos participatius innovadors 
 Crear una Xarxa de persones expertes en participació en l’àmbit local per afavorir l’intercanvi d’experiències i 

l’optimització dels recursos humans disponibles en Catalunya. 
 Establir canals i convenis de col·laboració amb els ens locals d’abast supramunicipal i amb les associacions 

municipalistes. 
 Promoure la coordinació amb els diferents departaments de la Generalitat que tenen relació amb els ens locals 

per optimitzar els recursos disponibles. 
 Promoure la realització de programes de suport als ens locals en col·laboració amb les diputacions catalanes. 
 Promoure la convocatòria de premis a experiències innovadores 
 Millorar la capacitat ciutadana per ser subjecte actiu de les polítiques públiques. 
 Incrementar el 30% el nombre d’associacions que reben cursos específics d formació. 
 Elaborar un programa de formació específica dirigit al món associatiu en col·laboració amb altres departaments 
 Promoure la coordinació dels òrgans de participació relacionats amb l’associacionisme existents a la 

Generalitat. 
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 Incrementar el 30% els programes d’educació per a la participació. 
 Elaborar programa de formació específica en col·laboració amb el departament d’educació i la Secretaria 

General de Joventut 
 Promoure l’anàlisi dels mitjans de participació existents a l’àmbit escolar, amb la col·laboració dels 

departaments implicats i dels agents socials. 
 Promoure la difusió de bones pràctiques realitzades als centres educatius de Catalunya en aquesta matèria. 
 Promoure la realització de programes específics a les Escoles d’adults 
 Promoure la realització de programes específics per a les persones immigrades, en col·laboració amb la 

Secretaria General d’immigració. 
 Incrementar el 30% el nombre de sessions formatives dirigides a la ciutadania 
 Elaborar programes específics de formació dirigits a la ciutadania i per a la seva realització als equipaments 

socials i culturals del país. 
 Incrementar el 30% el nombre de persones participants, a títol individual,  en processos específics convocats 

pels ens locals o per la Generalitat 
 Elaborar un pla específic interdepartamental, per a la incorporació de persones individuals en els processos 

participatius promoguts pels departaments. 
 Millorar l’instrumental conceptual i metodològic per a una major eficàcia i eficiència dels processos participatius. 
 Incrementar el 30% els acords amb les Universitats per a la recerca i anàlisi d’experiències participatives 
 Promoure la realització de convenis de col·laboració amb les universitats públiques catalanes per dur a terme 

projectes de recerca. 
 Promoure la implicació de les Universitats catalanes en el recull i anàlisi d’experiències. 
 Incrementar l’oferta formativa de l’Escola d’Administració pública, en matèria de participació, un 30%. 
 Elaborar un pla de formació per a l’administració Local 
 Elaborar mòduls formatius per incloure en els plans de formació de directius i funcionaris habilitats. 
 Promoure la realització de sessions formatives específiques en funció de demandes concretes dels ens locals o 

d’altres Departaments. 
 Incrementar un 30% les publicacions relacionades amb els conceptes, tècniques  i experiències de participació 

ciutadana. 
 Elaborar una línia de publicacions especialitzades en l’anàlisi d’experiències participatives. 
 Promoure l’edició i difusió d’opinions, comentaris i recerques relacionades amb la participació ciutadana. 

 
Seguiment 
 
 Aconseguir la implicació ciutadana en el procés d’elaboració i execució de les polítiques públiques 
 Incrementar el 30% el nombre de processos participatius en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya. 

OUTPUT Quantitat de processos iniciats durant l’any 
OUTPUT Nombre de Departaments promotors 
QUALITAT Grau de coordinació interdepartamental. Es considera Inexistent si la iniciativa és d’un únic departament, 
Baix si són 2, Mig si són >de 2 i < de 4 i Alt si és > de 4. 
QUALITAT Importància de l’actuació o política sobre la que es promou el procés participatius, d’acord amb les 
prioritats del Departament promotor. 
 Incrementar el 10% el nombre de proposicions de llei promogudes per iniciativa legislativa popular 

OUTPUT Nombre de propostes presentades 
OUTPUT Nombre de propostes que han realitzat el tràmit de recollida de signatures 
 Incrementar el 30% el nombre de processos participatius promoguts en l’àmbit local 

OUTPUT Nombre de processos participatius 
RESULTATS Grau de compliment dels objectius proposats pel procés participatiu 
QUALITAT Grau de satisfacció dels agents implicats en el procés 
 Millorar la capacitat ciutadana per ser subjecte actiu de les polítiques públiques. 
 Incrementar el 30% el nombre d’associacions que reben cursos específics d formació. 

OUTPUT Nombre de cursos de formació 
OUTPUT Nombre d’associacions assistents als cursos 
 Incrementar el 30% els programes d’educació per a la participació. 

OUTPUT Nombre de programes 
OUTPUT Nombre de persones assistents als programes 
QUALITAT Grau de satisfacció de les persones assistents respecte dels continguts de la formació 
 Incrementar el 30% el nombre de sessions formatives dirigides a la ciutadania 

OUTPUT Nombre de programes 
OUTPUT Nombre de persones assistents als programes 
QUALITAT Grau de satisfacció de les persones assistents respecte dels continguts de la formació 
 Incrementar el 30% el nombre de persones participants, a títol individual,  en processos específics convocats 

pels ens locals o per la Generalitat 
OUTPUT Nombre de persones participants 
QUALITAT Significació de les persones participants respecte de l’estructura social a la qual s’adreça el procés 
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participatiu 
 Millorar l’instrumental conceptual i metodològic per a una major eficàcia i eficiència dels processos participatius. 
 Incrementar el 30% els acords amb les Universitats per a la recerca i anàlisi d’experiències participatives 

OUTPUT Nombre de convenis realitzats amb les Universitats 
OUTPUT Nombre de projectes promoguts mitjançant aquests acords 
QUALITAT Grau de satisfacció respecte dels resultats obtinguts amb els convenis 
 Incrementar l’oferta formativa de l’Escola d’Administració pública, en matèria de participació, un 30%. 

OUTPUT Nombre d’accions formatives específiques 
OUTPUT Nombre de persones assistents a les accions formatives 
QUALITAT Grau de satisfacció de les persones assistents respecte del contingut de la formació 
 Incrementar un 30% les publicacions relacionades amb els conceptes, tècniques  i experiències de participació 

ciutadana. 
OUTPUT nombre de publicacions realitzades 
QUALITAT Grau de coordinació o col·laboració amb altres Departaments, ens locals, universitat i/o agents socials 
per a la realització de la publicació 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

 
 



 

 



 

 

DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I 
OBRES PÚBLIQUES 

 
 

Codi  Servei 
PO01   Secretaria General 
PO02  Direcció General d’Urbanisme 
PO03  Direcció General de Ports i Transports 
PO05  Direcció General de Carreteres 
PO08  Direcció General d’Arquitectura i Paisatge 
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Departament:  
Política Territorial i Obres Públiques 

 

Servei/Entitat:  
Secretaria General 

Codi:  
 PO01 

Programa:   
Direcció i administració generals 

Codi:   
 121 

Diagnòstic de la situació 
 
La millora dels processos tant en la planificació, com en la tramitació i execució de l’obra pública ha de portar una 
millora de l’eficiència que es concreti en costos més ajustats, procediments més transparents i guanys en temps i en 
seguretat. Per tar d’assolir aquestes millores calen canvis tant a nivell organitzatiu com a nivell normatiu per establer 
uns procediments més clar i més senzills. 
 
La qualitat ha de ser un objectiu constant en la nostra acció. En aquest sentit, la instauració de 
sistemes per garantir la qualitat en tots els nivells de treball del Departament, des de l’execució de les obres, fins a 
la gestió dels serveis públics és una política prioritària que cal programar i fixar els mecanismes de control adients 
per garantir que es dugui a terme correctament i que es mantingui en el temps. 
 
Objectius 
 
Mantenir els principals serveis centrals de suport i coordinar les tasques administratives de les diferents direccions 
generals i ens del Departament per tal de garantir-ne un funcionament eficient. 
 
Activitats 
 
Activitats de gestió econòmica; assessoria jurídica, gestió de personal i recursos informàtics; estudis i estadístiques; 
actuacions de suport a l’equip directiu; expropiacions. 
 
Seguiment 
 
Índex de gestió de la despesa=nombre de personal/volum de recursos gestionats. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Una administració mes àgil i eficaç contribueix a l'increment de la competitivitat i la seva actuació ha de vetlla pel 
compliment de les polítiques establertes en tots els àmbits. 
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Departament:   
Política Territorial i Obres Públiques 

 

Servei/Entitat: 
Secretaria General  

Codi:  
 PO01 

Programa:   
Formació del personal d'administració i serveis 

Codi:   
 122 

Diagnòstic de la situació 
 
Cada vegada més la formació és un tema prioritari i es considera peça fonamental per poder assolir i mantenir els 
objectius estratègics establerts per aconseguir la modernització continuada de l’Administració. 
 
Aquest programa es desenvolupa d’acord amb les directrius establertes en el Pla de Formació del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques basat en les necessitats de les diferents unitats del Departament i de les 
persones que hi treballem. 
 
Objectius 
 
Les principals actuacions formatives van adreçades a la millora de capacitats tècniques, l’actualització de 
coneixements específics, el domini de programaris informàtics, o la millora d’habilitats lingüístiques i comunicatives 
aplicades a la feina diària. Totes aquestes actuacions conflueixen en un objectiu comú com és el de la millora 
contínua dels professionals de l’Administració de la Generalitat per poder donar un servei de bona qualitat a la 
nostra societat. 
 
Activitats 
 
Les activitats que es realitzin dins el Pla de Formació del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, es 
desenvolupen en set línies formatives: 
 
- Funció directiva 
 
- Funció d’actualització 
 
- Funció de millora de processos 
 
- Funció de comunicació 
 
- Formació específica 
 
- Llengua catalana 
 
- Microinformàtica 
 
Aquestes activitats es completen amb l’assistència del personal a d’altres activitats organitzades per diferents 
organismes externs al Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 
 
Seguiment 
 
- Número d’assistents 
- número de persones que superen els cursos 
- % núm. de persones que superen els cursos/núm. assistents 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Departament:   
Política Territorial i Obres Públiques 

 

Servei/Entitat: 
Secretaria General 

Codi: 
 PO01 

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

Codi:  
 123 

Diagnòstic de la situació 
 
La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (BOE de 10.11.1995), i la normativa 
complementària d’aplicació preveuen que l’empresari és el responsable d’adoptar les mesures de prevenció 
necessàries per tal de garantir la seguretat i salut dels seus treballadors. 
 
En aplicació de l’esmentada normativa el Departament de Política Territorial i Obres Públiques preveu tot un conjunt 
d’actuacions adreçades a la millora de les condicions de treball, la prevenció dels riscos laborals del personal que hi 
presta serveis i la integració de la prevenció en el funcionament del Departament. 
 
Objectius 
 
Adoptar les mesures de prevenció necessàries per garantir la seguretat i la salut dels treballadors del Departament. 
 
Activitats 
 
Funcionament dels serveis de prevenció; l’adquisició d’equips i material inventariable; realització d’obres de 
remodelació o manteniment que es realitzin en base a les avaluacions de riscos realitzades o com a mesura de 
prevenció; formació dels treballadors en relació amb els riscos del seu lloc de treball i actuacions d’informació 
necessària per a la integració de les activitats preventives en el desenvolupament normal de les funcions que duen a 
terme els treballadors. 
 
Seguiment 
 
- nombre de cursos de formació sobre riscos específics en el lloc de treball. 
- nombre de plans d’emergència elaborats/revisats. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Departament: 
Política Territorial i Obres Públiques 

 

Servei/Entitat:  
Secretaria General 

Codi: 
 PO01 

Programa:   
Serveis complementaris a l'educació 

Codi:   
 424 

Diagnòstic de la situació 
 
El sector de la construcció, i més concretament el d’obra pública, és un dels eixos bàsics de l’activitat productiva del 
país. L’evolució constant de les tècniques i dels sistemes de treball en aquest àmbit requereix professionals 
polivalents amb un coneixement de base ampli i molt aplicat, que permeti adaptar-se a les necessitats dels projectes 
d’obra pública amb uns elevats estàndards de qualitat. 
 
Objectius 
 
Ampliar i consolidar una oferta educativa en formació no reglada i de reciclatge del personal del món de la 
construcció per formar especialistes en obra pública. 
 
Activitats 
 
Cursos de formació a l'Escola de Sobreestants d'Obres Públiques de Tàrrega. 
 
Seguiment 
 
- número de titulats anuals.  
- número de matriculats. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Les actuacions formatives contingudes en aquest programa contribueixen a millorar la competitivitat, especialment 
en l'àmbit del sector de la construcció. 
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Departament: 
Política Territorial i Obres Públiques 

 

Servei/Entitat: 
Secretaria General 

Codi:  
 PO01 

Programa:   
Beques i ajuts a l'estudi 

Codi:   
 425 

Diagnòstic de la situació 
 
La situació actual del mercat de treball, cada cop més competitiu, requereix per part dels aspirants a un lloc de 
treball d’habilitats que van més enllà de l’àmbit estrictament acadèmic i que només es poden adquirir i desenvolupar 
en un entorn de treball real. 
 
Objectius 
 
Completar la formació dels alumnes de facultats i escoles universitàries amb estades en pràctiques al Departament 
per tal de millorar-ne la qualificació professional. 
 
Activitats 
 
Desenvolupar estades en practiques d’alumnes de facultats i escoles universitàries, de l’àmbit docent relacionat amb 
matèries pròpies del Departament. 
 
Seguiment 
 
Indicadors d’output: numero d’alumnes en pràctiques.  
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Les activitats previstes en aquest programa contribueixen a la millora de la competitivitat, en millorar la formació del 
capital humà. 
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Departament:  
Política Territorial i Obres Públiques 

 

Servei/Entitat:  
Secretaria General  

Codi:  
 PO01 

Programa:   
Promoció de la llengua catalana 

Codi:   
 451 

Diagnòstic de la situació 
 
La Llei de política lingüística estableix que la Generalitat, les administracions locals i les altres corporacions 
públiques de Catalunya han d’emprar el català en les actuacions internes i en la relació entre si i que també l’han 
d’emprar normalment en les comunicacions i notificacions adreçades a les persones residents en l’àmbit lingüístic 
català. 
 
Per tant cal posar a l’abast del personal del Departament tots els instruments necessaris per garantir el compliment 
de la llei i al mateix temps extendre el seu ús, a tots aquells àmbits de la societat que s’inscriuen dins l’àmbit de 
competències del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 
 
Objectius 
 
Extendre l’ús formal del català, mitjançant la formació adequada del personal del Departament i la difusió 
d’instruments lingüístics. 
 
Activitats 
 
Formació lingüística del personal de Departament; normalització, correcció i traducció de documents; elaboració de 
publicacions de terminologia específica i col·laboració per a l’aplicació homogènia de criteris lingüístics. 
 
Seguiment 
 
- número de cursos de català 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

 
 
 



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

79 

Departament:  
Política Territorial i Obres Públiques 

 

Servei/Entitat:  
Secretaria General 

Codi:  
 PO01 

Programa:  
Carreteres 

Codi:  
 521 

Diagnòstic de la situació 
 
El Govern de la Generalitat des del principi de la seva acció de Govern ha impulsat una política efectiva i directa per 
assolir la reducció i l'homogeneïtzació dels peatges de les autopistes catalanes i reduir així el greuge que pateix 
Catalunya front altres Comunitats Autònomes per l'existència d'un major percentatge d'autopistes de peatge. 
 
Objectius 
 
Gestionar de forma eficient la mobilitat i una política de peatges. Cal la implantació d'un nou model de gestió eficient 
del trànsit i el peatge, mitjançant la reformulació dels peatges com a instrument generalitzat de gestió de la mobilitat 
i finançament de la pròpia conservació i manteniment de les vies. 
 
Activitats 
 
Actuacions de reducció dels peatges. 
 
Seguiment 
 
- promoció de vies d'alta capacitat amb peatge. 
- promoció de vies d'alta capacitat lliures de peatge. 
 
Les actuacions contingudes en aquest programa son objecte de seguiment específic mitjançant el Grup de Treball 
per a la reordenació dels peatges a Catalunya. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
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 26. Fons de gestió autonòmica 
de transició o homogeneïtzació de peatge, la mesura 27. Nova política de les concessionàries d’autopistes. 
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Departament:  
Política Territorial i Obres Públiques 

 

Servei/Entitat:  
Secretaria General 

Codi:  
 PO01 

Programa:   
Ordenació del territori 

Codi:  
 542 

Diagnòstic de la situació 
 
Per aconseguir l'equilibri territorial de Catalunya i crear les condicions adequades per atreure l'activitat econòmica 
als espais idonis i aconseguir uns nivells similars de qualitat de vida per als ciutadans del nostre país cal dotar 
instruments que serveixin de marc orientador de les accions dels poders públics. 
 
Es tracta així d’establir, a nivell de tota Catalunya, unes directrius d’ordenació del Territori per tal de corregir els 
desequilibris que s’hi produeixen, a fi d’assolir un major benestar de la població, mitjançant el desenvolupament de 
plans territorials. 
 
També, però, atès que certs àmbits econòmics i geogràfics afecten el conjunt dels territoris, i han de ser vistos des 
d’una perspectiva del conjunt de Catalunya, s’ha de redactar els Plans Sectorials en els terminis que siguin els més 
adients per a la seva complementarietat amb els plans territorials. 
 
Així mateix per a determinats territoris que per les seves característiques requereixen un tractament integral es fa 
necessari establir instruments que permetin aconseguir el seu desenvolupament per apropar-se a la mitjana de 
Catalunya. 
 
Objectius 
 
Establir el sistema d’espais oberts, ordenar el creixement urbà i determinar l’encaix de les principals infraestructures 
a fi d’aconseguir que cada àmbit territorial funcioni i es desenvolupi de la manera més eficient i sostenible possible. 
 
Fomentar el creixement econòmic dels territoris més allunyats de la mitjana de Catalunya a través de l'impuls 
d’estructures administratives de promoció i desenvolupament. 
 
Activitats 
 
Elaboració dels plans territorials parcials, plans directors territorials, plans sectorials, així com el seguiment del Pla 
Territorial General. 
 
Suport a l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre i l'Institut per al Desenvolupament i Promoció 
de l'Alt Pirineu i Aran, per a actuacions de desenvolupament en aquests territoris. 
 
Seguiment 
 
- Número de plans territorials parcials en curs. 
 
- Número de plans directors territorials en curs. 
 
- Número de plans directors urbanístics en curs. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
L'ordenació del territori es realitza amb criteris de competitivitat i desenvolupament econòmic i respecte al medi 
ambient. 
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Departament:  
Política Territorial i Obres Públiques 

 

Servei/Entitat: 
 Secretaria General 

Codi:  
 PO01 

Programa:   
Desenvolupament tecnològic i innovació  

Codi:   
 574 

Diagnòstic de la situació 
 
El foment del desenvolupament tecnològic i la innovació és un element clau per incrementar la competitivitat 
econòmica i del territori, i millorar la qualitat de vida dels ciutadans. En aquest context el Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques destina part dels seus recursos a fomentar el desenvolupament tecnològic, en l’àmbit 
del territori, la ciutat i la mobilitat, i la innovació. 
En aquest sentit cal tenir en compte que la infraestructura científica i tecnològica de l’àmbit competencial del DPTOP 
es basa, en bona part, en centres participats. Així el DPTOP vehiculitza la seva activitat de desenvolupament 
tecnològic i innovació contribuint al manteniment de l’estructura d’una sèrie de centres de recerca i tecnològics en 
els quals hi participa. 
 
Objectius 
 
Fomentar el desenvolupament tecnològic i la innovació en l’àmbit de l’obra pública mitjançant el recolzament a 
centres de recerca i tecnològics que actuen en aquest àmbit. 
 
Activitats 
 
Manteniment de l’estructura de centres de recerca en l’àmbit de l’obra pública. 
 
Seguiment 
 
Número de centres tecnològics i de recerca de l’àmbit de l’obra pública recolzats. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
El desenvolupament tecnològic i la innovació son un element de destacada importància per incrementar la 
competitivitat econòmica. 
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Departament: 
Política Territorial i Obres Públiques 

 

Servei/Entitat:   
Direcció General d'Urbanisme 

Codi:  
 PO02 

Programa:  
Direcció i administració generals 

Codi:   
 121 

Diagnòstic de la situació 
 
La millora dels processos tant en la planificació, com en la tramitació i execució de l’obra pública ha de portar una 
millora de l’eficiència que es concreti en costos més ajustats, procediments més transparents i guanys en temps i en 
seguretat. Per tar d’assolir aquestes millores calen canvis tant a nivell organitzatiu com a nivell normatiu per establer 
uns procediments més clar i més senzills. 
 
La qualitat ha de ser un objectiu constant en la nostra acció. En aquest sentit, la instauració de 
sistemes per garantir la qualitat en tots els nivells de treball del Departament, des de l’execució de les obres, fins a 
la gestió dels serveis públics és una política prioritària que cal programar i fixar els mecanismes de control adients 
per garantir que es dugui a terme correctament i que es mantingui en el temps. 
 
Objectius 
 
Aconseguir la millora de la infraestructura bàsica de la Direcció General d'Urbanisme, tot i donant el suport 
administratiu a totes les diferents actuacions que s'hauran de dur a terme, per tal de donar compliment a tot allò que 
s'estableix en els diferents programes d'inversió. Coordinar les actuacions entre tots els serveis, adquirint aquells 
elements que tant per a la tasca administrativa, com per la de gestió, siguin necessaris per simplificar-les i millorar-
les. 
 
Garantir, amb l'òptim nombre de recursos materials i humans, la màxima eficàcia i resultats, a fi de facilitar el normal 
desenvolupament que generen els agents urbanístics i econòmics, la seva coordinació i eficàcia i la creació de 
riquesa per a la comunitat, i més concretament, donar, d'una banda, una ràpida i estudiada resposta administrativa a 
l'activitat urbanística per mitjà d'informes i propostes dels serveis territorials i dels acords de les comissions 
d'urbanisme; i d'altra, intervenir sobre les condicions reals de l'urbanisme al nostre país, per aconseguir un sistema 
de ciutats amb el nivell de progrés, qualitat i benestar que es necessita. 
 
Activitats 
 
- Estudis , informes i projectes. 
 
- Desenvolupament i suport d'informàtica gràfica i de gestió. 
 
- Publicacions. 
 
- Creació de bases de dades urbanístiques i inventaris. 
 
- Mapes de planejament urbanístic i usos del sòl. 
 
- Col·laboracions amb organismes nacionals i internacionals. 
 
- Organització, assistència i col·laboració en jornades, seminaris, col·loquis, cursos i similars. 
 
Seguiment 
 
Índex de gestió de la despesa=nombre de personal/volum de recursos gestionats. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Una administració mes àgil i eficaç contribueix a l'increment de la competitivitat i la seva actuació ha de vetlla pel 
compliment de les polítiques establertes en tots els àmbits. 
 

 
 
 



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

83 

Departament:   
Política Territorial i Obres Públiques 

 

Servei/Entitat:  
Direcció general d'Urbanisme 

Codi:  
 PO02 

Programa:   
Urbanisme 

Codi:  
 541 

Diagnòstic de la situació 
 
En matèria urbanística, cal aconseguir un desenvolupament que respongui  a la variació de les necessitats i als 
requeriments de la societat per mitjà d'un marc de planejament que gaudeixi de la necessària autoritat i respecte.  
 
Aquest programa deriva de l'aplicació de la Llei 2/2002, d'urbanisme de Catalunya,de la qual s'han revisat diversos 
elements fonamentals, per tal de dotar l'administració d'instruments necessaris per a la regulació de l'activitat 
urbanística en un marc caracteritzat, per un costat, per la seguretat jurídica dels agents públics i privats, i per l'altre, 
per l'aplicació del principi de subsidiarietat envers els municipis. Es tracta així de garantir l’existència d’una oferta de 
sòl suficient, per als diferents usos, que permeti, el desenvolupament econòmic i la consolidació de l’equilibri 
territorial ,el respecte al medi ambient i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans de Catalunya. 
 
Objectius 
 
Dotar als ajuntaments de  major capacitat urbanística. En aquest context, cal dotar als municipis que tinguin 
necessitats de planejament de la figura necessària a la seva situació i necessitats, amb el màxim respecte per 
l’autonomia local dins del marc del planejament territorial de Catalunya. 
 
Millorar la gestió urbanística. Per la qual cosa caldria orientar, seguir i donar tutela formal i substantiva al 
Planejament General que es tramita davant de les Comissions d’Urbanisme per a la seva aprovació, amb la màxima 
agilitat i transparència en els mecanismes de presa de decisions. 
 
Millorar les condicions urbanístiques de desenvolupament sostenible mitjançant el foment del planejament 
urbanístic. És voluntat del Govern que tots els municipis catalans puguin redactar i aprovar els seus plans 
urbanístics, tal i com preveu la llei, i amb aquest ànim, el Govern ha considerat necessari donar suport econòmic a 
aquells municipis que així ho requereixin. 
  
Activitats 
 
- Recolzament a ajuntaments i entitats municipalistes per a la redacció de projectes urbanístics. 
- Assessorament a municipis i comarques en la gestió i execució del planejament. 
- Estudis i redacció de projectes urbanístics en col·laboració amb els ajuntaments . 
- Protecció de la legalitat urbanística. 
- Actuacions adreçades a la declaració de sectors d’urbanització prioritària i renovacions urbanes. 
 
Seguiment 
 
- Percentatge de municipis amb figura de planejament 
- Nombre de POUM aprovats 
- % sòl urbà 
- % sòl urbanitzable 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Aquest programa recull les premisses contingudes en la Llei 2/2004, de 14 de març d'urbanisme, que estableix 
l'exigència d'aconseguir un desenvolupament urbanístic sostenible, sobre la base de la utilització racional del territori 
per a compatibilitzar el creixement i el dinamisme econòmic necessaris amb la cohesió social, el respecte al medi 
ambient i la qualitat de vida dels ciutadans. 
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Departament:  
Política Territorial i Obres Públiques 

 

Servei/Entitat:  
Direcció General Ports i Transports 

Codi:  
 PO03 

Programa:   
Direcció i administració generals 

Codi:   
 121 

Diagnòstic de la situació 
 
La millora dels processos tant en la planificació, com en la tramitació i execució de l’obra pública ha de portar una 
millora de l’eficiència que es concreti en costos més ajustats, procediments més transparents i guanys en temps i en 
seguretat. Per tar d’assolir aquestes millores calen canvis tant a nivell organitzatiu com a nivell normatiu per establer 
uns procediments més clar i més senzills. 
 
La qualitat ha de ser un objectiu constant en la nostra acció. En aquest sentit, la instauració de 
sistemes per garantir la qualitat en tots els nivells de treball del Departament, des de l’execució de les obres, fins a 
la gestió dels serveis públics és una política prioritària que cal programar i fixar els mecanismes de control adients 
per garantir que es dugui a terme correctament i que es mantingui en el temps. 
 
Objectius 
 
Situar la Direcció General de Ports i Transports en el centre de la política de transports per tal de garantir unes 
infraestructures i serveis de transport de qualitat, mitjançant la millora de la infraestructura bàsica d'aquesta direcció 
general i la coordinació de les actuacions entre tots els serveis. 
 
Activitats 
 
Són activitats de la Direcció General de Ports i Transport la planificació, la coordinació i el seguiment de la política 
general del transport; el planejament dels serveis i de les infraestructures del transport en l’àmbit de Catalunya; 
l’ordenació del transport; la planificació, la coordinació i el seguiment de la política de ports, la gestió del domini 
públic portuari, així com l’exercici del control i la supervisió dels òrgans i organismes que en depenen o d’aquells 
adscrits o vinculats al Departament en aquelles activitats que són de l’àmbit de competències. 
 
Seguiment 
 
Índex de gestió de la despesa=nombre de personal/volum de recursos gestionats. 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Una administració mes àgil i eficaç contribueix a l'increment de la competitivitat i la seva actuació ha de vetlla pel 
compliment de les polítiques establertes en tots els àmbits. 
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Departament:   
Política Territorial i Obres Públiques 

 

Servei/Entitat:  
Direcció General de Ports i Transports 

Codi:  
 PO03 

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. 
 
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 
 
- Percentatge d'estacions adaptades a la xarxa d'FGC 
- Percentatge d'estacions adaptades a la xarxa de metro (FMB) 
 
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:  
Direcció General de Ports i Transports 

Codi:  
 PO03 

Programa:   
Suport al transport públic de viatgers 

Codi:  
 523 

Diagnòstic de la situació 
 
Garantir una oferta de transport públic de viatgers atractiva i competitiva és bàsica per poder dur 
a terme polítiques que permetin crear un model de mobilitat sostenible i garantir els drets dels ciutadans a la 
mobilitat en els termes que es recullen en la Llei 9/2003, de 13 de juny de la mobilitat. Aquestes polítiques, però, han 
d’anar acompanyades d’accions de caire d’ordenació del territori que fomentin la reducció de la mobilitat forçada. 
 
Objectius 
 
Promoure la planificació i la gestió integrades de la mobilitat en les principals àrees urbanes de Catalunya a través d 
l'impuls de la creació dels consorcis de transport. 
 
Cal millorar les infraestructures i els serveis del transport urbà i interurbà de viatgers per carretera per satisfer una 
part de la demanda de mobilitat de la població, mitjançant la creació i manteniment d’una xarxa moderna i eficient 
d’instal·lacions de suport per a aquest tipus de transport, i la planificació, gestió i control de les diferents línies de 
transport , tant urbà com interurbà, de viatgers per carretera. 
 
Promoure l'accessibilitat als polígons industrials en transport públic afavorint els sistemes de transport sostenible per 
cobrir la demanda de transport als polígons industrials. A més, la Llei de mobilitat preveu la creació de la figura del 
gestor de la mobilitat en els polígons, amb la tasca d’optimitzar tots els recursos que empreses, treballadors i 
administracions destinen a la mobilitat i obtenir el màxim ús i rendiment dels mitjans de transport sostenible per 
accedir-hi. 
 
Activitats 
 
Promoure la constitució d'autoritats territorials de la mobilitat; construcció, millora i manteniment d'una xarxa 
d'estacions d'autobusos i d’equipament de parades interurbanes en emplaçaments degudament planificats; 
aprofundiment de l'ordenació del sector de transport de viatgers per carretera; ampliació del pla de millora de la 
qualitat del servei de transport de viatgers per carretera; aplicació del Pla de Transports de viatgers de Catalunya; 
formalització de contracte-programa amb les empreses concessionàries per al manteniment i millora de l’oferta de 
transport públic; renovació i accessibilitat del material mòbil destinat a la realització de transport regular; creació de 
carrils bus i Pla d'accessos als polígons industrials. 
 
Seguiment 
 
El seguiment es realitza amb l'estudi dels següents elements: 
- Increment de viatgers en transport públic a la Regió Metropolitana de Barcelona 
- Increment de viatgers transportats en autobús a Catalunya 
- Nombre d’actuacions de millora de l’accessibilitat als polígons industrials 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Aquest programa conté accions que pretenen aconseguir una mobilitat sostenible amb el menor cost social i 
ambiental. 
Així mateix, i pel que fa a l'Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l'ocupació i la competitivitat de 
l'economia catalana, aquest programa conté actuacions contemplades en les mesures : 29. Llei sobre el 
finançament del transport públic i desplegament de la Llei de mobilitat, 29. Creació de les autoritats de la mobilitat de 
les demarcacions de Girona, Lleida i Tarragona, 30. Estudis de mobilitat global a la RMB, 31. Pla d'accés sostenible 
als principals polígons industrials i 32. Carril bus per al transport col·lectiu d'accés a Barcelona. 
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Departament:  
Política Territorial i Obres Públiques 

 

Servei/Entitat:  
Direcció General de Ports i Transports 

Codi:  
 PO03 

Programa:  
Aeroports i transport aeri 

Codi:  
 525 

Diagnòstic de la situació 
 
La gestió única i centralitzada dels aeroports ha comportat que el conjunt d’aeroports catalans no s’hagin planificat 
en tant que sistema amb les seves pròpies característiques, ni tan sols en tant que subsistema del sistema 
aeroportuari espanyol. Això ha llastrat el potencial desenvolupament del conjunt, el que ha repercutit negativament 
sobretot en els aeroports més petits i els seus territoris. D'alta banda, l’aeroport del Prat, tot i les inversions 
realitzades, no ha assumit el rol d’aeroport europeu de primer nivell al que pot aspirar. En aquest context i segons la 
diagnosi efectuada en el Pla d'aeroports de Catalunya els reptes de futur dels sectors aeris es pot resumir de la 
següent manera: 
- Aviació comercial: cal desenvolupar serveis de gran radi, i serveis aeris regulars fora de l'aeroport de Barcelona i 
no només des de Girona i Reus, sinó incentivant els aeroports regionals de diversions reduïdes. 
- Aviació general: aquest sector pateix una insuficiència d'infraestructures per al seu desenvolupament, per tant cal 
desenvolupar una àmplia infraestructura d'aerodroms (així com també dels heliports, d'acord amb les directius del 
Pla d'heliports), i promoure mecanismes de gestió àgils. 
 
Objectius 
 
Promoure la xarxa d'aeroports mitjançant l'impuls de la planificació, de la construcció, de la gestió, de la utilització i 
del règim de policia dels aeroports i els aeròdroms, tant pel que fa als serveis essencials com als complementaris, 
que són competència de la Generalitat de Catalunya, i definir els instruments adequats per a promoure l’establiment 
de nous aeroports i aeròdroms, així com el suport de noves rutes aèries, quan calgui. 
 
Promoure la xarxa d'heliports. En el marc del programa director dels heliports, es pretén dotar Catalunya d’una xarxa 
operativa a les àrees rurals per tal de dotar-les de l’adequada accessibilitat i versatilitat d’ús. 
 
Activitats 
 
Millora de les condicions de seguretat del transport aeri; construcció, ampliació i millora d’aeròdroms; actuacions al 
sector aeri esportiu; ordenació dels usos aeroportuaris i actuacions al sector de l’aviació comercial (passatgers i 
mercaderies); estudis sobre aeroports. 
 
Seguiment 
 
Dins aquest programa es realitza el seguiment d'actuacions de competència estatal mitjançant l'estudi de les 
següents variables: 
 
- Nombre de vols intercontinentals de l'aeroport de Barcelona 
- Nombre de plans directors d'aeroports i aeròdroms aprovats 
- Nombre d'aeroports i aeròdroms existents 
 
A més i dins les competències del DPTOP es realitzarà el seguiment de la nova actuació de l'aeroport de Lleida. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
En l'ordenament i el desenvolupament del sector aeroportuari es porta a terme una plena aplicació dels principis de 
sostenibilitat  i respecte al medi ambient amb la realització d’avaluacions d’impacte ambiental que han d’ésser 
presents en totes les actuacions relatives al sistema aeroportuari, tal com estableix el capítol I de la Llei 19/2000, de 
29 de desembre, d’aeroports de Catalunya. 
Pel que fa a l'Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia 
catalana, determinades actuacions d’aquest programa s’inscriuen dins la mesura 33. Promoció dels aeroports 
catalans i fons promoció de rutes aèries. 
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Departament:  
Política Territorial i Obres Públiques 

 

Servei/Entitat: 
Direcció General de Ports i Transports 

Codi:  
 PO03 

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 
 
Cal promoure la xarxa d'instal·lacions logístiques amb la finalitat d'aconseguir una xarxa adequada d’instal·lacions 
de suport a l’activitat del transport de mercaderies. Es pretén, en definitiva, la racionalització i l’adequació de l’oferta 
i la demanda de transport de mercaderies per carretera, en condicions de seguretat i de qualitat i amb el mínim 
impacte negatiu sobre el territori. 
 
Activitats 
 
Planificació, construcció i gestió de Centrals integrades de mercaderies; construcció d'una xarxa d'aparcaments per 
a vehicles pesants i de transport de mercaderies perilloses; ordenació del sector del transport de mercaderies per 
carretera.; manteniment de l’observatori dels costos del transport de mercaderies per línies de productes, al servei 
de les empreses del sector i aplicació de normes d’assegurament de la qualitat i de gestió mediambiental. 
 
Seguiment 
 
- Nombre de CIM en servei 
- Nombre de CIM en execució 
- Nombre de CIM en estudi 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
En el desenvolupament de les actuacions previstes en aquest programa s'aplicaran normes d'asegurament de la 
qualitat i de gestió medi ambiental. 
D'altra banda, les infraestructures logístiques contribueixen a millorar la competitivitat econòmica i especialment del 
sector del transport de mercaderies. En aquesta línia pel que fa a l'Acord estratègic per a la internacionalització, la 
qualitat de l'ocupació i la competitivitat de l'economia catalana, aquest programa inclou actuacions que s'inscriuen 
dins la mesura: 34 Infraestructures logístiques i millora de la intermodalitat i 36. Xarxa d'aparcaments de vehicles 
pesants i mercaderies perilloses. 
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Departament:  
Política Territorial i Obres Públiques 

 

Servei/Entitat:  
Direcció General de Ports i Transports 

Codi:  
 PO03 

Programa:  Desenvolupament tecnològic i innovació Codi:  
  574 

Diagnòstic de la situació 
 
El foment del desenvolupament tecnològic i la innovació és un element clau per incrementar la competitivitat 
econòmica i del territori, i millorar la qualitat de vida dels ciutadans. En aquest context el Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques destina part dels seus recursos a fomentar el desenvolupament tecnològic, i la 
innovació en l’àmbit del territori, la ciutat i la mobilitat,  
En aquest sentit cal tenir en compte que la infraestructura científica i tecnològica de l’àmbit competencial del DPTOP 
es basa, en bona part, en centres participats. Així el DPTOP vehiculitza la seva activitat de desenvolupament 
tecnològic i innovació contribuint al manteniment de l’estructura d’una sèrie de centres de recerca i tecnològics en 
els quals hi participa. 
 
Objectius 
 
Fomentar el desenvolupament tecnològic i la innovació en l’àmbit del transport mitjançant el recolzament a centres 
de recerca i tecnològics que actuen en aquest àmbit. 
 
Activitats 
 
Manteniment de l’estructura de centres de recerca en l’àmbit de transport. 
 
Seguiment 
 
Número de centres tecnològics i de recerca recolzats. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
El desenvolupament tecnològic i la innovació son un element de destacada importància per incrementar la 
competitivitat econòmica. 
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Departament:   
Política Territorial i Obres Públiques 

 

Servei/Entitat:  
Direcció General de Carreteres 

Codi: 
  PO05 

Programa:   
Direcció i administració generals 

Codi:   
 121 

Diagnòstic de la situació 
 
La millora dels processos tant en la planificació, com en la tramitació i execució de l’obra pública ha de portar una 
millora de l’eficiència que es concreti en costos més ajustats, procediments més transparents i guanys en temps i en 
seguretat. Per tar d’assolir aquestes millores calen canvis tant a nivell organitzatiu com a nivell normatiu per establer 
uns procediments més clar i més senzills. 
 
La qualitat ha de ser un objectiu constant en la nostra acció. En aquest sentit, la instauració de 
sistemes per garantir la qualitat en tots els nivells de treball del Departament, des de l’execució de les obres, fins a 
la gestió dels serveis públics és una política prioritària que cal programar i fixar els mecanismes de control adients 
per garantir que es dugui a terme correctament i que es mantingui en el temps. 
 
Objectius 
 
Augmentar l'eficàcia i productivitat en els serveis, mitjançant la millora de la infraestructura bàsica de la Direcció 
General de Carreteres el control i supervisió dels òrgans i organismes que en depenen o d’aquells adscrits o 
vinculats al Departament en aquelles activitats que afecten les funcions d’aquesta Direcció General, amb l’objectiu 
final de garantir l’accessibilitat viària al territori, d’acord amb el Pla de Carreteres, sense malmetre el medi ambient, i 
oferir una xarxa viària de qualitat i amb uns estàndards de seguretat i comoditat  adequats. 
 
Activitats 
 
- Actuacions puntuals en el cas d'emergència. 
 
- Adquisició de mobiliari i maquinària. 
 
- Estudis , informes i projectes. 
 
- Desenvolupament i suport d'informàtica gràfica i de gestió. 
 
- Publicacions. 
 
- Col·laboracions amb organismes nacionals i internacionals. 
 
- Organització, assistència i col·laboració en jornades, seminaris, col·loquis, cursos i similars. 
 
Seguiment 
 
Índex de gestió de la despesa=nombre de personal/volum de recursos gestionats. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Una administració mes àgil i eficaç contribueix a l'increment de la competitivitat i la seva actuació ha de vetlla pel 
compliment de les polítiques establertes en tots els àmbits. 
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Departament:  
Política Territorial i Obres Públiques 

 

Servei/Entitat:  
Direcció General de Carreteres 

Codi:  
 PO05 

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. 
 
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; millora de la xarxa de camins; actuacions de reforç de ferm; actuacions de conservació i millora 
local; actuacions de seguretat viària. 
 
Seguiment 
 
% xarxa d'alta capacitat respecte el total de carreteres 
% xarxa d'alta capacitat respecte el total de carreteres dependents de la Generaltiat 
Km de noves autovies en execució 
 
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:  
Direcció General de Carreteres 

Codi:  
 PO05 

Programa:   
Promoció i foment del sector turístic 

Codi:  
  651 

Diagnòstic de la situació 
 
L’activitat turística esdevé, en alguns indrets de Catalunya, un element clau per aconseguir el creixement econòmic i 
fixar la població al territori aprofitant el potencial (natural, paisatgístic, històric...). Aquest es el cas de les estacions 
d’esquí que esdevenen un element generador d’activitat econòmica en aquelles àrees on es possible la practica 
d’aquest esport, Ara bé, les condicions meteorològiques existents en aquest indrets en moltes ocasions deterioren 
els accessos viaris a les estacions el que fa necessari assegurar-ne el seu manteniment per permetre l’accés en 
condicions de seguretat.  
 
Objectius 
 
Impulsar l'activitat turística generada per les estacions d'esquí facilitant-hi l'accés en condicions de seguretat. 
 
Activitats 
 
Ajuda als municipis per al manteniment dels accessos a les estacions d'esquí. 
 
Seguiment 
 
- nombre de municipis que reben ajut 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
El foment de l'activitat turística contribueix al creixement econòmic i a la millora de la competitivitat dels territoris on 
es desenvolupa. 
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Departament:  
Política Territorial i Obres Públiques 

 

Servei/Entitat:  
Direcció General d'Arquitectura i Paisatge 

Codi: 
 PO08 

Programa:   
Direcció i administració generals 

Codi:   
 121 

Diagnòstic de la situació 
 
La millora dels processos tant en la planificació, com en la tramitació i execució de l’obra pública ha de portar una 
millora de l’eficiència que es concreti en costos més ajustats, procediments més transparents i guanys en temps i en 
seguretat. Per tar d’assolir aquestes millores calen canvis tant a nivell organitzatiu com a nivell normatiu per establer 
uns procediments més clar i més senzills. 
 
La qualitat ha de ser un objectiu constant en la nostra acció. En aquest sentit, la instauració de 
sistemes per garantir la qualitat en tots els nivells de treball del Departament, des de l’execució de les obres, fins a 
la gestió dels serveis públics és una política prioritària que cal programar i fixar els mecanismes de control adients 
per garantir que es dugui a terme correctament i que es mantingui en el temps. 
 
Objectius 
 
Garantir l'eficient funcionament de la Direcció General d'Arquitectura i Paisatge per tal d'impulsar les Polítiques que 
en matèria d'Arquitectura i paisatge es defineixen, mitjançant la millora de la infraestructura bàsica d'aquesta 
direcció general i la coordinació de les actuacions entre tots els serveis 
 
Activitats 
 
Aquest programa comprèn totes aquelles actuacions adreçades a la planificació, coordinació i el seguiment de les 
activitats de la Direcció General d'Arquitectura i Paisatge per tal d'assolir els objectius del Departament en aquest 
àmbit; difondre normes i informació d'interès general en matèria d'arquitectura; assessorar i emetre informes i 
dictàmens; i proporcionar el suport tècnic i administratiu necessari per al compliment dels objectius de la Direcció 
General amb la màxima eficàcia possible optimitzant la distribució i gestió dels recursos disponibles. 
 
Seguiment 
 
Índex de gestió de la despesa=nombre de personal/volum de recursos gestionats. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Una administració mes àgil i eficaç contribueix a l'increment de la competitivitat i la seva actuació ha de vetlla pel 
compliment de les polítiques establertes en tots els àmbits. 
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Departament:  
Política Territorial i Obres Públiques 

 

Servei/Entitat:  
Direcció General d’Arquitectura i Paisatge 

Codi:  
 PO08 

Programa:  
Barris i nuclis antics 

Codi:  
 432 

Diagnòstic de la situació 
 
Una societat cohesionada necessita polítiques que permetin que, en els pobles i ciutats 
on es desenvolupa bona part de la seva activitat, no es produeixi grans diferències quant 
a nivells de qualitat de vida que ocasionin un trencament. En aquest sentit, invertir, en 
col·laboració amb l'ajuntament, en aquestes polítiques de cohesió i de creixement 
ordenat i equilibrat de les ciutats és bàsic. 
 
Objectius 
 
Dotar les àrees urbanes amb una especial problemàtica, d’una qualitat urbana i condicions socials equiparables a la 
mitjana de Catalunya. Es tracta d’emprendre actuacions urbanes que tinguin com objectiu esdevenir un veritable 
instrument de redistribució social mitjançant intervencions integrades en barris. 
 
Aturar els processos de degradació urbanística mitjançant la remodelació dels barris que presenten problemes 
arquitectònics i urbanístics i fomentar la renovació urbana a través de l'impuls d'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. Amb l’enderroc 
d’habitatges en mal estat, es creen solars edificables on l’Institut Català del Sòl o altres promotors públics o privats 
construeixen nous habitatges integrats en l’entorn. 
 
Recuperar el patrimoni i els nuclis antics. Es portaran a terme actuacions per aconseguir aturar el deteriorament físic 
i l’envelliment progressiu dels nuclis antics i el patrimoni edificat de les nostres ciutats. 
 
Activitats 
 
Dur a terme el Pla de millora de barris, i mitjançant l'INCASOL actuacions en actuacions en nuclis antics i 
remodelació de barris. 
 
Seguiment 
 
- Nombre d'actuacions aprovades en el marc del Pla de barris. 
A més, el Programa de Barris compta amb instruments de seguiment específic previstos en la llei 2/2004, de 4 de 
juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles, com són els comitès d'avaluació i seguiment dels projectes integrals 
que hauran de presentar informes d'avaluació semestral i informes d'avaluació final sobre els resultats del projectes. 
Pel que fa a les actuacions en nuclis antics, depèn dels protocols de col·laboració que se siguin amb el Departament 
de Cultura on es recullen les propostes fetes pels ajuntaments. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
El desenvolupament de les actuacions previstes en aquest programa es realitzarà amb total respecte al medi 
ambient i, a més, tenint en compte els diferents col·lectius de població que se’n beneficien. Concretament en els 
projectes integrals que configuren el Programa de Barris, estan previstes actuacions específiques per aconseguir 
l'etiquetat de gènere en l'ús de l'espai urbà i els equipaments, tal com estableix la llei 2/2004, de 4 de juny, de millora 
de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial.  
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Departament:  
Política Territorial i Obres Públiques 

 

Servei/Entitat:  
Direcció General d'Arquitectura i Paisatge 

Codi:  
 PO08 

Programa:   
Ordenació del territori 

Codi:  
 542 

Diagnòstic de la situació 
 
Per aconseguir l'equilibri territorial de Catalunya i crear les condicions adequades per atreure l'activitat econòmica 
als espais idonis i aconseguir uns nivells similars de qualitat de vida per als ciutadans del nostre país cal dotar 
instruments que serveixin de marc orientador de les accions dels poders públics. 
 
En aquest context cal incidir de manera específica en les àrees de muntanya, que són actualment les més 
desafavorides, per tal d'aconseguir l'equilibri territorial i un augment general de la qualitat de vida. 
 
Objectius 
 
Protegir, promoure i procurar el desenvolupament de  les comarques de muntanya mitjançant l’elaboració de plans 
específics d’actuacions, millorar les condicions de vida dels seus habitants i contribuir al seu redreçament 
demogràfic i econòmic. 
 
Activitats 
 
Elaboració i seguiment dels Plans Comarcals de Muntanya i Plans específics d'actuacions a comarques i zones de 
muntanya. 
 
Seguiment 
 
El seguiment de les actuacions contingudes en aquest programa ve donat pel numero de Plans comarcals de 
muntanya en curs i el seu seguiment específic mitjançant el Consell General de Muntanya i pel volum de 
transferències derivades de Plans específics d'actuacions en zones i comarques de muntanya. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
L'ordenació del territori es realitza amb criteris de competitivitat i desenvolupament econòmic i respecte al medi 
ambient. 
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Departament:  
Política Territorial i Obres Públiques 

 

Servei/Entitat:  
Direcció General d'Arquitectura i Paisatge 

Codi:  
 PO08 

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. 
 
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 
 
Plans d’ordenació de platges; plans d’usos de temporada; construcció i condicionament de passeigs marítims i 
camins de ronda; gestió, vigilància i policia del domini públic marítim i terrestre, així com actuacions d’estabilització 
del litoral i regeneració de platges. 
 
Seguiment 
 
- Nombre d’actuacions a la costa en execució 
- Nombre de municipis que reben ajut per actuacions a la costa (Pla director urbanístic del sistema costaner). 
 
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. 
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Departament:  
Política Territorial i Obres Públiques 

 

Servei/Entitat:  
Direcció General d'Arquitectura i Paisatge 

Codi:  
 PO08 

Programa:   
Polítiques i sensibilització ambientals 

Codi:   
 553 

Diagnòstic de la situació 
 
Catalunya gaudeix d'una riquesa paisatgística la qual constitueix un patrimoni ambiental, cultural i històric que 
influeix en la qualitat de vida dels ciutadans i esdevé sovint un recurs de desenvolupament econòmic pel que fa a les 
activitats turístiques, agrícoles, ramaderes i forestals. 
 
Les importants transformacions socioeconòmiques que ha experimentat la societat catalana  durant el darrer mig 
segle (abandonament del camp, mecanització de l’agricultura, procés d’industrialització, especialització turística, 
etc.) han produït canvis en el paisatge amb una velocitat poc freqüent en etapes anteriors de la nostra història.  
 
En general, aquests canvis han comportat una simplificació dels paisatges preexistents i una tendència a 
l'homogeneïtzació del paisatge. La millora experimentada a les ciutats no han tingut el seu reflex en el conjunt del 
territori, i la preocupació social envers la protecció dels espais d’interès natural no s’ha estès al conjunt d’espais del 
territori català. 
 
El risc d’un empobriment de la diversitat de paisatges i de la pèrdua consegüent d’una part important del patrimoni 
europeu va impulsar la signatura del Conveni europeu del paisatge, signat a Florència l’any 2000. El Conveni 
promou les polítiques de paisatge i planteja la necessitat de protegir, ordenar i gestionar els paisatges d’Europa des 
de la corresponsabilitat de tots els agents del territori i del conjunt de la ciutadania. 
 
La Generalitat de Catalunya està compromesa amb els objectius que assenyala el Conveni europeu del paisatge, i 
per això disposa de la Llei del paisatge, com a principal instrument, i ha programat un seguit d’accions i de projectes 
encaminats a la sensibilització social, la millora i la gestió del paisatge. 
 
Objectius 
 
Fomentar la sensibilització de la societat, de les organitzacions privades i dels poders públics 
sobre el paisatge i els seus valors, la seva importància cultural i econòmica, la seva evolució i la 
necessitat de promoure i potenciar la seva protecció, gestió i ordenació i impulsar els instruments 
adequats per dur-ho a terme. Cal crear els mecanismes de gestió del paisatge i sensibilització necessaris. 
 
Promoure actuacions paisatgístiques mitjançant l'impuls d'actuacions que s'executin sobre el paisatge, així com la 
posada en marxa de mesures per redreçar aquelles situacions on s'hagi malmès el paisatge. 
 
Activitats 
 
Incorporació de criteris paisatgístics en l’àmbit del planejament; accions de sensibilització social; accions de 
promoció i suport; desenvolupament de projectes de millora paisatgística d’accessos a nuclis urbans, de vores de 
carreteres locals i d’accessos a paratges d’interès patrimonial i turístic; desenvolupament de projectes específics 
d’intervenció del paisatge. 
 
Seguiment 
 
Nombre d’intervencions en matèria de paisatge (sistema costaner, paisatge rural i espais oberts i paisatge urbà) 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Aquest programa, està orientat a aconseguir un impacte positiu sobre el medi ambient. 
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Departament:  
Política Territorial i Obres Públiques 

 

Servei/Entitat:  
Direcció General d'Arquitectura i Paisatge 

Codi:  
 PO08 

Programa:   
Desenvolupament tecnològic i innovació 

Codi:   
 574 

Diagnòstic de la situació 
 
El foment del desenvolupament tecnològic i la innovació és un element clau per incrementar la competitivitat 
econòmica i del territori, i millorar la qualitat de vida dels ciutadans. En aquest context el Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques destina part dels seus recursos a fomentar el desenvolupament tecnològic, en l’àmbit 
del territori, la ciutat i la mobilitat, i la innovació. 
En aquest sentit cal tenir en compte que la infraestructura científica i tecnològica de l’àmbit competencial del DPTOP 
es basa, en bona part, en centres participats. Així el DPTOP vehiculitza la seva activitat de desenvolupament 
tecnològic i innovació contribuint al manteniment de l’estructura d’una sèrie de centres de recerca i tecnològics en 
els quals hi participa. 
 
Objectius 
 
Fomentar el desenvolupament tecnològic i la innovació en l’àmbit de l’arquitectura i el paisatge mitjançant el 
recolzament a centres de recerca i tecnològics que actuen en aquest àmbit. 
 
Activitats 
 
Manteniment de l’estructura de centres de recerca en l’àmbit d’arquitectura i paisatge. 
 
Seguiment 
 
- Nombre de centres tecnològics i de recerca de l’àmbit d’arquitectura i paisatge, recolzats. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
El desenvolupament tecnològic i la innovació son un element de destacada importància per incrementar la 
competitivitat econòmica. 
 

 
 
 
 



 

 

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA 
 
 
 

Codi  Servei 
JU01  Gabinet Conseller/a i Secretaria General 
JU02  Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil 
JU03  Direcció General de Recursos i Règim Penitenciari 
JU04  Direcció General de Justícia Juvenil 
JU05  Direcció General de Relacions amb l'Administració de Justícia 
JU06  Direcció General de Gestió d’Infraestructures 
JU07  Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques 

 



 

 

 



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

101 

Departament:   
Justícia 

 

Servei/Entitat:  
Gabinet Conseller i Secretaria General 

Codi:  
 JU01 

Programa:  
Direcció i administració generals 

Codi:  
 121 

Diagnòstic de la situació 
 
Necessitat de millorar la direcció de l’activitat del Departament de Justícia i la seva projecció exterior, l’adequació 
dels recursos humans, materials i tecnològics i d’informació a les característiques dels serveis a prestar, per tal de 
donar una resposta de qualitat als requeriments de la societat. 
Objectius 
 
Objectius estratègics: 
1. Implantar una política de recursos humans que permeti disposar de personal motivat i adequat en nombre i 
qualificació. 
2.  Dotar de l’estructura, la tecnol. i els sist. d'infor. i gestió per incrementar l'efici., la qualit. i apropar els serveis. 
3. Desenvolupar, en els terminis i amb la qualitat establerta, el pla de construcció i millora d’edificis i equipaments. 
4.  Implicar els òrgans de comandament i el personal en el compliment dels objectius i els costos dels serveis. 
 
Objectius operatius: 
1.1 Disminuir la precarietat laboral. 
Es criteri del Departament de Justícia procedir a reduir el nombre d’interins i contractats temporals  per tal de donar 
estabilitat a la plantilla de treballadors. 
1.2 Identificar i definir els nous perfils professionals d’acord amb les característiques dels serveis 
El Departament pretén adequar els llocs de treball a les necessitats reals a  satisfer. 
1.3 Establir nous sistemes d’informació i comunicació i de motivació amb les persones que treballen al departament. 
Millorar els circuits d’informació per a la millora dels processos 
2.1 Potenciar l’ús de les noves tecnologies per millorar l’eficàcia i l’eficiència en la gestió i la comunicació. 
Enfortir el procés ja iniciat  per a un ús intensiu dels mitjans informàtics per tal de millorar la productivitat dels 
factors. 
3.1 Definir i implantar el model de conservació i manteniment preventiu i correctiu dels immobles. 
Configurar un sistema que permeti  avaluar la situació dels immobles de cara al seu manteniment  
3.2 Complir el pla d’inversions del període. 
Executar en el moment previst totes les fases de les inversions 
4.1 Establir un seguiment mensual de compliment dels objectius i del pressupost 
Analitzar les desviacions  que es desprenen de l’execució pressupostaria.  
 
Activitats 
 
1. Convocar per a la seva provisió totes les places que reuneixin els requisits. 
2. Reduir i modificar la tipologia de la relació contractual. 
3.  Revisar i valorar la RLT i la descripció dels llocs. 
4.  Implantar el portal de l’empleat. 
5.  Implantar, almenys, un projecte en cada DG de digitalització i/o signatura electrònica. 
6.  Dotar a tot el personal del departament de la targeta "intel·ligent". 
7.  Implantar la nova estructura territorial. 
8.  Implantar un programa de reducció de l’absentisme. 
9.  Implantar la comptabilitat analítica. 
10. Implantar un sistema d’informació per objectius. 
11. Executar el pla d’inversions. 
 
Seguiment 
 
1. Taxa d’interinitat (int/fixos): 5% 
2. Nombre de lloc de la RLT revisats: 20% 
3. Variac. de contractat temporal (cont06/cont05): 50% 
4. Taxa d’inversió (inv.real/inv. prevista):  100% 
5. persones amb la targeta intel·ligent: 100% 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Departament:  
Justícia 

 

Servei/Entitat:  
Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil   

Codi:  
 JU02 

Programa: 
Justícia Juvenil 

Codi:  
 212 

Diagnòstic de la situació 
 
- Creixement de les mesures i intervencions que ha de dur a terme la direcció general (menors que han de complir 
una mesura d’internament o medi obert dictada per la jurisdicció de menors, o requeriments d’assessorament previ 
per part de la mateixa jurisdicció). 
- Necessitat urgent de disposar de nous centres i unitats especialitzades per poder complir les mesures 
d’internament en les condicions adequades. 
- Necessitat d’incrementar l’oferta de recursos externs per a la correcta execució de les mesures, especialment les 
de medi obert. 
- Necessitat de condicionar els centres actuals (instal·lacions, equipaments) per tal que puguin complir amb 
garanties els requeriments mínims per complir amb garanties el seu encàrrec institucional. 
 
Objectius 
 
Estratègics: 
1. Intervenir sobre els joves, el suport a les famílies i l’atenció a les víctimes.     
2. Desenvolupar el marc normatiu i la relació amb els òrgans de la jurisdicció de menors. 
3. Promocionar la participació social en l’activitat de la justícia juvenil. 
4. Dissenyar un model organitzatiu de recursos humans i materials. 
5. Analitzar l’eficàcia i seguiment dels resultats i impactes del sistema.  
 
Operatius: 
1.1 Prestar tractaments adequats als nous requeriments de la població atesa i assegurar l’accessibilitat de tots els 
menors. 
Atendre els nous requeriment dels usuaris i assegurar que l’oferta s’adequa a la demanda de serveis.  
1.2 Establir un model i uns protocols d’intervenció en salut mental i drogodependències. 
Definir les actuacions a seguir en el cas d’usuaris amb problemes de drogodependències, salut mental etc. 
1.3 Augmentar la implicació de les famílies en les actuacions. 
Fomentar la intervenció dels familiars de les persones ateses per millorar l’eficàcia de les intervencions 
2.1 Intensificar la comunicació i crear espais de reflexió entre els serveis de justícia juvenil, els jutges i fiscals i 
d’altres. 
Enfortir la relació entre tots els estaments implicats per tal  millorar l’eficàcia de les intervencions  
2.2 Assegurar un desplegament reglamentari adequat i promoure el perfeccionament del marc normatiu. 
Elaborar el reglament de la Llei 27/2001, de 13 de desembre, de Justícia Juvenil. 
3.1 Enfortir la coordinació i la concentració d’actuacions entre institucions.  
Fomentar les relacions institucionals per tal de fer millores qualitatives i quantitatives de les intervencions.  
3.2 Millorar la permeabilitat del sistema de justícia juvenil i enfortir les seves relacions amb els ciutadans i actors 
socials. 
Donar a conèixer a la societat la justícia juvenil.     
3.3 Fomentar i donar suport a les activitats de prevenció i mediació en l’àmbit local. 
Cal enfortir els ajuntaments en les seves actuacions en aquesta matèria per tal d’apropar les accions a les realitats 
socials.   
4.1 Desenvolupar les competències i enfortir el compromís dels professionals de justícia juvenil. 
Incrementar les capacitats i coneixements dels professionals de la justícia juvenil  per tal d’obtenir una millora  en els 
objectius.    
4.2 Garantir les dotacions adequades d’equipaments, professionals i recursos. 
Es voluntat de que les dotacions del recursos humans i materials s’adeqüin a la dinàmica de les necessitats. 
4.3 Revisar el model organitzatiu de les unitats per millorar l’eficàcia i enfortir els criteris de gestió.  
Adequar l’estructura a  les necessitats    
5.1 Fer un seguiment de la demanda i de les tendències de la justícia juvenil i avaluar l’eficàcia dels diferents 
programes.  
Fer estudis de prospectiva que permetin conèixer l’evolució pressent i futura de les necessitats.  
 
Activitats 
 
1. Assegurar un tractament adequat dels factors de risc de determinades tipologies delictives. 
2. Establir circuits específics de derivació terapèutica ambulatòria dels joves en medi obert. 
3. Prestar un major suport a les famílies a través de sessions d’informació i grups d'autoajuda. 
4. Implementar la mediació en l’àmbit de l’execució de mesures. 
5. Elaborar el reglament de la Llei 27/2001, de 13 de desembre, de Justícia Juvenil. 
6. Incrementar la participació de voluntaris en determinades activitats dels centres i de medi obert. 
7. Impulsar polítiques específiques de recursos humans. 
8. Revisar el disseny funcional i de seguretat dels centres educatius. 
9. Adaptar funcionalment les infraestructures  i millorar les instal·lacions dels centres existents. 
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Departament:  
Justícia 

 

Servei/Entitat:  
Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil   

Codi:  
 JU02 

Programa: 
Justícia Juvenil 

Codi:  
 212 

10. Elaborar i implementar una metodologia d’avaluació de resultats i impactes dels programes desenvolupats per la  
direcció.  

11. Adequar les dotacions de professionals assignats als equips de la direcció general. 

Seguiment 
 
1. Increment de noves places: 60 
2. Dimensionament de plantilles: 40 llocs 
3. Obertura de pisos assistits: 6 places 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
- Immigració 
- Gènere 
- Seguretat ciutadana 
- Joventut 
- Família 
- Prevenció 
- Educatives 
- Salut 
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Departament:  
Justícia 

 

Servei/Entitat:  
Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil.  

Codi:  
 JU02 

Programa:  
Serveis Penitenciaris 

Codi:  
 213 

Diagnòstic de la situació 
 
- Massificació dels centres Penitenciaris; dèficit en la ràtio professionals/nombre d’interns; insuficiència del nombre 
de programes en relació al nombre de característiques dels interns i necessitats de reciclatge del personal per 
atendre els nous reptes de la intervenció penitenciària. 
 
Objectius 
 
Estratègics: 
1. Millorar el conjunt i l’abast de les prestacions generals i dels programes adreçats a afavorir l’educació i reinserció 
social. 
2. Crear noves infraestructures i equipar-les. 
3. Millorar la política de recursos humans i possibilitar el desenvolupament dels programes de treball. 
4. Millorar els processos de gestió per tal d’oferir un millor servei als usuaris del conjunt de prestacions. 
 
Operatius: 
1.1 Garantir la qualitat de les prestacions generals i augmentar el nombre de programes de reeducació social. 
Fer que les prestacions generals reuneixen els estàndards de qualitat establerts i simultàniament incrementar el 
nombre de programes de reeducació social que permetin establir millores en les intervencions.  
1.2 Atendre l’augment de les mesures alternatives a la presó i dels processos de mediació i reparació penal. 
Fomentar les mesures penals alternatives per tal de millorar les politiques de reeducació i reinserció social. 
1.3 Millorar la coordinació de les ordres de protecció a les víctimes de violència domèstica i l’atenció general a les 
víctimes.  
Millorar les actuacions per ala protecció a les víctimes en general i a les víctimes de violència domestica en 
particular. 
2.2 Crear noves infraestructures i adaptar les actuals a les noves necessitats.  
Planificar gestionar  i controlar els processos de creació de les noves infraestructures penitenciaries.  
3.1 Adequar la ràtio funcionari/intern. 
Incrementar el nombre de funcionaris per tal de dur a terme les politiques de reinserció que s'estableixin. 
3.2 Millorar els serveis de formació i selecció de personal. 
Formar al personal penitenciari existent o de nou accés d’acord amb les noves necessitats.  
3.3 Millorar les condicions de treball del personal dels serveis penitenciaris. 
Redefinir determinades condicions de treball del personal dels serveis penitenciaris que suposin millores. 
4.1 Augmentar l’abast i funcionalitat de les noves tecnologies per a la gestió penitenciària.   
Augmentar les prestacions de l’administració penitenciaria envers els seus treballadors. 
4.2 Reforçar els processos i accions de comunicació interna i externa.. 
Millorar els processos administratius i de comunicació que permetin assolir d’una forma mes eficient i eficaç els 
objectius generals. 
 
Activitats 
 
1. Diversificar els programes de rehabilitació de les noves necessitats dels interns. 
2. Augmentar l’ocupació laboral. 
3. Adequar les prestacions generals a l’augment de la població reclusa i de les seves necessitats. 
4. Obrir noves places en unitats prefabricades. 
5. Planificar i gestionar el subministrament dels equipaments necessaris pels nous centres penitenciaris de Brians II 
i Joves Quatre Camins. 
6. Seguiment d’obres dels 5 nous centres i els que estan en construcció. 
7. Publicar les convocatòries necessàries per reduir la ràtio interns/professionals. 
8. Estandaritzar un protocol de selecció adequat a les condicions de cada lloc de treball. 
9. Augmentar l’oferta formativa i adequar-la a les noves necessitats del nou model de funcionament penitenciari. 
10. Augmentar les prestacions de l’administració penitenciària envers els seus treballadors. 
11. Desenvolupar la tecnologia informàtica en totes les unitats, tant en maquinari com en programari.  
12. Augmentar el medi obert. 
Seguiment 
 
1. Increment d’intern en dif. programes: 20% 
2. Nombre d’interns per plaça: 1,22 
3. Nombre de noves places: 300 
4. Increment de mesures penals alternatives: 26% 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Departament:   
Justícia 

 

Servei/Entitat:  
Direcció General de Recursos i Règim Penitenciari 

Codi:  
 JU03 

Programa:  
Serveis Penitenciaris 

Codi: 
 213 

Diagnòstic de la situació 
 
- Massificació dels Centres Penitenciaris; dèficit en la ràtio professionals/nombre d’interns; insuficiència del nombre 
de programes en relació al nombre de característiques dels interns i necessitats de reciclatge del personal per 
atendre els nous reptes de la intervenció penitenciària. 
 
Objectius 
 
Estratègics: 
1. Millorar el conjunt i l’abast de les prestacions generals i dels programes adreçats a afavorir l’educació i reinserció 
social. 
2. Crear noves infraestructures i equipar-les. 
3. Millorar la política de recursos humans i possibilitar el desenvolupament dels programes de treball. 
4. Millorar els processos de gestió per tal d’oferir un millor servei als usuaris del conjunt de prestacions. 
 
Operatius: 
1.1 Garantir la qualitat de les prestacions generals i augmentar el nombre de programes de reeducació social. 
Fer que les prestacions generals reuneixen els estàndards de qualitat establerts i simultàniament incrementar el 
nombre de programes de reeducació social que permetin establir millores en les intervencions.  
1.2 Atendre l’augment de les mesures alternatives a la presó i dels processos de mediació i reparació penal. 
Fomentar les mesures penals alternatives per tal de millorar les politiques de reeducació i reinserció social. 
1.3 Millorar la coordinació de les ordres de protecció a les víctimes de violència domèstica i l’atenció general a les 
víctimes.  
Millorar les actuacions per ala protecció a les víctimes en general i a les víctimes de violència domestica en 
particular. 
2.2 Crear noves infraestructures i adaptar les actuals a les noves necessitats.  
Planificar gestionar  i controlar els processos de creació de les noves infraestructures penitenciaries.  
3.1 Adequar la ràtio funcionari/intern. 
Incrementar el nombre de funcionaris per tal de dur a terme les politiques de reinserció que s'estableixin. 
3.2 Millorar els serveis de formació i selecció de personal. 
Formar al personal penitenciari existent o de nou accés d’acord amb les noves necessitats.  
3.3 Millorar les condicions de treball del personal dels serveis penitenciaris. 
Redefinir determinades condicions de treball del personal dels serveis penitenciaris que suposin millores. 
4.1 Augmentar l’abast i funcionalitat de les noves tecnologies per a la gestió penitenciària.   
Augmentar les prestacions de l’administració penitenciaria envers els seus treballadors. 
4.2 Reforçar els processos i accions de comunicació interna i externa.. 
Millorar els processos administratius i de comunicació que permetin assolir d’una forma mes eficient i eficaç els 
objectius generals. 
 
Activitats 
 
1. Diversificar els programes de rehabilitació en funció de les noves necessitats dels interns. 
2. Augmentar l’ocupació laboral. 
3. Augmentar el medi obert 
4. Adequar les prestacions generals a l’augment de la població reclusa i de les seves necessitats 
5. Obrir noves places en unitats prefabricades. 
6. Planificar i gestionar el subministrament dels equipaments necessaris pel nous centres penitenciaris de Brians II i 
Joves Quatre Camins. 
7.  Seguiment d'obres dels 5 nous centres i els que estan en construcció. 
8.  Publicar les convocatòries necessàries per reduir la ratio interns/professionals. 
9.  Estandaritzar un protocol de selecció adequat a les condicions de cada lloc de treball. 
10. Augmentar l’oferta formativa i adequar-la a les noves necessitats del nou model de funcionament penitenciari. 
11  Augmentar les prestacions de l’Administració Penitenciària envers els seus treballadors. 
12. Desenvolupar la tecnologia informàtica en totes les unitats, tant en maquinari com en programari. 
Seguiment 
 
1. Increment d’interns en dif. programes:  20% 
2. Nombre d’interns per plaça: 1,22  
3. Nombre de noves places:  300 places 
4. Increment de mesures penals alternatives: 26% 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Departament:  
Justícia 

 

Servei/Entitat:  
Direcció General de Justícia Juvenil  

Codi:  
 JU04 

Programa:  
Justícia Juvenil 

Codi: 
 212 

Diagnòstic de la situació 
 
- Creixement de les mesures i intervencions que ha de dur a terme la direcció general (menors que han de complir 
una mesura d’internament o medi obert dictada per la jurisdicció de menors, o requeriments d’assessorament previ 
per part de la mateixa jurisdicció). 
- Necessitat urgent de disposar de nous centres i unitats especialitzades per poder complir les mesures 
d’internament en les condicions adequades. 
- Necessitat d’incrementar l’oferta de recursos externs per a la correcta execució de les mesures, especialment les 
de medi obert. 
- Necessitat de condicionar els centres actuals (instal·lacions, equipaments) per tal que puguin complir amb 
garanties els requeriments mínims per complir amb garanties el seu encàrrec institucional. 
 
Objectius 
 
Estratègics: 
1. Intervenir sobre els joves, el suport a les famílies i l’atenció a les víctimes.     
2. Desenvolupar el marc normatiu i la relació amb els òrgans de la jurisdicció de menors. 
3. Promocionar la participació social en l’activitat de la justícia juvenil. 
4. Dissenyar un model organitzatiu de recursos humans i materials. 
5. Analitzar l’eficàcia i seguiment dels resultats i impactes del sistema.  
 
Operatius: 
1.1 Prestar tractaments adequats als nous requeriments de la població atesa i assegurar l’accessibilitat de tots els 
menors. 
Atendre els nous requeriment dels usuaris i assegurar que l’oferta s’adequa a la demanda de serveis.  
1.2 Establir un model i uns protocols d’intervenció en salut mental i drogodependències. 
Definir les actuacions a seguir en el cas d’usuaris amb problemes de drogodependències, salut mental etc. 
1.3 Augmentar la implicació de les famílies en les actuacions. 
Fomentar la intervenció dels familiars de les persones ateses per millorar l’eficàcia de les intervencions 
2.1 Intensificar la comunicació i crear espais de reflexió entre els serveis de justícia juvenil, els jutges i fiscals i 
d’altres. 
Enfortir la relació entre tots els estaments implicats per tal  millorar l’eficàcia de les intervencions  
2.2 Assegurar un desplegament reglamentari adequat i promoure el perfeccionament del marc normatiu. 
Elaborar el reglament de la Llei 27/2001, de 13 de desembre, de Justícia Juvenil. 
3.1 Enfortir la coordinació i la concentració d’actuacions entre institucions.  
Fomentar les relacions institucionals per tal de fer millores qualitatives i quantitatives de les intervencions.  
3.2 Millorar la permeabilitat del sistema de justícia juvenil i enfortir les seves relacions amb els ciutadans i actors 
socials. 
Donar a conèixer a la societat la justícia juvenil.     
3.3 Fomentar i donar suport a les activitats de prevenció i mediació en l’àmbit local. 
Cal enfortir els ajuntaments en les seves actuacions en aquesta matèria per tal d’apropar les accions a les realitats 
socials.   
4.1 Desenvolupar les competències i enfortir el compromís dels professionals de justícia juvenil. 
Incrementar les capacitats i coneixements dels professionals de la justícia juvenil  per tal d’obtenir una millora  en els 
objectius.    
4.2 Garantir les dotacions adequades d’equipaments, professionals i recursos. 
Es voluntat de que les dotacions del recursos humans i materials s’adeqüin a la dinàmica de les necessitats. 
4.3 Revisar el model organitzatiu de les unitats per millorar l’eficàcia i enfortir els criteris de gestió.  
Adequar l’estructura a  les necessitats    
5.1 Fer un seguiment de la demanda i de les tendències de la justícia juvenil i avaluar l’eficàcia dels diferents 
programes.  
Fer estudis de prospectiva que permetin conèixer l’evolució pressent i futura de les necessitats.  
 
Activitats 
 
1. Assegurar un tractament adequat dels factors de risc de determinades tipologies delictives. 
2. Establir circuits específics de derivació terapèutica ambulatòria dels joves en medi obert. 
3. Prestar un major suport a les famílies a través de sessions d’informació i grups d'autoajuda. 
4. Implementar la mediació en l’àmbit de l’execució de mesures. 
5. Elaborar el reglament de la Llei 27/2001, de 13 de desembre, de Justícia Juvenil. 
6. Incrementar la participació de voluntaris en determinades activitats dels centres i de medi obert. 
7. Impulsar polítiques específiques de recursos humans. 
8. Revisar el disseny funcional i de seguretat dels centres educatius. 
9. Adaptar funcionalment les infraestructures  i millorar les instal·lacions dels centres existents. 
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Departament:  
Justícia 

 

Servei/Entitat:  
Direcció General de Justícia Juvenil  

Codi:  
 JU04 

Programa:  
Justícia Juvenil 

Codi: 
 212 

10. Elaborar i implementar una metodologia d’avaluació de resultats i impactes dels programes desenvolupats per la 
direcció.  
11. Adequar les dotacions de professionals assignats als equips de la direcció general. 
 
Seguiment 
 
1. Increment de noves places: 60 
2. Dimensionament de plantilles: 40 llocs 
3. Obertura de pisos assistits: 6 places 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
- Immigració 
- Gènere 
- Seguretat ciutadana 
- Joventut 
- Família 
- Prevenció 
- Educatives 
- Salut 
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Departament:  
Justícia 

 

Servei/Entitat:  
Direcció General de Relacions amb l'Administració de Justícia 

Codi:  
 JU05 

Programa:  
Administració de Justícia 

Codi:  
 211 

Diagnòstic de la situació 
 
L’augment en els darrers anys del nombre d’assumptes judicials a atendre, la necessitat de donar resposta a la llei 
de protecció integral contra la violència de gènere, la implantació de la nova oficina judicial i la millora en els serveis 
de suport a l’activitat judicial (arxius, peces de convicció) i en els edificis en què es duu a terme comporten els 
aspectes estratègics i operatius de la DGRAJ que posteriorment s’enuncien. 
 
Objectius 
 
Estratègics:  
1. Millorar la resposta de l’administració de justícia per atendre la necessitat d’espais i assumptes. 
2.Aconseguir la implantació del nou model d’oficina judicial d’acord amb la LOPJ. 
3. Millorar l’accés dels més desfavorits a la justícia i garantir la qualitat de prestacions del servei. 
4. Millorar els espais, organització i control del servei de suport a l’activitat judicial. 
 
Operatius: 
1.1 Complir el pla de construcció dels nous òrgans judicials i d’adequació d’altres. 
Dur a terme en col·laboració amb la DG de Gestió d’infraestructures del programa de construcció dels nous òrgans 
judicials.  
1.2 Desenvolupar el projecte IUSCAT i posar en marxa els nous aplicatius previstos. 
Continuar amb la posta en marxa del projecte IUSCAT. 
1.3 Dimensionar les plantilles en funció de les noves necessitats per assolir una ratio d’un funcionari per cada 
32.000 habitants. 
Dur a terme les accions en matèria de personal que permetin dimensionar les plantilles a les necessitats que preveu 
2.1 Implantar el nou model d’oficina en dos llocs i 17 unitats administratives. 
Dur a terme les accions necessàries per a la posta en marxa del nou model d’oficina judicial. 
2.2 Aprovar la nova relació de llocs de treball. 
Concloure les tasques per l’elaboració i aprovació d’una nova relació de llocs de treball 
2.3 Definir els protocols i aplicatius informàtics per als serveis de suport Unitat administrativa. 
Elaborar els protocols i els programes informàtics que  permetran perfeccionar i assumir determinades tasques. 
3.1 Incrementar els serveis de Justícia Gratuïta i introduir indicadors de qualitat del servei. 
Augmentar les prestacions  pròpies dels serveis de justícia gratuïta, tot establint determinats indicadors que 
permetin avaluar la tasca realitzada. 
4.1 Incrementar el nombre d’espais d’arxiu creant centrals i territorials nous, segons pla definit. 
Dur a terme la tasca ressenyada amb l’objectiu de millorar les instal·lacions  
4.2 Reduir el nombre de vehicles als dipòsits municipals.  
4.3 Reduir el nombre de peces de convicció en un 40%  
 
Activitats 
 
1. Crear els nous òrgans judicials planificats per al 2006. 
2. Internalitzar el Servei d'Atenció a la Víctima (SATAV). 
3. Elaborar els protocols d’actuació i circuits de procediments. 
4. Informatitzar i agilitar els tràmits de consulta a través d'internet als registres civils. 
5. Elaborar el projecte de decret d’organització. 
6. Definir la RLT, reasignar i reordenar efectius. 
7. Implantar el nou model d’oficina judicial en proves pilot. 
8. Desenvolupar el Pla de formació dels models d’ofimàtica. 
9. Implantar el nou aplicatiu informàtic Pla de gestió del canvi. 
10 Dissenyar el pla de comunicació/difusió, mitjançant la web. 
11 Dissenyar i posar en marxa el nou model del Servei d'Orientació Jurídica. 
12 Implantar fixa d’indicadors per a tots els col·legis d’advocats. 
13 Preparar els espais d’arxius centrals i territorials. 
 
Seguiment 
 
1. Nombre d’òrgans judicials a crear: 20 
2. Increment d’assumptes d'assessorament del SATAV: 70 
3. Nombre de metges per partit judicial. 1 
4. Ratio personal/població: 1/32.000 
5.  Nombre d’oficines judicials en proves:  2 
6.  Creació unitats administ.: 17 
7.  Creació de nous arxius: 6 
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Servei/Entitat:  
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Programa:  
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8.  Reducció de vehicles dipositats: 40 
9.  Nombre de peces de convicció a inventari: 60.000 
10 Nombre de peces a destruir: 24.000 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Departament:   
Justícia 

 

Servei/Entitat:  
Direcció General de Gestió d'Infraestructures 

Codi:  
 JU06 

Programa:  
Administració de Justícia 

Codi:  
 211 

Diagnòstic de la situació 
 
Necessitat de dur a terme una política unificada en l’àmbit del Departament de la planificació d’infraestructures i de 
dirigir i impulsar les actuacions que siguin necessàries per a la seva execució amb la finalitat de millorar l’eficàcia i 
eficiència del recursos aplicats. Aquesta política es materialitza en dos programes segons correspongui a l'àmbit 
general del Departament de Justícia (JU06/121) o a l'àmbit de les relacions amb l'administració de justícia 
(JU06/211). 
 
Objectius 
 
Estratègics: 
1. Dirigir, en els terminis i amb la qualitat establerta, el pla de construcció i millores d’edificis i equipaments.  
2. Definir i implantar un model de contractació del manteniment preventiu i correctiu per a tots els immobles. 
 
Operatius: 
1.1 Complir el pla plurianual d’inversions. 
Es voluntat del Departament de Justícia efectuar les tasques que siguin necessàries per tal de complir amb rigor les 
inversions programades i pressupostades.   
1.2 Consolidar la descentralització de l’execució d’obres menors. 
La descentralització de la gestió d’obres menors  ha de continuar expansionant-se per tal d’aconseguir una millora 
en l’assignació de recursos i simultàniament una mes gran satisfacció dels usuaris. 
2.1 Executar el model de contractació del manteniment preventiu o correctiu per a tots els immobles. 
L’elaboració i ús d’un model ha de permetre una millora en la informació i simultàniament en l’aplicació dels 
recursos. 
 
Activitats 
 
1. Encarregar projectes d’obres. 
2. Adjudicar els contractes menors. 
3. Seguiment de l’execució de l’obra. 
4. Manteniment de les relacions amb tots els agents implicats per al desplegament del pla d’inversions. 
5. Diagnosi de l’estat dels immobles. 
6. Elaboració d’un pla general de manteniment. 
7. Implantació del pla de manteniment en el cas d’edificis no renovats d’acord amb el pla plurianual. 
 
Seguiment 
1. Taxa d’inversió (Inversió real/prev.): 100% 
2. Increment del valor de les obres desc. : 10% 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Departament:   
Justícia 

 

Servei/Entitat:  
Direcció General de Gestió d’infraestructures 

Codi:  
 JU06 

Programa:  
Direcció i administració generals 

Codi:  
 121 

Diagnòstic de la situació 
 
Necessitat de dur a terme una política unificada en l’àmbit del Departament de la planificació d’infraestructures i de 
dirigir i impulsar les actuacions que siguin necessàries per a la seva execució amb la finalitat de millorar l’eficàcia i 
eficiència del recursos aplicats. Aquesta política es materialitza en dos programes segons correspongui a l'àmbit 
general del Departament de Justícia (JU06/121) o a l'àmbit de les relacions amb l'administració de justícia 
(JU06/211). 
 
Objectius 
 
Estratègics:  
1. Dirigir, en els terminis i la qualitat establerta, el pla de construcció i millora d’edificis i equipaments. 
2. Definir i implantar un model de contractació del manteniment preventiu i correctiu per a tots els immobles. 
 
Operatius: 
1.1 Complir el pla plurianual d’inversions. 
Es voluntat del Departament de Justícia efectuar les tasques que siguin necessàries per tal de complir amb rigor les 
inversions programades i pressupostades.   
1.2 Consolidar la descentralització de l’execució d’obres menors. 
La descentralització de la gestió d’obres menors  ha de continuar expansionant-se per tal d’aconseguir una millora 
en l’assignació de recursos i simultàniament una mes gran satisfacció dels usuaris. 
2.1 Executar el model de contractació del manteniment preventiu o correctiu per a tots els immobles. 
L’elaboració i ús d’un model ha de permetre una millora en la informació i simultàniament en l’aplicació dels 
recursos. 
 
Activitats 
 
1. Encarregar projectes d’obres. 
2. Adjudicar els contractes d’obres. 
3. Seguiment de l’execució de les obres. 
4. Manteniment de les relacions amb tots els agents implicats per al desplegament del pla d’inversions. 
5. Diagnosi de l’estat dels immobles. 
6. Elaboració d’un pla general de manteniment. 
7. Implantació del pla de manteniment en el cas d’edificis no renovats d’acord amb el pla plurianual. 
 
Seguiment 
 
1. Taxa d’inversió (Inversió real/Inversió prev.): 100% 
2. Increment del valor de les obres desc.:10% 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Departament:  
Justícia 

 

Servei/Entitat:  
Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques 

Codi:  
 JU07 

Programa:  
Dret civil i entitats jurídiques 

Codi:  
 214 

Diagnòstic de la situació 
 
La continuació de la regulació del dret civil català i la necessitat d’aplicar les noves tecnologies en els registres 
d’entitats per donar un millor servei al ciutadà, i la necessitat de donar a conèixer la mediació, emmarquen els 
objectius de la DGDEJ per al 2006. 
 
Objectius 
 
Estratègics:  
1. Fomentar la promulgació de normes jurídiques de dret civil català que responguin a les exigències del canvi 
social. 
2. Millorar la interrelació ciutadà administració i l’eficàcia i eficiència en la gestió mitjançant les noves tecnologies. 
3. Fomentar la mediació com a instrument extrajudicial per a la resolució de conflictes familiars. 
 
Operatius: 
1.1 Adequar les normes del codi civil i altra legislació pròpia. 
Es criteri del Departament continuar el procés d’adequació del dret civil català al context actual 
2.1 Dotar-se de la tecnologia adequada per portar a terme la gestió mitjançant les noves tecnologies. 
L’aplicació de les noves tecnologies ha de permetre una assignació eficaç i eficient del recursos. 
2.2 Millorar els terminis de tramitació dels expedients. 
Es un objectiu derivat de l'anterior. 
3.1 Augmentar els processos de mediació familiar. 
Cal fer un esforç en consolidar-la com a instrument per a la resolució extrajudicial dels conflictes.  
 
Activitats 
 
1. Tramitació de quatre projectes de llei: d'una banda, el projecte de llei de fundació pública de la tutela i, de l'altra, 
tres llibres del Codi civl català relatius a la persona i la família, la persona jurídica i successions. 
2. Creació d’un portal  integrat per al món associatiu. 
3. Creació d’una unitat específica d’atenció al ciutadà.  
4. Posar en marxa un sistema de gestió, presentació i tramitació telemàtica dels expedients. 
 
Seguiment 
 
1. Nombre de projectes de llei: 3 
2. Reducció del termini de tramitació: 30 dies 
3. Increment del nombre de processos de mediació: 50% 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

 
 
 



 

 

DEPARTAMENT D’INTERIOR 
 
 
 

Codi  Servei 
IT01  Gabinet Conseller/a i Secretaria General 
IT02   Direcció General del Joc i d’Espectacles 
IT03   Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil 
IT04   Direcció General de Seguretat Ciutadana 
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Departament:  
Interior 

 

Servei/Entitat: 
Secretaria General  

Codi:  
 IT01 

Programa:  
Direcció i administració generals 

Codi:  
 121   

Diagnòstic de la situació 
 
Seguir treballant en la millora de la coordinació i la funcionalitat de les diferents unitats, des de criteris de racionalitat 
i optimització de recursos. En un termini de tres anys, el Departament d'Interior implantarà una xarxa de 
telecomunicacions pròpia i única que integrarà les dues xarxes existents (emergències i seguretat) així com altres 
agents operatius en aquests àmbits. També es vol enfortir l'estructura de direcció i gestió informàtica i acabar el 
procés d'integració entre els sistemes de les diferents unitats. 
 
Objectius 
 
• Millora de l'eficàcia i l'eficiència de l'organització aplicant tecnologies de la informació i comunicació 
• Creació d'una xarxa de telecomunicacions pròpia i única que faciliti la coordinació entre els col·lectius 

d'emergències i seguretat 
• Millora de la gestió i la qualitat del servei 
 
Activitats 
 
• Provisió, manteniment i desenvolupament de sistemes informàtics 
• Dotar la nova seu del Departament d'instal·lacions en tecnologies de la informació i la comunicació 
• Integració de sistemes informàtics 
• Provisió i manteniment d'infraestructures i terminals de telecomunicacions 
• Elaboració d'un sistema de seguiment per objectius lligat a la planificació pressupostària 
• Implementació del Pla de racionalització de les despeses corrents 
• Implementació del Quadre de Comandament 
 
Seguiment 
 
Nombre de llocs de treball informatitzats 
• Percentatge del pressupost dedicat a direcció i gestió informàtica 
• Percentatge de territori cobert per la nova xarxa de telecomunicacions 
• Percentatge de població coberta per la nova xarxa de telecomunicacions 
• Nombre de terminals de telecomunicacions en servei 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Departament:  
Interior 

 

Servei/Entitat: 
Secretaria General 

Codi:  
 IT01 

Programa:  
Formació del personal d'administració i serveis 

Codi:  
 122   

Diagnòstic de la situació 
 
Detecció de necessitats formatives i elaboració del Pla de formació 2006-2007 
 
Objectius 
 
• Detecció de les necessitats formatives del personal 
• Planificació de la formació 
• Avaluació de l'aprofitament i la utilitat de la formació 
 
Activitats 
 
• Organització de cursos de formació lingüística 
• Organització d'activitats de formació bàsica virtual 
• Organització d'activitats de foment de la cultura de prevenció de riscos 
• Organització d'activitats formatives d'ofimàtica 
• Gestió d'inscripcions d'activitats corresponents al Pla de formació de l'EAPC 
• Gestió de les inscripcions de formació especialitzada que ofereixen altres centres i institucions 
• Difusió, seguiment i avaluació de totes les activitats formatives 
• Desenvolupament i difusió dels continguts formatius específics del Departament 
 
Seguiment 
 
• Nombre d'activitats organitzades 
• Nombre d'inscripcions gestionades 
• Nombre d'inscripcions amb aprofitament 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Polítiques de formació del personal de l'Administració de la Generalitat 
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Departament:  
Interior 

 

Servei/Entitat:  
Direcció General del Joc i d'Espectacles 

Codi: 
 IT02  

Programa:  
Control i regulació del joc 

Codi:  
 124 

Diagnòstic de la situació 
 
Necessitat de continuar la tasca de reglamentació, autorització i control del joc i d'espectacles públics, assegurant el 
compliment de la legalitat vigent i garantint la seguretat als ciutadans. 
 
Objectius 
 
• Reglamentació, autorització i control del joc 
• Reglamentació, autorització i control dels espectacles públics 
• Elaboració de plans d'inspecció del joc i d'espectacles 
• Realització d'actuacions de control destinades específicament a la protecció de menors 
• Implementació d'un sistema integrat d'aplicacions informàtiques 
 
Activitats 
 
• Autoritzacions 
• Inspeccions 
• Sancions 
• Assessorament jurídic 
• Proposta de millores en les aplicacions informàtiques 
• Gestió del Registre de Prohibits 
• Proposta i realització de modificacions normatives 
• Proposta i realització d'estudis 
 
Seguiment 
 
Nombre de màquines recreatives i d'atzar donades d'alta 
• Nombre de locals de joc autoritzats 
• Nombre d'empreses de joc amb activitat 
• Nombre d'inspeccions en l'àmbit del joc i en dels espectacles 
• Nombre de persones inscrites al registre de prohibits 
• Nombre d'expedients sancionadors incoats 
• Resultat dels expedients sancionadors incoats 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Pla integral de suport a les famílies 
Pla d'actuació de les polítiques de joventut 
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Departament:  
Interior 

 

Servei/Entitat:  
Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil 

Codi:  
 IT03  

Programa:  
Emergències i protecció civil 

Codi:  
 223 

Diagnòstic de la situació 
 
Potenciar la protecció i la seguretat de béns i persones avançant en el procés de modernització de mitjans i recursos 
necessaris per afrontar les situacions d'emergència a Catalunya. 
 
Objectius 
 
• Millora de la gestió i de la qualitat dels serveis del cos de bombers de la Generalitat 
• Informació, educació i sensibilització de la població 
• Desenvolupament del sistema integral d'emergències 
 
Activitats 
 
• Direcció, control i coordinació administrativa i operativa 
• Estructurar una organització més eficient i eficaç 
• Fer un ús òptim dels recursos humans, materials i equips especials 
• Investigació i estudis sobre els efectes dels agents pertorbadors i l'ús de les noves tecnologies en les accions de 

prevenció i auxili 
• Estructurar sistemes de control i avaluació de serveis 
• Revisió i actualització de lleis, reglaments i acords en matèria de protecció civil 
• Promoció de convenis amb grans empreses i altres administracions 
• Subvenció d'ens locals en matèria de protecció civil 
• Subvenció d'ajuntaments per a parcs de bombers voluntaris 
• Subvenció d'associacions de bombers voluntaris 
 
Seguiment 
 
• Nombre de bombers professionals 
• Nombre de bombers voluntaris 
• Nombre de bombers forestals 
• Nombre de trucades al telèfon d'emergències 112 
• Nombre de campanyes de sensibilització 
• Nombre de serveis realitzats 
• Superfície cremada 
 
Impacte sobre polítiques transversals 

 
Polítiques de medi ambient relatives a la prevenció d'incendis forestals 
Polítiques en matèria d'indústria i energia relatives a la protecció civil 
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Departament:  
Interior 

 

Servei/Entitat: 
DG d’Emergències i Seguretat Civil 

Codi: 
 IT03 

Programa:  
Formació del personal de seguretat 

Codi:  
 224 

Diagnòstic de la situació 
 
Formació dels membres del cossos d’Emergències i Seguretat Civil de Catalunya. 
 
Objectius 
 
• Ampliació de l’Escola de bombers i Seguretat Civil de Catalunya 
 
Activitats 
 
• Redactar nou programa d'activitats de formació 
• Realitzar cursos per a col·lectius d’Emergències i Seguretat Civil de Catalunya 
 
Seguiment 
 
• Seguiment de les activitats programades 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Polítiques de formació del personal de seguretat de la Generalitat 
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Departament:  
Interior 

 

Servei/Entitat:  
Direcció General de Seguretat Ciutadana 

Codi:  
 IT04  

Programa:  
Seguretat Ciutadana 

Codi: 
 221 

Diagnòstic de la situació 
 
Seguint el calendari previst de desplegament territorial i d'assumpció gradual de les funcions de seguretat ciutadana 
i ordre públic en substitució de les forces i cossos de seguretat de l'Estat, l'any 2006 la Policia de la Generalitat — 
Mossos d'Esquadra es desplegarà al Vallès Occidental i als municipis del Baix Llobregat limítrofs amb el Barcelonès 
(és a dir, a Cornellà, Esplugues i el Prat). 
 
Objectius 
 
• Millora del nivell de seguretat ciutadana 
• Millora de la gestió i de la qualitat dels serveis del CME 
• Desplegament de la PG-ME en el termini i territori previst 
• Millora de la comunicació i intercanvi d'informació entre la PG-ME i la resta de cossos policials 
 
Activitats 
 
• Protecció de la seguretat de persones i béns 
• Investigació de delictes 
• Ampliació de l'equipament per tasques d'investigació 
• Implementació de mesures contra la violència domèstica, proxenetisme i tràfic de persones 
• Realització d'estudis sobre els comportaments en matèria de seguretat 
• Coordinació de les activitats de les policies locals de Catalunya 
• Control de les activitats de les empreses de seguretat privada 
 
Seguiment 
 
• Nombre de delictes coneguts 
• Nombre de delictes ocorreguts 
• Nombre de delictes resolts 
• Percentatge de resolució de delictes 
• Població al territori de desplegament 
• Agents al nou territori de desplegament 
• Nombre de convenis amb les policies locals 
• Policies locals connectades a la plataforma CME 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Pla de ciutadania i immigració 
Pla integral de suport a les famílies 
Pla d'actuació de les polítiques de joventut 
Pla integral del poble gitano 
Pla d'acció i desenvolupament de les polítiques de dones 
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Departament:  
Interior 

 

Servei/Entitat: 
DG de Seguretat Ciutadana 

Codi:  
 IT04 

Programa:  
Formació del personal de seguretat 

Codi:  
 224 

Diagnòstic de la situació 
 
Formació dels membres del cossos de Seguretat Ciutadana. 
 
Objectius 
 
• Ampliació de l’Escola de bombers i Seguretat Civil de Catalunya 
 
Activitats 
 
• Redactar nou programa d'activitats de formació 
• Realitzar cursos per a col·lectius de Seguretat Ciutadana 
 
Seguiment 
 
• Seguiment de les activitats programades 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Polítiques de formació del personal de seguretat de la Generalitat 
 

 
 
 



 

 



 

 

DEPARTAMENT D’ECONOMIA I FINANCES 
 
 
 

Codi  Servei 
EC01  Gabinet Conseller/a i Secretaria General 
EC02  Secretaria d'Economia 
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Departament:  
Economia i Finances 

 

Servei/Entitat:  
Gabinet del conseller i Secretaria general 

Codi:  
EC01 

Programa:  
Direcció i administració generals 

Codi:  
121 

Diagnòstic de la situació 
 
L’import d’aquest programa es destina al manteniment de les activitats del Departament, que inclouen, a més del 
funcionament general, l'obtenció i la distribució de recursos econòmics i el control de la despesa de la Generalitat de 
Catalunya.  
 
Objectius 
 
Aquest programa pretén optimitzar l’eficiència en el desenvolupament de les activitats del Departament. Així mateix, 
pretén aconseguir una gestió eficaç en les àrees d’actuació de la Direcció de Serveis de la Secretaria General, en el 
marc d’una major coordinació amb les direccions generals. 
Per aconseguir aquestes finalitats, s’han d’aplicar tècniques adequades de direcció, organització, coordinació i 
control en l’àmbit d’actuació de la Direcció de Serveis de la Secretaria General, àmbit que es divideix en dos: alta 
direcció i serveis generals. 
 
Activitats 
 
2.1 Alta direcció 
 
Actuacions directives, de coordinació i d’impuls basades en aspectes qualitatius. Destaquen: 
- Representació institucional. 
- Planificació dels programes dels diferents centres directius del Departament. 
- Impuls d’accions encaminades a la innovació i a la millora de la gestió. 
 
2.2 Serveis generals 
 
Activitats de caràcter horitzontal que cerquen la millora de l’eficàcia en la gestió dels programes departamentals. 
 
a) Gestió de recursos humans i organització. Inclou la gestió dels recursos humans del Departament, així com 
l’administració, el règim interior, l’assistència tècnica i organització i la gestió dels serveis generals. Hi destaquen el 
registre general de documents, l’arxiu central i la vigilància i el manteniment dels edificis. 
 
En l’àmbit de la gestió de recursos humans es continuarà amb la planificació de la formació; les convocatòries per a 
la provisió dels llocs de treball, tant de funcionaris com de laborals; la confecció de la nòmina del personal; les 
propostes de modificació de la relació de llocs de treball; la selecció del personal interí i laboral temporal; la gestió 
de l’oferta pública d’ocupació que afecta al Departament i, en general, tot allò que fa referència a la gestió del 
personal. L’any 2006 es preveu completar la modificació de la Relació de llocs de treball per a la reestructuració de 
diverses unitats directives del Departament. 
 
En l’àmbit de l’assistència tècnica i organització, proposa accions per a la millora i racionalització de les estructures 
organitzatives, dels procediments administratius, dels mètodes de treball i, en general, de la qualitat dels serveis 
públics gestionats pel Departament; desenvolupa accions de suport i assistència tècnica a les altres unitats 
administratives del Departament i elabora les memòries i balanços del Departament, promou la implantació 
sistemàtica de les noves tecnologies en l’àmbit de la comunicació, i aplica el Pla anual de normalització lingüística. 
 
b) Gestió econòmica: les activitats més destacables són l’elaboració de l’avantprojecte i projecte del pressupost de 
despeses del Departament (excepte el capítol I), així com la seva gestió posterior, la gestió dels expedients, tant de 
contractació administrativa com dels convenis de col·laboració, així com el control de les factures que se’n 
desprenen, l’actualització informàtica del Registre de Contractes del Departament i la seva tramesa periòdica a la 
Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, la gestió de l’aplicació informàtica 
del Sistema de gestió de subministraments, la gestió i control del material d’oficina ubicat al magatzem central del 
Departament i l’inventari de béns mobles d’aquest Departament. 
 
d) Informàtica: recull les necessitats dels sistemes d’informació tant a nivell de programari (manteniment i millora 
de les aplicacions existents), com de maquinari per a tot el Departament, i així mateix, el disseny i desenvolupament 
d’activitats de formació als usuaris en les eines informàtiques de treball. 
 
e) Assessorament jurídic: serveis jurídics que es presten al Departament, mitjançant informes i estudis en matèria 
tributària, financera, patrimonial, contractual i de personal entre d’altres. També destaquen els informes dels 
projectes de disposicions generals, l’elaboració de recursos i proposta de resolució de recursos que afecten el 
Departament, la verificació de poders i altres documents que hagin de fer efecte davant dels òrgans del 
Departament. 
 
f) Execució i gestió del pressupost anual de la Generalitat de Catalunya.  
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Departament:  
Economia i Finances 

 

Servei/Entitat:  
Gabinet del conseller i Secretaria general 

Codi:  
EC01 

Programa:  
Direcció i administració generals 

Codi:  
121 

Elaboració del Pressupost, que està integrat per tota una sèrie d’actuacions que comencen amb la definició d’unes 
directrius i objectius fixats per la Direcció General, que regiran el procés d’elaboració, relacionades amb les 
decisions estratègiques adoptades pel Govern, fins a concloure amb l’aprovació i publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya del pressupost corresponent. 
 
g) Gestió tributària 
Facilita als ciutadans el compliment de les seves obligacions tributàries, millorar l’atenció prestada al contribuent i 
informar-lo de totes les qüestions que se li presentin en relació amb els tributs cedits i propis de la Generalitat, així 
com garantir el màxim respecte als drets del contribuent.  
Comprova el valor de les rendes, productes, béns i la resta d’elements de fet imposable, així com els requisits 
exigits per a la concessió de beneficis fiscals. 
Proposa la incoació d’expedients sancionadors en matèria tributària.  
Practica les liquidacions tributàries que resulten de les actuacions de comprovació i investigació.  
 
h) Control intern de l’activitat i comptabilitat pública de la Generalitat. 
Fiscalització de tots els actes, documents i expedients que generin drets o obligacions econòmiques i afectin 
l’Administració de la Generalitat. 
Determinació de les línies a seguir en l’exercici de la funció interventora. 
Registre comptable de tota l’activitat econòmicofinancera i patrimonial de la Generalitat. 
Desenvolupament del Pla general de comptabilitat pública i aplicacions sectorials. 
Elaboració del Compte General de la Generalitat de Catalunya. 
Rendició de comptes al Parlament de Catalunya i a la Sindicatura de Comptes. 
Realització d’auditories de regularitat en entitats autònomes i empreses públiques. 
Realització del control de subvencions atorgades per diferents departaments, amb fons propis i amb fons procedents 
de la Comunitat Europea. 
 
Seguiment 
 
Per fer el seguiment de la consecució dels objectius es faran servir els indicadors d’execució pressupostària 
següents: estat d'execució de despeses per capítols i estat d'execució d'ingressos per capítols. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Aquest programa serveix de suport a la planificació i execució  de les polítiques, incloses les polítiques transversals 
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Diagnòstic de la situació 
 
La programació econòmica de la Generalitat de Catalunya a mig i llarg termini precisa d’eines pel coneixement  de la 
situació econòmica, i el seu entorn, de les disponibilitats de finançament i un seguiment de la actuació inversora del 
sector públic. D’altra banda la recepció de fons del FEDER i el Fons de  Cohesió, requereix una gestió i un control 
adequats.  
Finalment, el manteniment de l'equilibri financer de les entitats que integren el sector públic local de Catalunya és 
fonamental per al compliment dels objectius de l'administració pública i, en general, per garantir l'estabilitat de 
l'activitat econòmica. 
 
Objectius 
 
Analitzar l’economia catalana i el seu entorn econòmic, i impulsar convenis amb grups d’economia aplicada de 
diferents universitats per aprofundir en el coneixement de l’economia catalana. 
 
Analitzar l’aplicació de l’acord de finançament i proposar millores alternatives de finançament.  
 
Coordinar el Programa d’Inversions Públiques de la Generalitat de Catalunya i les intervencions comunitàries que 
emanen de la UE corresponents al FEDER i al Fons de Cohesió. 
 
Vetllar per l’equilibri financer de les corporacions locals a través del corresponent règim d’autorització i informació 
sobre operacions de crèdit, efectuant la supervisió, en el seu cas, dels corresponents plans de sanejament financer, 
sempre en el marc del respecte a l’autonomia de les corporacions locals. 
 
Activitats 
 
Seguiment dels principals indicadors de l’economia catalana per tal d’orientar les decisions de programació i política 
econòmica, amb especial èmfasi en la predicció de la evolució dels agregats macroeconòmics. 
 
Estudi descriptiu i analític de la inflació a Catalunya. 
 
Elaboració de quatre informes de conjuntura de l'economia catalana mitjançant el butlletí Nota de Conjuntura 
Econòmica. 
 
Difusió d'estudis referits a l’economia catalana, al sector públic i d'estadístiques del Departament per mitjà de la 
revista Nota d'Economia i de la publicació Papers de treball. 
 
Participació en els treballs de l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació de l’ocupació i 
la competitivitat de l’economia catalana. Anàlisi de les conclusions del grup de treball.  
 
Participació en l’àrea econòmica de l’equip tècnic d’impuls a l’Euroregió que coordina la Secretaria de Relacions 
Internacionals del Departament de la Presidència. 
 
Avaluació de les repercussions econòmiques i financeres del model de finançament autonòmic. Seguiment dels 
aspectes a desenvolupar previstos en l’acord de finançament i elaboració de propostes d’aplicació. 
 
Estudi, anàlisi i propostes d’alternatives de finançament autonòmic, així com coordinació dels treballs a 
desenvolupar per part de la Comissió Mixta de Valoracions per a la reforma del sistema de finançament. 
 
Preparació de documentació tècnica i participació en les reunions amb l’Administració central i amb el Consell de 
Política Fiscal i Financera sobre aspectes vinculats al finançament de la Generalitat.  
 
Suport a la programació plurianual de les inversions en coordinació amb els departaments i elaboració dels informes 
de la Generalitat relatius al conjunt de la seva activitat inversora. 
 
Programació, gestió i seguiment de les intervencions comunitàries relatives al FEDER i al Fons de Cohesió. 
 
Certificació, proposta de pagaments i control dels programes i projectes associats al FEDER i al Fons de Cohesió. 
 
Elaboració d’estudis i difusió d’informació relacionada amb els fons europeus a Catalunya i seguiment dels 
gestionats per l’Administració Central a Catalunya. 
 
Assessorament als departaments i organismes de la Generalitat i notificació a la Comissió Europea en matèria 
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d’ajuts d’Estat. 
 
Supervisar l'equilibri financer de les corporacions locals a través de l'exercici de la tutela financera del seu 
endeutament. 
 
Comprovar que els plans de sanejament financer que adoptin les corporacions locals catalanes tinguin una execució 
apropiada per evitar que aquests ens s’endeutin més enllà de les seves possibilitats. 
 
Completar el desenvolupament dels sistemes d’informació que gestionen el Registre de l’endeutament dels ens 
locals  
 
Desenvolupar la normativa sobre tutela financera dels ens locals en relació amb l’adquisició i l’alienació de valors 
mobiliaris. 
 
Seguiment 
 
nº de convenis signats amb Universitats, grups de recerca i altres entitats 4 
 
nº d’informes de la situació de l’economia catalana  4 
 
nº de reunions en el marc del Consell de Política Fiscal i Financera  10 
 
nº d’estudis sobre el finançament autonòmic  4 
 
nº d’informes / anuaris sobre la inversió pública 2 
 
nº assessoraments en matèria d’ajuts d’Estat: 20 
 
Es pot efectuar el seguiment sobre la situació econòmica i financera dels ens locals i ens dependents subjectes a 
tutela financera mitjançant la informació comptable publicada per la Direcció General d'Administració Local i per la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya. Els indicadors a calcular sobre la informació comptable agregada són: 
 
1. Ràtio de solvència a curt termini: (ingressos corrents liquidats - despesa corrent i d'amortització d'operacions de 
crèdit liquidada) / ingressos corrents liquidats. (%) 
 
2. Ràtio de solvència a llarg termini: (ingressos corrents liquidats - despesa corrent liquidada) / deutes a llarg termini. 
(%) 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Participació en els treballs de l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació de l’ocupació i 
la competitivitat de l’economia catalana.  
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Diagnòstic de la situació 
L'actual procés de globalització dels mercats, la incorporació a la UE dels països del centre i de l’est d'Europa i 
l’emergència d’economies com la de la Xina o la de l’Índia, juntament amb el canvi tecnològic, han modificat 
notablement les condicions de competitivitat de l'economia i les empreses catalanes, plantejant nous reptes per al 
model de producció i creixement. 
 
Missió: Contribuir des de la reflexió, el debat i la col·laboració amb els diversos agents econòmics, així com amb la 
promoció d’iniciatives pioneres, a la transformació del model econòmic, impulsant projectes innovadors i 
catalitzadors de noves oportunitats.  
 
Objectius 
 
1. Avançar en el compliment i seguiment de l'"Acord Estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i 
la competitivitat de l’economia catalana" (Acord), en tant que la seva finalitat última respon directament a la Missió.  
 
2. Impulsar noves iniciatives pioneres basades en el coneixement i la innovació, per tal de fer visible la potencialitat 
d'un nou model de creixement. 
 
3. Desenvolupar nous instruments financers que s’adaptin a les noves necessitats i realitats empresarials. 
 
4. Impulsar el coneixement i la posada en pràctica d’iniciatives en el marc de la Responsabilitat Social d'Empresa 
(RSE), i en especial en l'àmbit de les pimes, posant de manifest la necessitat de compatibilitzar creixement 
econòmic amb sostenibilitat ambiental i social.  
 
Activitats 
 
1.1. Activitats de seguiment de l'Acord: Coordinació i impuls de les diverses comissions i accions informatives. 
1.2. Activitats de difusió de l'Acord: accions de seguiment i difusió a nivell territorial i amb mitjans de comunicació. 
 
2.1. Impuls d'iniciatives sense afany de lucre amb participació del sector públic i del sector privat. 
2.2. Impuls d'iniciatives privades d'interès estratègic amb col·laboració i/o participació pública. 
 
3.1. Impuls de fons de capital risc en el marc d'una nova estratègia conjunta amb els diversos departaments 
implicats. 
3.2. Creació i posada en funcionament d'un nou fons de capital risc amb seu a Barcelona per al desenvolupament 
de projectes empresarials al Magrib. 
 
4.1. Realització d'un estudi sobre la realitat i l’aplicació de la RSE a les pimes catalanes.  
 
Seguiment 
 
1.1. Número d'activitats de seguiment de l'Acord: reunions de les diverses comissions (C. Interdepartamental, C. de 
Seguiment, Consell d'institucions, C. Incapacitat Transitòria, C. Conciliació Vida Laboral i Familiar, així com diverses 
sessions monogràfiques) 
1.2. Número d'activitats d'informació i difusió de l'Acord, tant en el territori com amb mitjans de comunicació, amb 
especial èmfasi en el primer any després de la seva signatura. 
 
2.1. Impuls de plataformes de coordinació i impuls de projectes de captació de talent i inversions en elevat valor 
afegit per Catalunya; creació d'entitats i impuls de col·laboració i coordinació d'esforços i institucions que impulsen la 
creativitat i la recerca aplicada a l'empresa; F. Regió Biomèdica 
2.2. Suport a la creació d'un mercat d'emissions de CO2 a Barcelona 
 
3.1. Reforçament i ampliació d'aquells fons de capital risc que, amb participació pública, contribueixin a la Missió 
d'aquest programa. 
3.2. Creació del Fons per la Mediterrània.  
 
4.1. Realització de l'estudi, coordinat per l'IPES (Institut Persona Empresa i Societat, d'ESADE), i amb la participació 
d'organitzacions empresarials i sindicals. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Diagnòstic de la situació 
 
El bon funcionament dels mercats financers requereix vetllar pel manteniment de l'equilibri financer de les entitats 
que integren el sector financer i assegurador, així com per la protecció dels inversors i usuaris dels diferents mercats 
i productes financers i asseguradors, en un entorn normatiu que exigeix constants adaptacions. 
 
És, per això, que cal desenvolupar l’actuació corresponent en matèria de tutela financera, supervisió, inspecció, 
ordenació, orientació i foment de les entitats i mercats de valors que integren el sector financer  i assegurador i que 
formen part de l’àmbit competencial de la Generalitat. 
 
Objectius 
 
1. Actuar en l’ordenació, control, supervisió i inspecció de la diversitat d’agents del sistema financer i assegurador 
català sobre els quals ha assumit competències la Generalitat de Catalunya, per tal de la comprovació del 
compliment de la normativa que els hi és aplicable als efectes d’assegurar la seva estabilitat i solvència davant els 
impositors, socis, mutualistes, assegurats i inversors. 
 
2. Actuar en l’ordenació, control, supervisió i inspecció de la diversitat d’agents del sistema financer i assegurador 
català per tal de detectar anticipadament situacions de deteriorament d'actius, marges i/o infravaloració de passius 
que amb la correcció oportuna evitin desequilibris patrimonials futurs. 
 
3. Augmentar el desenvolupament, promoció i potenciació de l’activitat econòmica en matèria de mercats de valors, 
que permeti l’especialització com a centre financer europeu, especialment pel que fa al finançament de les pimes i 
aquelles societats que es troben en l’estadi inicial de desenvolupament. 
 
Activitats 
 
1.1- Ordenar, controlar i cooperar amb les caixes d'estalvis catalanes, per tal que en aquestes entitats de caràcter 
fundacional, el protectorat públic de les quals correspon a la Generalitat, hi conflueixi una adequada representació 
dels diversos sectors socials i que aquest règim organitzatiu sigui compatible amb una elevada professionalització 
dels màxims òrgans directius que permeti a les caixes efectuar la seva tasca intermediadora entre l'estalvi i la 
inversió amb plena solvència, eficiència, i a més revertir els seus beneficis en l'àmbit territorial al qual serveixen a 
través de l'obra social (OBS). 
1.2- Ordenar i controlar el sector de cooperatives de crèdit i caixes rurals per tal de garantir que aquestes entitats de 
crèdit desenvolupin el foment de l'estalvi i del crèdit entre els seus socis amb el màxim d'eficiència i vetllar per tal 
que la gestió d'aquestes entitats no posi en perill la seva solvència i els dipòsits dels clients. 
1.3- Ordenar, controlar i desenvolupar les seccions de crèdit de les cooperatives per tal de facilitar a les empreses 
que operen a l'empara de la forma social de cooperativa una ampliació de la seva capacitat financera en benefici de 
la pròpia cooperativa i dels socis que les integren. 
1.4- Refondre i actualitzar la reglamentació de caixes d’estalvis en el marc de la llei de caixes. 
1.5- Assegurar el correcte desenvolupament dels processos de renovació dels òrgans de govern de les caixes 
d'estalvis. 
1.6- Preparar els convenis entre la Generalitat i les caixes d’estalvis catalanes en matèria d’OBS, coordinar-ne 
l’aplicació i fer-ne el seguiment del seu compliment.  
1.7- Aconseguir la correcta resolució, en el termini més breu possible, dels expedients relatius als diversos règims 
d'autorització vigents que presentin les caixes d'estalvi, les cooperatives de crèdit, les seccions de crèdit de 
cooperatives. 
1.8- Gestió dels  diversos registres oficials per mitjà de les corresponents inscripcions, amb atorgament de les 
oportunes certificacions segons es sol·licitin.  
1.9- Foment de l’activitat financera de les seccions de crèdit per mitjà de les accions de suport oportunes. 
1.10 Establir convenis de col·laboració amb altres supervisors dels mercats de valors. 
1.11 Automatitzar la informació financera rebuda de la Societat Rectora de la Borsa de Barcelona. 
1.12 Resoldre correctament i en el termini més breu possible, els expedients d’accés de nous membres i entitats 
adherides a la Borsa de Barcelona i d’admissió, suspensió i exclusió dels valors que cotitzin exclusivament en 
aquest mercat, assegurar el correcte desenvolupament dels processos de renovació dels òrgans de govern de la 
Societat Rectora de la Borsa de Barcelona, així com els pressupostos, tarifes i normativa de funcionament 
aprovada. 
1.13 Seguir l’adaptació de la legislació espanyola sobre els mercats de valors a les directives comunitàries que 
regulen la matèria. 
1.14 Introduir en la pàgina web del Departament els elements necessaris per tal que els ciutadans vegin simplificats 
els tràmits que en matèria de mercat de valors es realitzin davant de la Direcció General de Política Financera i 
Assegurances. 
1.15 Ordenar, controlar i cooperar amb les mutualitats de previsió social de manera que aquestes siguin 
gestionades cada dia amb majors dosis de professionalisme que les permeti competir, en igualtat de condicions, 
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amb la resta d'entitats que participen en el sector assegurador. 
1.16-  Supervisió de les dades estadístiques i comptables de les mutualitats de previsió social, adaptant a les 
continues modificacions normatives els models de rendició d'aquestes dades, alhora que es facilita la seva tramesa 
telemàtica. 
1.17 Fomentar la participació activa del sector mutualista en aquelles prestacions asseguradores que tenen unes 
majors expectatives de creixement en els propers anys i que, a més, millor s’adeqüen el perfil assegurador del 
sector , especialment les operacions concertades sobre la vida de les persones, incloent l'assegurança de 
dependència.  
1.18 Desenvolupar estudis i treballs que permetin millorar i incrementar les competències de la Generalitat en 
matèria asseguradora. 
1.19 Realitzar estudis i propostes de les actuacions necessàries pel foment del sector amb la participació del 
Consell Consultiu de l'Assegurança i el Mutualisme. 
1.20 Supervisar l’adequació a la legalitat de les mutualitats i mantenir actualitzat el registre administratiu 
corresponent com a garantia de veracitat i de seguretat jurídica davant els assegurats i terceres persones. 
1.21 Consolidar un Servei de Reclamacions en el sí de la unitat directiva que ajudi a millorar les relacions entre les 
mutualitats i els seus assegurats i beneficiaris. 
1.22 Reordenar el sector de les mutualitats, eliminant aquelles entitats que ja no són actives i promovent la fusió 
entre les entitats de petita dimensió. 
1.23 Difondre en el mutualisme les pràctiques de l'anomenat bon govern corporatiu, les coordenades principals del 
qual s'ajusten molt bé als diferents sectors integrants de l'economia social. 
1.24 Mantenir el diàleg continu amb la Federació de Mutualitats de Previsió Social de Catalunya com a òrgan més 
representatiu del sector de manera que les respectives línies d'actuació estiguin perfectament coordinades.  
1.25 Fomentar la especialització i la cooperació entre les diferents mutualitats, promovent la venda creuada de 
productes asseguradors. 
1.26-Possibilitar un tractament diferenciat de les entitats mutualistes de més petita dimnensió. 
1.27 Atorgar l’autorització administrativa per a l’exercici de l’activitat de mediació en assegurances i reassegurances 
privades, prèvia la verificació de l’acompliment dels requisits previstos a la normativa legal. 
1.28 Controlar el manteniment dels requisits previstos per a conservar l’autorització administrativa, en particular el 
comptar amb una pòlissa de responsabilitat civil i amb la capacitat financera. 
1.29 Mantenir degudament actualitzat el registre administratiu de mediadors d'assegurances. 
1.30 Gestionar el pagament de les taxes corresponents a la inscripció de determinats fets al registre administratiu de 
mediadors d'assegurances. 
1.31 Analitzar la documentació estadística comptable tramesa pels mediadors d'assegurances, tot vetllant per la 
seva adequació a la normativa vigent. 
1.32 Supervisió dels programes de formació per a les diverses categories de mediador. 
1.33 Verificar l’experiència mínima requerida als administradors de societats de corredoria d'assegurances. 
1.34 Verificar els mecanismes de retribució dels corredors d'assegurances. 
1.35 Verificar la informació que els mediadors d'assegurances donen a llurs clients i, en especial, verificar l’anàlisi 
objectiva que tot corredor ha de facilitar a llurs clients. 
1.36 Verificar la obligació dels mediadors de comptar amb un servei o un departament d’atenció de queixes i 
reclamacions de clients i de nomenar-ne, de forma individual o agrupada, un defensor del client. 
1.37 Verificar l’activitat real dels mediadors, excloent del Registre i cancel·lant la inscripció d’aquells que no 
assoleixin la xifra legalment exigida. 
1.38 Vetllar per l’aplicació del règim sancionador als mediadors d'assegurances i als administradors, gerents i 
directors de societats de corredoria d'assegurances. 
1.39 Elaborar els estats agregats corresponents als mediadors registrats a Catalunya, per tal que aquesta 
informació proporcioni una eina d’anàlisi de la quota de mercat que aquest canal de distribució representa. 
1.40 Remissió anual a l’administració de l'Estat la informació relativa al Registre Administratiu i a la informació 
estadística i comptable. 
 
2.1- Completar el sistema integral d’informació econòmico-financera d’entitats de crèdit, que ha estat en procés 
d’elaboració durant els exercicis 2003 i 2004 i que s’ha iniciat en el segon semestre de 2005, per al tractament i 
anàlisi de la informació reservada i pública que aquestes entitats han de trametre periòdicament, i fer les 
adaptacions derivades de les modificacions introduïdes per les N.I.C. 
2.2- Efectuar el seguiment de l’evolució econòmico-financera de les caixes d'estalvis i cooperatives de crèdit 
catalanes, mitjançant l’elaboració d’informes trimestrals sobre la seva situació. 
2.3- Desenvolupar un sistema estadístic per al seguiment de les activitats d’obra social (OBS) de les caixes incloent 
les efectuades a través de les fundacions d’aquestes encarregades de la seva gestió. 
2.4- Analitzar i aprovar la distribució de resultats i la composició del pressupost de l’OBS de les caixes d’acord amb 
les disposicions legals. 
2.5 Millorar el  sistema d'informació econòmico-financera que permeti un tractament i anàlisi més àgil,  acurat i 
automatitzat de les dades de les mutualitats de previsió social. 
2.6. Inspeccionar les Caixes d'Estalvis i Cooperatives de Crèdit per verificar que la valoració i comptabilització dels 
actius i passius i resultats de l'entitat s'adequa a la normativa aplicable, en especial la Circular del Banc d'Espanya 
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4/2004, i el compliment de les normes de solvència, les de concentració  i cobertura de riscos, les de inversió 
creditícia en Alts Càrrecs, Obra Social i les normes de transparència i protecció a la clientela.  
2.7 Inspeccionar les Mutualitats de Previsió Social per verificar que  l'entitat s'adequa a la normativa aplicable, en 
especial el Pla Comptable d'Entitats Asseguradores,  la correcta determinació de les Provisions Tècniques, dels 
Actius aptes per a la cobertura de les Provisions Tècniques, del Patrimoni Propi no compromès i  de les Plusvàlues 
tàcites de determinats Actius   així com la verificació del compliment dels coeficients del Marge de Solvència i Fons 
de Garantia.  
2.8 Inspeccionar les Seccions de Crèdit de les Cooperatives per revisar les diferents àrees de l'actiu i del passiu del 
balanç de la secció de crèdit per tal de verificar que la valoració i comptabilització que fa l'entitat s’adequa al Pal 
General de Comptabilitat i resta de la normativa aplicable, i verificar el compliment dels diferents coeficients 
establerts per la normativa vigent. 
 
3.1 Donar suport a les actuacions de la Borsa de Barcelona encaminades a assolir una quota de negociació borsària 
estatal propera al 20% que és el percentatge que representa la contribució del PIB català al PIB estatal. 
3.2 Promoure actuacions de foment, internalització i millora de la qualificació dels mercats financers i participar en 
actes, conferències, congressos i jornades dedicades a la millora dels mercats financers. 
3.3 Aprofundir en el coneixement de l’activitat dels mercats financers de Catalunya respecte de la resta de l’Estat i 
elaborar informació trimestral sobre l’evolució dels mercats financers a Catalunya. 
3.4 Negociar amb les gestores d’IIC per tal de crear, mantenir i potenciar els Fonstresor Catalunya. 
 
Seguiment 
 
1.1 Coeficient de solvència de les caixes d'estalvis catalanes superior al 8% . El coeficient de solvència expressa la 
relació que, d'acord amb la normativa legal -harmonitzada a nivell europeu-, han de mantenir les entitats de crèdit 
entre els seus actius i altres riscos i els recursos propis. Aquest coeficient com a mínim ha de ser del 8%. Tot el que 
excedeixi d'aquesta xifra són recursos propis addicionals que reforcen la solvència de l'entitat de crèdit i faciliten el 
seu creixement futur. 
1.2 Coeficient de solvència de les Coop. de crèdit superior al 8% 
1.3 Percentatge de recursos propis de les cooperatives amb secció de crèdit sobre el saldo de l'immobilitzat material 
i immaterial net de la cooperativa, un cop deduïts d'aquests els saldos de les subvencions de capital obtingudes per 
al seu finançament, ha de ser superior al 50%. 
1.4 Vetllar per que les mutualitats presentin superàvit en l'estat de càlcul i cobertura de les provisions tècniques 
(paràmetre que mesura la solvència estàtica), tot respectant els límits legals de diversificació i dispersió i afectant a 
aquesta cobertura els actius que la normativa considera, en cada moment, aptes. 
1.5 Vetllar per que les mutualitats presentin un marge de solvència (paràmetre que mesura la solvència dinàmica) 
positiu, constituït per un patrimoni propi no compromès. 
1.6 Vetllar per que les mutualitats presentin un fons de garantia (paràmetre que mesura la solvència dinàmica) 
positiu, constituït, també, per un patrimoni propi no compromès. 
1.7 Dur a terme un anàlisi quantitatiu i qualitatiu de les reclamacions presentades pels mutualistes i beneficiaris. 
1.8 Fer un seguiment periòdic (trimestral) dels requeriments de tipus jurídic i econòmic tramesos a les mutualitats 
1.9 Vetllar per l'obtenció de la informació precisa de contingut jurídic a fi de mantenir actualitzat el Registre de 
mutualitats de previsió social de Catalunya 
1.10 Obligatorietat de contractació d’una assegurança de responsabilitat civil professional que cobreixi tot el territori 
de l'Espai Econòmic Europeu per les responsabilitats que poguessin sorgir per negligència professional, de com a 
mínim, 1.000.000 d’euros per sinistre i, en suma, 1.500.000 euros per a tots els sinistres corresponents a un 
determinat any. 
1.11 Disposar d’una capacitat financera que haurà d’assolir, en tot moment, el 4% del total de primes anuals 
percebudes amb un mínim de 15.000 euros i que podrà acreditar-se mitjançant la contractació d’un aval emès per 
una entitat financera o bé mitjançant una assegurança de caució, amb l’objectiu de protegir a la clientela front la 
incapacitat del mediador d'assegurances per a transferir la prima a l’entitat asseguradora o per a transferir la 
quantitat de la indemnització o el reembossament de la prima a l’assegurat. 
1.12 S’entendrà que hi ha manca efectiva d’activitat d’un corredor i es produirà la cancel·lació de la seva inscripció 
quan durant 2 exercicis consecutius el volum anual de negoci sigui inferior a 30.000 euros a l’any en primes 
d'assegurances intermediades. 
 
2.1 Els indicadors establerts són de  l'activitat inspectora que es realitza sobre les diverses entitats sobre les quals  
la Inspecció Financera  per Llei, té competències d'inspecció.  
S'estableix com objectiu que el nombre d'inspeccions  dels subsectors inspeccionats superi el 80% del Pla 
d'Inspecció anual. 
 
3.1. Coeficient d’activitat dels mercats financers a Catalunya: aquest coeficient mesura si el percentatge de 
negociació de valors a la Borsa de Barcelona respecte del total negociat a les quatre borses espanyoles s’aproxima 
o no al percentatge de contribució del PIB català al PIB estatal. Aquest és un indicador de resultats.  
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Departament:  
Economia i Finances 

 

Servei/Entitat:  
Direcció General de Política Financera i Assegurances (Secretaria d'Economia) 

Codi:  
 EC02 

Programa:  
Foment i regulació del sector financer 

Codi:  
 671 

3.2 Volum de capitalització borsària d’empreses catalanes sobre el total estatal, és el resultat de multiplicar el 
nombre d’accions que té un empresa en cotització en una data determinada. És un indicador del valor de les 
empreses catalanes cotitzades en borsa respecte del total del valor que tenen les empreses cotitzades de tota 
Espanya.  
3.3. Percentatge de patrimoni gestionat per IIC catalanes sobre el total estatal, indica el pes de les IIC catalanes 
respecte de la resta de gestores d'Espanya. 
3.4 Percentatge de partícips d'IIC catalanes sobre el total estatal, indica el percentatge de persones físiques o 
jurídiques que participen en fons d’inversió catalans respecte de les persones que inverteixen en fons d’inversió a tot 
l'Estat. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
1 El manteniment d'un sistema financer solvent, eficient i innovador a Catalunya afavoreix l’accés a uns recursos 
financers i asseguradors adequats a les necessitats de les famílies i del sector productiu per tal de permetre millores 
de competitivitat de l'economia catalana.  
 
2 El manteniment d’un sector de la mediació en assegurances privades solvent, eficient i innovador a Catalunya 
contribueix al correcte funcionament del mercat únic d'assegurances que afavoreix la competitivitat de l’economia 
catalana, sense oblidar la protecció de consumidors i usuaris. 
 
2 Contribuir a través de la cooperació amb l'obra social de les Caixes d'Estalvis catalanes a la satisfacció de les 
demandes socials que el Govern considera d’interès prioritari. 
 
3 Donar suport a la internacionalització de les empreses catalanes que actuen al sector financer.  
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Departament:  
Governació i Administracions Públiques 

 

Servei/Entitat:  
Secretaria General  

Codi:   
 GO01 

Programa:  
Direcció i administració generals 

Codi:  
 121 

Diagnòstic de la situació  
 
Cal aprofundir en la coordinació i funcionalitat de totes les unitats del Departament sota criteris de racionalitat, i 
optimització dels recursos, incrementant l’eficàcia de l’organització per tal d’adequar-la a les exigències tant 
internes, dels propis treballadors, com externes, de la ciutadania. 
La finalitat d’aquest programa és facilitar el suport tècnic, administratiu i jurídic a les diverses unitats del 
departament i als organismes que en depenen, optimitzant els recursos materials i humans disponibles i executant 
i controlant la gestió pressupostària. 
 
Objectius 
 
Estratègics: 
    1- Aconseguir una contenció de la despesa corrent. 
    2- Millorar els circuits interns simplificant els tràmits administratius. 
    3- Incrementar el valor afegit de la formació del departament. 
 
Operatius: 
  1.1- Reduir les despeses de lloguers i les associades als diversos edificis. 
  2.1- Dissenyar el programa de gestió on-line de les despeses electorals. 
  2.2- Incrementar l’ús de la signatura electrònica i aprofundir en l’ús de les TIC 
  2.3- Incrementar la qualitat dels servies, eliminant errors i simplificant circuits. 
  3.1- Facilitar una formació més especialitzada i d’acord amb les necessitats i objectius de les  
         diverses unitats. 
 
Activitats 
 
  1.- Agrupar el màxim els edificis ocupats per unitats del departament per tal d’obtenir  
        economies d’escala en serveis comuns. 
  2.- Posar en marxa la tecnologia GIGANET per tal de connectar tots els centres en la mateixa  
       xarxa de telefonia. 
  3.- Dissenyar el sistema de gestió interna de la despesa sense paper. 
  4.- Fer un seguiment programat trimestral de l’execució pressupostària. 
  5.- Potenciar la comunicació interna, la  informació compartida i l’ús de la intranet. 
  6.- Desenvolupar el programa de gestió on-line de les despeses electorals. 
  7.- Dissenyar una eina de gestió interna sense paper de sol·licitud de serveis informàtics. 
  8.- Programar i executar un pla de formació a partir de l’enquesta de necessitats formatives de  
        les diverses unitats. 
 
Seguiment 
 
  1.- Arribar a un 10% de reducció dels consums i despeses de comunicacions, manteniment i  
        serveis generals. 
  2.- Realització dels dissenys i programes de gestió previstos. 
  3.- Obtenir una gestió esglaonada de les subvencions del departament fins arribar el 100% a  
        l’octubre de 2006. 
  4.- Incrementar l’especialització de les activitats formatives per tal de que suposin el 75% del  
       pla de formació del departament. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Departament:  
Departament de Governació i Relacions Institucionals 

 

Servei/Entitat:  
Secretaria General 

Codi:   
 GO01 

Programa:  
Organització, gestió i seguiment de processos electorals 

Codi:  
 132 

Diagnòstic de la situació 
 
El programa de l’Àrea de Processos Electorals té com a objectiu el desenvolupament d’un procés electoral  
I l’actualització, manteniment i ampliació de les bases de dades electorals (documentals i de resultats) 
 
Objectius 
 
Estratègics: 
- Organitzar, gestionar, desenvolupar i fer el seguiment del procés de referèndum per a l’aprovació de la reforma de 

l’Estatut d’Autonomia 
- Gestionar de les bases de dades electorals 
- Dissenyar i comprovar el funcionament del programa on-line de les eleccions al Parlament de Catalunya 
 
Operatius: 
- Desenvolupament logístic del procés electoral 
- Operació de recollida de dades provisionals 
- Difusió de les dades provisionals i definitives i revisió i millores dels sistemes de gestió electoral 
 - Actualització, manteniment i explotació de les bases de dades electorals 
- Elaboració d’un programa de gestió on-line per a les eleccions al Parlament de Catalunya 
 
Activitats 
 
- Gestió integral del referèndum a nivell organitzatiu, jurídic i informatiu documental 
- Operació de recollida de dades provisionals 
- Revisió i millores relatives al software d’integració de tots els sistemes de gestió electoral 
- Estudi dels avanços en votació electrònica i votació per Internet per a la seva possible implantació com a prova 
- Recopilació, arxiu de la documentació electoral, mecanització i actualització de dades electorals i directoris i 

informes  
- Manteniment i actualització de les bases de dades electorals en els diferents entorns: xarxa Windows, AS400 i web 

electoral 
- Anàlisi i cobertura necessària per realitzar l’operació de recollida de resultats provisionals  
- Actualització dels fitxers automatitzats administratius de resultats: captura de dades, tractament i gravació 
- Transformació de la documentació impresa a un suport digitalitzat per al seu tractament per ordinador 
- Explotació de la base de dades de resultats electorals amb extracció d’estadístiques 
- Actualització de la videoteca i de l’audioteca 
- Elaboració d’una base de dades documental diària amb els dossiers de premsa diaris i el seguiment on-line de 

publicacions periòdiques electròniques en Internet 
- Desenvolupaments per millorar les bases de dades electorals 
 
Seguiment 
 
- Difusió de l’operació de recollida de dades provisionals i de les dades definitives 
- Logística electoral: nombre de processos informàtics, nombre de models oficials, nombre de reunions, nombre de 

proveïdors, nombre de consultes procedimentals i jurídiques, nombre de dossiers informatius, nombre de 
contractacions, nombre de trameses a correus, nombre d’equips informàtics, nombre de col·legis electorals, 
seccions i meses, nombre de representants de l’Administració, nombre de comunicacions a organismes externs, 
nombre de reunions, nombre d’organismes col·laboradors, m2 de magatzem, m2 dels centres de recollida de 
dades i de difusió de resultats, nombre d’informes, ... 

- Bases de dades de resultats electorals: nombre de registres, nombre d’estadístiques, nombre de resums, nivells 
d’informació geogràfica, nombre d’aplicacions informàtiques, ... 

- Base de dades documentals electorals: nombre de dades, nombre de referències, nombre de vídeos, nombre 
cunyes radiofòniques, nombre de diaris, nombre de dossiers de premsa, nombre d’alertes diàries, ... 

 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Departament:  
Governació i Administracions Públiques 

 

Servei/Entitat:  
Secretaria d'Administració i funció Pública 

Codi:  
 GO02 

Programa:  
Direcció i administració generals 

Codi:  
 121 

Diagnòstic de la situació 
 
Els recursos humans constitueixen un dels puntals bàsics de l’administració de la Generalitat, i per el seu 
desenvolupament eficaç, tant des de el punta de vista dels propis treballadors com des de el punt de vista de 
recursos necessaris per a un funcionament eficaç i eficient de la pròpia organització, cal establir les línies d’actuació 
en aquest àmbit, així com coordinar-ne l’execució dels diferents òrgans i unitats que hi intervenen, alhora que, pel 
que fa a determinades matèries,  es gestionen directament. 
Alhora, les organitzacions públiques de l’administració  de la Generalitat han d’adequar la seva arquitectura 
organitzativa i els seus processos de provisió i producció de serveis a les condicions que siguin més adients per tal 
d’actuar amb eficàcia, eficiència i qualitat i adaptades a les condicions econòmiques i socials de l’entorn i a les 
necessitats dels ciutadans. 
 
Objectius 
 
Creació del Subprograma: 
Direcció i administració dels recursos humans i promoció de la millora del funcionament de les organitzacions de 
l'Administració de la Generalitat. 
 
Objectius estratègics 
1.Establir les directrius d' evolució en la gestió dels recursos humans a la Generalitat 
2.Donar suport en la gestió del personal de l' Administració de la Generalitat a les diferents unitats que hi intervenen 
3. Aconseguir establir ritmes regulars i transparents en la execució dels processos de gestió del personal, en els que 
intervé la Funció Pública  
4. Aconseguir una arquitectura organitzativa de l'Administració de la Generalitat eficient per a fer front a les 
necessitats de l'entorn social i econòmic 
5. Impulsar la millora de l'eficiència, l'eficàcia i la qualitat en la provisió i producció de serveis públics en les 
organitzacions de l'Administració de la Generalitat. 
 
Objectius operatius 
1.1.Iniciar actuacions normatives derivades dels plantejaments del Llibre Blanc de la Funció Pública catalana 
1.2. Impulsar la implementació, o en el seu cas implementar directament, els acords assolits amb les organitzacions 
sindicals, pel que fa a les condicions de treball del personal de l'Administració de la Generalitat. 
2.1. Donar suport a les unitats responsables dels departaments, en la implantació i desenvolupament de les 
actuacions i mesures de prevenció i salut laboral. 
2.2. Impulsar el desenvolupament del sistema corporatiu d' informació de personal 
2.3. Donar suport tècnic i legal en matèria de funció pública. 
3.1. Establir un ritme regular i transparent en la gestió dels llocs de treball de l' Administració de la Generalitat 
3.2. Establir un ritme regular i transparent en la gestió dels processos de provisió del llocs de treball de personal 
funcionari de la Generalitat 
3.3. Establir un ritme regular i transparent en la gestió dels processos de selecció de personal funcionari de la 
Generalitat 
4.1 Impulsar l'aprovació d'un marc normatiu en matèria de millora del funcionament de l'Administració de la 
Generalitat i de les seves relacions amb les entitats instrumentals. 
4.2 Dissenyar i posar en marxa un programa de formació en "funció organitzativa en les administracions públiques" 
4.3 Publicar dos llibres-guia en matèria de gestió pública 
4.4 Creació d'una unitat d'auditoria organitzativa 
5.1 Impulsar l'aprovació d'un nou marc normatiu en matèria de millora del funcionament de l'Administració de la 
Generalitat i de les seves relacions amb les entitats instrumentals 
5.2 Dissenyar i posar en marxa un programa de formació en "funció organitzativa en les administracions públiques" 
5.3 Publicar dos llibres-guia en matèria de gestió pública 
 
Activitats 
 
1.Les activitats relacionades amb els objectius operatius 1.1 i 1.2 : pendents de concretar (condicionat al fet de 
disposar de la versió definitiva del Llibre Blanc i al tancament de l' Acord amb les organitzacions sindicals) 
2.Desenvolupament normatiu de les mesures previstes a l' avantprojecte de llei de mesures de conciliació de la vida 
laboral i familiar 
3.Desenvolupar i implantar la segona fase del programa informàtic interdepartamental, del sistema de gestió de la 
prevenció de riscos laborals 
4.Impulsar les millores necessàries dels sistemes d' informació de personal actuals 
5.Iniciar el projecte d' evolució cap el nou sistema d' informació 
6.Donar resposta a les peticions de suport legal i tècnic 
7.Proposar el calendari d' actuacions de l' òrgan que aprova les actualitzacions de les relacions de llocs de treball 
8.Resoldre les propostes departamentals d' actualització de les RLT, dins el terminis estimats 
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Departament:  
Governació i Administracions Públiques 

 

Servei/Entitat:  
Secretaria d'Administració i funció Pública 

Codi:  
 GO02 

Programa:  
Direcció i administració generals 

Codi:  
 121 

9.Convocar, cada dos anys, els processos de provisió de tots els cossos generals  
10.Convocar, cada tres anys, els processos de provisió de tots els cossos especials 
11.Convocar, cada dos anys, els processos de selecció de tots els cossos generals 
12.Reduir la durada mitja dels processos de selecció a un màxim d'un any per procés. 
 
Seguiment 
 
Els indicadors associats a cadascun dels objectius operatius son indicadors de resultats. 
2.1.1.Data d' aprovació del corresponent reglament 
2.1.2.Data d' implantació del programa 
2.2.1.Número d' activitats de millora i evolució iniciades i número d' activitats acabades 
2.2.2.Data d' inici del projecte d' evolució cap el nou sistema d' informació 
2.3.1.Número d' informes i  respostes emeses, a les peticions de suport legal i tècnic 
3.1.1.Data de la proposta del calendari d' actuacions de l' òrgan que aprova les actualitzacions de les relacions de 
llocs de treball, i data d' aprovació, si es el cas 
3.1.2. Número de propostes departamentals d' actualització de les RLT, i durada mitja del procés d' aprovació (des 
de la data de proposta, fins a la data d' aprovació o denegació) 
3.2.1.Data de convocatòria de cadascun dels processos de provisió dels cossos generals  
3.2.2.Data de convocatòria de cadascun dels processos de provisió dels cossos especials 
3.3.1.Data de convocatòria de cadascun dels processos de selecció dels cossos generals 
3.3.2.Data d' inici i de finalització de cadascun dels processos de selecció  
4.1.1 Data d’aprovació del nou marc normatiu 
4.2.1 Data de la posada en marxa del programa de formació 
4.3.1 Data de publicació dels llibres 
4.4.1 Data de posada en marxa de la nova unitat 
5.1.1 Data d’aprovació del nou marc normatiu 
5.2.1 Data de la posada en marxa del programa de formació 
5.3.1 Data de publicació dels llibres 
5.4.1 Data de posada en marxa de la nova unitat 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

 
 



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

141 

Departament:   
Governació i Administracions Públliques 

 

Servei/Entitat:  
Secretaria d’Administració i Funció Pública 

Codi:  
 GO02 

Programa:   
Societat de la informació i el coneixement 

Codi:  
 532 

Diagnòstic de la situació 
 
La situació actual motivada per les necessitats derivades de la societat del coneixement i de les tecnologies de la 
informació i la comunicació fa necessari un replantejament de la forma d’actuar de les administracions catalanes en 
el sentit d’evolucionar d’una estructura clàssica jeràrquica a una altra en xarxa, obrint-se a la col·laboració amb 
altres administracions i agents que intervenen i interactuen en la seva actuació. 
 
Objectius 
 
El Consorci AOC lidera la modernització de les administracions públiques catalanes per fer-les transparents, 
modernes, en xarxa i integrades al servei dels ciutadans promovent el desenvolupament d'eines per millorar la 
coordinació. Aquestes eines han de permetre la millora de les relacions entre les administracions, els ciutadans i les 
empreses i professionals de Catalunya. 
 
Estratègics: 
- Revisió del marc normatiu i jurídic 
- Mòduls de col.laboració interadministrativa 
- Integració de serveis interadministratius i integració d’informació 
- Plataforma i segell AOC 
 
Operatius: 
- Participar en la modificació de la nova llei de procediment administratiu 
- Impulsar l’actualització d’aquella altra normativa afectada pel desenvolupament de les noves    tecnologies. 
- Desenvolupar eines o serveis que permetin incrementar la interoperabilitat entre les aplicacions de les diferents 

administracions públiques a Catalunya 
- Desenvolupar eines o serveis que permetin incrementar la integració de la informació que es troba disgregada 

entre les diferents administracions públiques. 
- Desenvolupar mòduls comuns i eines que puguin ser reutilitzades per diferents administracions 
 
Activitats 
 
- Connexió telemàtica entre les diferents administracions públiques. Enllaços i integració de processos 
(Interoperabilitat) amb l’objectiu de configurar una autèntica administració en xarxa.  
- Simplificació i desmaterialització (digitalització) dels tràmits.  
- Millora de les relacions amb els ciutadans: 
- Simplificació de les relacions del ciutadà amb l’Administració.  
- Ampliació dels canals de comunicació – accessibilitat.  
- Reducció dels terminis de resposta.  
- Augment de la qualitat en els serveis  
 
Seguiment 
 

Els indicadors de seguiment de l’activitat dels diferents projectes del CAOC : 
- Nº d’ajuntaments que utilitzen l’e-TRAM 
- Nº de tramitacions efectuades mitjançant l’e-TRAM 
- Nº de tràmits ofertats per l’e-TRAM 
- Nº d’ajuntaments que han obert el seu padró municipal d’habitants a consultes d’altres  administracions 
- Nº d’administracions que consulten els padrons municipals d’habitants 
- Nº de consultes efectuades als padrons municipals d’habitants 
- Nº de serveis integrats a la plataforma de col·laboració interadministrativa del CAOC 
- Nº de consultes efectuades mitjançant la plataforma de col·laboració interadministrativa del CAOC 
- Nº dels serveis ofertats per l’eaCat 
- Nº de comunicacions realitzades per l’eaCat 
- Nº d’ajuntaments que utilitzen el metacercador de les administracions catalanes 
- Nº d’ajuntaments que publiquen metadades a l’IDEC.Local 
- Nº d’ajuntaments que exploten dades de l’IDEC.Local 
- Nº de crides / consultes realitzades a l’IDEC.Local 
- Nº d’ens públics catalans que utilitzen certificats digitals emesos per CatCert 
- Nº de certificats emesos per CatCert 
- Nº d’entitats de registre col·laboradores 
- Nº de tràmits o serveis d’altres administracions que reconeguin els certificats de CatCert 
- Nº de sistemes operatius i navegadors que operen amb els certificats de CatCert 
- Nº d’ens públics que utilitzen la plataforma de validació de CatCert 
- Nº de validacions de certificats realitzades 
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Departament:   
Governació i Administracions Públliques 

 

Servei/Entitat:  
Secretaria d’Administració i Funció Pública 

Codi:  
 GO02 

Programa:   
Societat de la informació i el coneixement 

Codi:  
 532 

- Nº d‘entitats de certificació carregades al validador 
- Nº d’ens públics que utilitzen el segellat de temps de CatCert 
- Nº de segellats de temps realitzats 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana : 
Mesures :  
- Promoure l’ús de la signatura digital 
- Desenvolupament de l’administració oberta o en línia, tant a la Generalitat com a les administracions locals 
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Departament: : Governació i Administracions Públiques  

Servei/Entitat: Direcció General d'Administració Local Codi:   
 GO03 

Programa: Suport financer de la GC als ens locals Codi:   
 711 

Diagnòstic de la situació 
 
1. El DL 2/2003, de 28 d'abril, TR de la llei municipal i de règim local de Catalunya, atribueix a l'Administració de la 
Generalitat d'oferir suport i assessorament a les entitats locals. 
2. El Fons de Cooperació local de Catalunya s'estableix per la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local 
de Catalunya, segons la qual els ens locals han de participar en ingressos de l'Estat i de la Generalitat. Les 
participacions dels ens locals en els ingressos de la Generalitat integren el FCLC i correspon a la Generalitat, 
mitjançant la Llei anual de pressupostos, distribuir-les, d'acord amb els criteris que s'estableixen. 
3. L'Administració de la Generalitat ha de fixar l'abast territorial dels municipis en un document cartogràfic homogeni 
i de base.  
4. Mantenir el coneixement de les infraestructures i equipaments locals dels municipis de Catalunya. 
 
Objectius 
 
Estratègics: 
- Fer suport i assessorament relació al règim jurídic de entitats locals amb ocasió de les consultes  i procediments 
iniciats per aquestes.  
- Resolució dels expedients de competència de la DG d'Administració Local 
- Elaboració del mapa oficial de les entitats locals 
- Finançar les despeses de funcionament dels consells comarcals i de les inversions i despeses dels municipis i les 
entitats supramunicipals.  
 
Operatius: 
- Reduir el dèficit pressupostari de les entitats locals.  
- Coordinar el procés d'elaboració del mapa oficial de Catalunya.  
- Controlar la col·locació de les fites i sistematitzar la tramitació dels expedients de delimitació territorial.  
- Mantenir actualitzada l'enquesta d'equipaments locals.  
- Obrir una línia específica d'assessorament en matèria d'assegurances. 
- Reduir en un 10% el temps de la tramitació dels expedients competència de la DGAL. 
- Resseguir i fitar 2000 Km de línies limit entre municipis de Catalunya. 
- Incrementar en un 3% la dotació del FCLC per als consells comarcals i a les entitats municipals descentralitzades. 
- Incrementar en un 37% la dotació del FCLC per als municipis. 
- Incrementar en un 37% la dotació del FCLC a la prestació supramunicipal de serveis. 
 
Activitats 
 
1. Emissió d'informes jurídics en relació a l'adequació a la legalitat vigent dels actes, acords i normes de les entitats 
locals que s'engloben en l'àmbit del règim local i la normativa sectorial. 
2. Resoldre els expedients de competència de la DAGL i proposta de resolució dels expedients de competència d'un 
altre òrgan actiu del Departament. 
3. Convocatòria, tramitació i custòdia de la documentació dels òrgans col·legiats paritaris del Departament. 
4. Incrementar un 3% les dotacions del FCLC als consells comarcals a les entitats municipals descentralitzades. 
Incrementar un 37% la dotació dels FCLC per als municipis i per a la prestació supramunicipal de serveis. 
5. Signar les actes de delimitació corresponents per mitjans telemàtics. Documentar les fites existents i elaborar 
models amb format digital. 
6. Impulsar els consells comarcals en les tasques de manteniment de l'Enquesta d'Infraestructures d'Enitats Locals 
(EIEL) 
 
Seguiment 
 
Grau de compliment del programa 
Grau de satisfacció de les entitats locals usuàries dels serveis. 
Seguiment trimestral del grau de compliment dels terminis establerts legalment. 
Nombre de municipis actualitzats anualment. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Millorar l'autonomia, les activitats i els serveis de les entitats locals.  
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Departament:  
Governació i Administracions Públiques 

 

Servei/Entitat:  
Direcció General d'Administració Local 

Codi:  
 GO03 

Programa:  
Suport a obres i serveis dels ens locals 

Codi:  
 713 

Diagnòstic de la situació 
 
Existeix un dèficit en infraestructures municipals, principalment les de caràcter mínim i obligatori, de manera especial 
en el cas dels petits municipis, que són aquells que tenen una menor capacitat tècnica i financera per fer front el 
dèficit esmentat. 
 
Població objectiu: tots els ens locals de Catalunya. 
 
Objectius 
 
Objectius estratègics: 
 1. Millorar el finançament de les inversions en obres i serveis de competència municipal, preferentment les que 
s’enumeren com de caràcter mínim.  
2. Afavorir la creació de noves infraestructures i nous equipaments, per part de les corporacions locals, i, en 
definitiva, millorar la qualitat de vida dels ciutadans, així com contribuir al reequilibri territorial de Catalunya.  
3. Garantir el funcionament normal de les infraestructures i la prestació dels serveis públics locals en situacions 
excepcionals, de catàstrofe o urgència  
 
Objectius operatius: 
 a) En relació amb l'objectiu estratègic 1: 
 
 1.1. Incrementar el percentatge de finançament de les actuacions incloses en el Pla Únic d'Obres i Serveis de 
Catalunya (PUOSC). 
 1.2. Incrementar la correlació entre la demanda presentada per les corporacions locals i l'atribució inicial per a cada 
anualitat del PUOSC, mitjançant la resolució de les al·legacions presentades pels ens beneficiaris en relació amb la 
formulació i aprovació de les anualitats del PUOSC. 
   
 b) En relació amb l'objectiu estratègic 2: 
 
 2.1. Incrementar el grau de compliment, per part dels ens locals, de la prestació de serveis públics de competència 
local, especialment d'aquells que tenen caràcter mínim. 
 2.2. Reduir les desigualtats territorials en la prestació de serveis públics de competència local mitjançant les 
subvencions mínimes garantides i l'import màxim de les subvencions, que es calculen en funció dels criteris 
establerts a la formulació del PUOSC 2004-2007. 
 
 c) En relació amb l'objectiu estratègic 3: 
 
 3.1. Reduir el temps necessari per restablir el funcionament normal de les infraestructures i els serveis públics de 
competència local afectats per situacions de catàstrofe o urgència. 
 3.2.  Reduir el temps necessari per tal que els ens locals facin front a les actuacions inajornables que siguin 
conseqüència de situacions excepcionals que impedeixin o afectin greument la prestació d'un servei de competència 
local. 
 
Activitats 
 
 1. Gestió del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya: 
  a) Determinar l'import consolidat de les subvencions. 
  b) Tramitar les modificacions i canvis de destinació de les subvencions. 
  c) Elaborar les instruccions necessàries per a la correcta gestió del PUOSC i el seguiment de les actuacions 
incloses.  
  d) Facilitar als ens locals models normalitzats de documentació administrativa. 
  e) Automatitzar el seguiment de les actuacions i proposta de pagament de les subvencions. 
  f) Analitzar les reserves i els romanents econòmics que es produeixin en la gestió del PUOSC. 
  g) Tramitar, informar prèviament i fer la corresponent proposta d’aplicació dels expedients d'inclusió i augment de 
subvenció del PUOSC. 
  h) Mantenir l'estat d'execució del PUOSC, així com controlar l'estat de situació de les disponibilitats econòmiques. 
 
2. Ajuts extraordinaris als ens locals: 
 a) Tramitar i informar prèviament les sol·licituds d'ajut presentades pels ens locals. 
 b) Efectuar el control i el seguiment de l'execució de les actuacions subvencionades.  
 c) Controlar les disponibilitats pressupostàries per a la concessió dels ajuts esmentats. 
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Departament:  
Governació i Administracions Públiques 

 

Servei/Entitat:  
Direcció General d'Administració Local 

Codi:  
 GO03 

Programa:  
Suport a obres i serveis dels ens locals 

Codi:  
 713 

Seguiment 
Objectiu 1.1:  1. Grau d’adjudicació de les obres incloses en el PUOSC 
                       2. Grau d’execució de les obres incloses en el PUOSC 
 
Objectiu 1.2:  1. Percentatge de demanda assolida pel PUOSC en relació a la presentada per les corporacions 
locals per a cada anualitat del PUOSC. 
 
Objectiu 2.1:  1. Grau de compliment en la prestació dels serveis públics de competència local que tenen caràcter 
mínim. 
 
Objectiu 2.2:   1.  Grau de compliment en la prestació dels serveis públics de competència local a nivell dels 
diferents territoris de Catalunya. 
 
Objectiu 3.1:  1. Termini transcorregut entre la situació de catàstrofe o urgència i el restabliment del funcionament 
normal de les infraestructures i els serveis públics de competència local. 
 
Objectiu 3.2:  1. Termini transcorregut entre la situació excepcional i el restabliment del funcionament normal de les 
infraestructures i els serveis públics de competència local.  
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Les subvencions gestionades des del Servei de Cooperació Econòmica Local financen inversions en obres i serveis 
de competència local que incideixen en les polítiques de defensa del medi ambient i sostenibilitat, en l'àmbit cultural i 
de defensa del patrimoni històric, polítiques de salut pública i serveis socials,  d'ocupació, de serveis a les persones, 
ajut a la gent gran i als infants, etc.  
Alhora, algunes de les línies d'ajuts gestionades pel Servei de Cooperació Econòmica Local tenen directament 
definides en el seu objecte finalitats que incideixen en polítiques transversals. Així, algun programa específic 
gestionat dóna prioritat a les actuacions que afavoreixin assolir els objectius següents: 
  1. Reequilibri territorial. 
  2. Incorporació de noves tecnologies.  
  3. Utilització d'energies alternatives. 
  4. Incorporació de factors innovadors. 
  5. Actuacions de renovació urbana i la construcció d’edificis de serveis públics en barris degradats. 
  6. Recuperació d'edificis municipals que formen part del patrimoni arquitectònic historicoartístic i es destinin a l'ús 
públic.  
  7. Incidir en la dinamització econòmica o social o en la millora mediambiental en àrees territorials, municipals o 
supramunicipals especialment afectades per aquestes problamàtiques. 
  8. Millora de la seguretat de les persones.   
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Departament:  
Governació i Administracions Públiques 

 

Servei/Entitat:  
Secretaria de Cooperació Exterior 

Codi:  
 GO05  

Programa:  
Relacions exteriors 

Codi:  
 231  

Diagnòstic de la situació 
 
Durant el 2006 s’ha d’elaborar el nou Pla Director de la Cooperació Catalana 2007-2010, També s’ha de continuar 
fent l’avaluació de la planificació.  
Cal impulsar la coordinació de les actuacions de desenvolupament que duguin a terme els diferents departaments i 
organismes de la Generalitat. 
Cal acurar el seguiment i la coordinació de les actuacions de suport als ens i organismes catalans amb presència a 
l’exterior. 
La situació en la que es troben les Comunitats Catalanes de l’Exterior és heterogènia. N’hi ha de molt actives però al 
mateix temps cal aprofitar l’associació de catalans presents en àrees clau de l’arena internacional. 
En la mateixa línia la promoció de catalans en Organismes Internacionals requereix un especial esforç . 
 
Objectius 
 
Estratègics: 
- Aconseguir una planificació acurada de la Cooperació Catalana i una avaluació exacta. 
- Promoure la presència de catalans en els organismes internacionals multilaterals. 
- Recolzar les actuacions d’ens i organismes catalans amb presència a l’exterior. 
- Facilitar la creació i/o el reconeixement de noves Comunitats Catalanes de l’Exterior. Consolidar  les  ja existents. 
- Promoure  un recanvi generacional en les Comunitats Catalanes de l’Exterior que en faci possible la supervivència. 
- Augmentar la presencia de Catalunya al món i crear sinergies entre Catalunya i la població Catalana resident a 
l’exterior. 
 
Operatius: 
- Programar la planificació i l’avaluació. 
- Augmentar la presència de treballadors de la generalitat en organitzacions internacionals. 
- Augmentar la presència de persones catalanes en organitzacions internacionals a l’exterior. 
- Potenciar activitats culturals, socials i de projecció exterior de Catalunya. 
- Reconeixement de nous casals catalans i comunitats catalanes a l’exterior. 
- Millorar la comunicació amb Comunitats Catalanes de l’exterior. 
- Potenciar el treball en xarxa entre les Comunitats Catalanes de l’exterior i mantenir lligams amb catalans a 
l’exterior no nascuts a Catalunya. 
 
Activitats 
 
Subvenció d’estades i pagament de beques en organitzacions internacionals per a catalans en organismes 
internacionals 
Creació d’una borsa i suport a treballadors de les administracions públiques catalanes que puguin ser destacats en 
organismes internacionals. 
Subvencions per a activitats d’ens i organismes catalans amb presència a l’exterior 
Consolidació i promoció de la consolidació de xarxes de Comunitats Catalanes de l’Exterior. 
Col·laboració en les activitats organitzades per les Comunitats Catalanes de l’Exterior que explorin aspectes de la 
cultura catalana o que ajudin a projectar Catalunya a l’exterior. 
Col·laboració en el manteniment de les Comunitats Catalanes de l’Exterior amb ajudes especifiques per a les seves 
despeses de funcionament o despeses en la compra o reforma de les seves seus. 
Establir sistemes que permetin estades de membres de les Comunitats Catalanes de l’Exterior a Catalunya i 
mantenir-ne els ja existents. 
 
Seguiment 
 
-Nombre de beques atorgades a catalans en estades a organitzacions internacionals. 
-Volum de la borsa de treballadors de les administracions públiques catalanes interessats en anar a treballar a 
organismes internacionals. 
-Nombre de experts catalans destacats en organismes internacionals. 
-Nombre de subvencions a ens i organismes catalans amb presència a l’exterior. 
-En referència a la promoció de xarxes entre Comunitats Catalanes a l’Exterior, control i seguiment de les noves 
xarxes que s’estableixin. 
-En relació a la col·laboració en les activitats organitzades per les Comunitats Catalanes a l’exterior, control i 
seguiment de les subvencions atorgades. 
-En relació a la promoció d’estades a Catalunya de membres de les Comunitats Catalanes a l’Exterior, control i 
seguiment de les beques atorgades. 
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Departament:  
Governació i Administracions Públiques 

 

Servei/Entitat:  
Secretaria de Cooperació Exterior 

Codi:  
 GO05  

Programa:  
Relacions exteriors 

Codi:  
 231  

Impacte sobre polítiques transversals 
 
L’impacte del programa sobre la competitivitat i la internacionalització de l’economia catalana rau en el fet que les 
Comunitats Catalanes de l’Exterior es poden conformar, pels seus vincles amb Catalunya, com a primera porta per 
establir contactes polítics i administratius a nivell internacional.  
Per altra banda un augment de la presencia de persones Catalanes a organitzacions internacionals pot contribuir a 
prendre referències de qualitat i competitivitat a un nivell internacional. Facilitant una absorció d’aquestes 
referències a Catalunya. 
 



 

 



 

 

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ 
 
 
 

Codi  Servei 
EN01   Gabinet Conseller/a i Secretaria General 
EN02   Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa 
EN03   Direcció General de Personal Docent 
EN04   Direcció General de Centres Educatius 
EN05   Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent 
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Departament:  
Educació 

 

Servei/Entitat:  
Gabinet conseller/a i Secretaria General 

Codi:  
 EN01 

Programa:  
Direcció i Administració Generals 

Codi:   
 121 

Diagnòstic de la situació 
 
- Cal adaptar a normativa alguna de les instal·lacions del immobles més antics seus d'unitats administratives.  
- Suprimir algunes barreres arquitectòniques 
 
Objectius 
 
-  Millorar les condicions de treball del personal administratiu del Departament.  
- Adequació d'espais dels llocs de treball, racionalitzant l’ocupació d’espais, mantenint a un nivell òptim les 
instal.lacions d’immobles, suprimint barreres arquitectòniques i adaptant el mobiliari a l’ergonomia 
 
Activitats 
 
- Gestió dels immobles i manteniment de les instal·lacions.  
- Control de seguretat.  
- Cobertura d'incidències: assegurances d'immobles i persones.  
- Renovació de béns mobles: mobles, material informàtic.  
- Proposta de millores de locals. 
- Direcció d’obres i reformes 
 
Seguiment 
 
- Inspecció de seus administratives. 
- Supervisió dels manteniments exteriors. 
- Control de consums. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Estalvi energètic 
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Departament: 
Educació 

 

Servei/Entitat:  
Gabinet conseller/a i Secretaria General 

Codi:  
 EN01 

Programa:   
Formació del personal d’administració i serveis 

Codi:  
 122 

Diagnòstic de la situació 
 
Aquest Programa  afecta al personal d’Administració i Serveis adscrit als Serveis Centrals del Departament, a les 
seus dels Serveis Territorials i a les seus dels centres docents públics. Cal esmentar la incorporació de les noves 
categories professionals següents: 
- auxiliars administratius en CRP 
- auxiliars administratius en EAP 
- tècnics especialistes d’Educació Infantil 
- tècnics d’Integració Social 
- monitors de Cases d’Oficis 
Respon a la identificació de necessitats de les diferents Unitats del Departament, tenint en compte els objectius 
fixats, els canvis o millores previstes i/o els aspectes de clima. Per això s’han realitzat reunions de treball amb els 
diferents col.lectius de personal i amb els caps de les Unitats. 
 
Objectius 
 
Recollits a l’annex 7 de la fitxa resum del programa, en els apartats que fan referència als objectius estratègics i 
operatius, extrets del III Acord General sobre condicions de treball del personal de l’àmbit d’aplicació de la mesa 
general de negociació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 
Activitats 
 
Recollides a l’apartat 7 de la fitxa resum de programa (a l’apartat d’activitats, nombre d’activitats per funcions). 
 
Seguiment 
 
Recollit a l’apartat 7 de la fitxa resum de programa, a l’apartat indicadors: 
1.- Indicadors de resultats: 
- Assoliment dels coneixements i habilitats 
- Impacte en el lloc de treball, en el cas d’activitats formatives a mida i estratègiques. 
2.- Indicadors d’output: 
- Total d’accions formatives previstes 
- Totol d’hores de formació previstes 
- Nombre d’hores de formació per empleat 
3.-Indicadors d’input: 
- Volum d’inversió en formació per al programa Formació del PAS 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
En el Pla de Formació del PAS està prevista la línia de formació interdepartamental, que comprén les activitats 
formatives que corresponen als objectius estratègics del Govern de la Generalitat. Aquestes activitats estan 
coordinades per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya 
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Departament: 
Educació 

 

Servei/Entitat:   
Gabinet conseller/a i Secretaria General 

Codi:  
EN01 

Programa:  
Educació general 

Codi:  
421 

Diagnòstic de la situació 
 
Hi ha dos línies d’actuació: 
 
1) Donant compliment a la llei 22/1998 de la Carta municipal de Barcelona, es va constituir per Decret 84/2002 el 
Consorci d’Educació de Barcelona 
 
2) En un altra línia, des del Departament d’Educació es considera oportú impulsar activitats i projectes educatius 
relacionats amb la cultura, la música, salut i treball docent, associacions de pares i alumnes i altres aspectes  
 
Objectius 
 
1) En quant al Consorci, l’objectiu es donar resposta a la demanda de més proximitat dels ciutadans i prioritzar el 
nivell administratiu més proper. 
 
2) Fomentar activitats d’interès educatiu 
 
Activitats 
 
1) Del Consorci d’Educació de Barcelona: 
 
- Programació i distribució dels centres docents 
- Aplicació de les normatives de matriculació d’alumns en els nivells no universitaris 
- Gestió dels centres pedagògics i de recursos i dels personal que comporta 
- Gestió del personal d’administració i serveis 
 
2) Col·laboració i/o suport entitats que promoguin la realització de projectes i d'activitats educatives 
 
Seguiment 
 
Nombre de personal adscrit al Consorci 
Control de les actuacions d'impuls als projectes educatius que es duen a terme per part de diferents entitats. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Departament:  
Educació 

 

Servei/Entitat:  
Gabinet conseller/a i Secretaria General 

Codi: 
 EN01 

Programa:   
Beques i ajuts a l’estudi 

Codi:  
 425 

Diagnòstic de la situació 
 
Superat el llindar del desè aniversari i analitzant la trajectòria de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya, es 
constata que la JONC ha esdevingut una realitat reconeguda i necessària, essent un projecte referent i aglutinador 
dels diferents estaments i sensibilitats educatives del país. Podem considerar-la un projecte d’interès públic pel servei 
irrenunciable que fa en la formació dels joves músics provinents de tots els centres sense distinció i per a la projecció 
de la seva activitat cultural. La satisfacció pel camí recorregut ens esperona a fer un pas endavant que garanteixi la 
viabilitat, la continuïtat i la projecció futura de la JONC 
 
Objectius 
 
Transferència per part del Departament d’Educació a la JONC per tal de: 
- facilitar una formació orquestral integral als joves músics del nostre país 
- col•laborar activament en la inserció dels joves músics en la vida laboral 
- contribuir a la formació i a l’enriquiment de nous públics 
 
Activitats 
 
Principalment es realitzen mitjançant l'OEMUC, la JONC i el seguiment i col·laboració amb ex-membres                        
- Encontres de treball orquestral              
- Encontres de treball de música de cambra     
- 10è Aniversari OEMUC    
- Encontres de passatges orquestrals      
- Programes de recolzament i promoció de joves talents   
- Concerts “joves músics per a un públic nou”            
- Coproduccions amb entitats culturals i educatives del país    
- Participació en el Premis Catalunya d’Educació    
 
Seguiment 
 
Els indicadors de seguiment són:   
- Número de beneficiaris de les activitats  
- Número d’encontres 
- Número d’activitats obertes a públics externs 
- Número de col•laboracions amb altres entitats 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
El projecte col·labora estretament amb diferents Departaments de la Generalitat com Educació, Cultura i Joventut. A 
més, transversalitat, des de la seva autonomia, amb totes les entitats musicals i pedagògiques del país amb atenció a 
les seves necessitats i complementant la seva oferta. 
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Departament:  
Educació 

 

Servei/Entitat:   
Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa 

Codi: 
 EN02 

Programa:    
Innovació educativa 

Codi:   
 423 

Diagnòstic de la situació 
 
La innovació educativa és un dels motors de canvi del sistema educatiu i un element important per millorar-ne la 
qualitat. És clau que el professorat tingui il·lusió per innovar. Cal oferir als centres docents propostes d'acció 
innovadores i vinculades als reptes de la societat actual: contribuir al coneixement sabent buscar i interpretar la 
informació, potenciar el plaer per la lectura, estimular l'aprenentatge de les llengües estrangeres, educar per un 
desenvolupament sostenible, promoure una educació per a la salut, fomentar les relacions positives i la resolució 
pacífica de conflictes, promoure la igualtat real d'oportunitats i eliminar discriminacions per raó de sexe, augmentar 
l'autonomia envers els missatges que arriben a través dels mitjans de comunicació i utilitzar les TIC per al treball 
curricular i per estimular el treball col·laboratiu. 
 
Objectius 
 
Impulsar la innovació en els centres educatius 
 
Activitats 
 
Publicació d'una convocatòria pública adreçada a centres educatius que vulguin endegar projectes d'innovació 
educativa en el centre. 
Col·laboració i/o suport a entitats que promoguin la realització de projectes d'innovació educativa 
 
Seguiment 
 
Control dels projectes d'innovació que els centres docents duen a terme. Suport al seu desenvolupament. 
Control de les actuacions d'impuls de la innovació educativa que es duen a terme per part de diferents entitats. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Departament:   
Educació 

 

Servei/Entitat:   
Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa 

Codi: 
 EN02 

Programa:  
Serveis complementaris a l'educació 

Codi: 
 424 

Diagnòstic de la situació 
 
Entre els alumnes escolaritzats en centres ordinaris se'n troben alguns que requereixen atenció i suport educatiu 
específics, amb la finalitat de facilitar-los la integració plena a l’escola i l'assoliment dels objectius educatius establerts 
amb caràcter general per a tots els alumnes. És el cas, per exemple, d'aquells que presenten disminucions i d'aquells 
que presenten trastorns greus de conducta. 
Així mateix, l’arribada de nous ciutadans i ciutadanes al nostre país planteja nous reptes que requereixen d’una sèrie 
d’accions innovadores i coordinades de tots els organismes que treballen en l’atenció i l’educació dels membres més 
joves de la societat, accions que s'han de desenvolupar des de dos eixos bàsics: el foment de la cohesió social, a 
partir de l’educació intercultural, i la consolidació del català com a llengua d’ús social habitual.   
També el sistema educatiu requereix disposar d'uns Serveis Educatius compactes i potents que integrin els actuals 
Centres de Recursos Pedagògics, els Camps d'Aprenentatge, els Equips d'Assessorament Psicopedagògic i els 
Centres de Recursos per a Deficients Auditius. 
 
Objectius 
 
Acollir i integrar l'alumnat immigrant    
Donar suport i atenció educativa a alumnat amb necessitats educatives específiques    
Millora dels serveis educatius    
 
Activitats 
 
Funcionament d'aules d'acollida    
Desenvolupament de plans d'entorn    
Funcionament d'UEC    
Actuacions de suport a alumnes amb necessitats educatives especials    
Integració de serveis educatius    
 
Seguiment 
 
Control del funcionament de les aules d'acollida 
Control de les actuacions en el marc dels Plans d'entorn 
Control del funcionament de les Unitats d'Escolarització Compartida 
Seguiment del funcionament dels serveis educatius 
Control de les actuacions de suport a alumnes amb necessitats educatives especials que duen a terme diferents 
entitats 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Departament:   
Educació 

 

Servei/Entitat:  
Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa 

Codi: 
 EN02 

Programa:    
Formació del personal docent 

Codi:   
 426 

Diagnòstic de la situació 
 
L’actual sistema educatiu té com a protagonistes uns professors i professores amb una determinada formació inicial: 
més o menys professionalitzadora segons si es tracta de mestres o de professorat de secundària. La situació actual, 
pel que fa a la formació del professorat, és perfectament descrivible: podem conèixer com han estat 
professionalitzats la majoria d’ensenyants actuals, quins problemes han trobat quan han desenvolupat la seva carrera 
professional, què en pensen de les situacions en què s’han anat trobant i com han intentat de resoldre els problemes 
pràctics que els ofereix la funció docent en el dia a dia. Atenent aquesta situació i amb les prevencions obligades pels 
propers canvis que experimentarà el sistema educatiu a Catalunya a causa d'un nou marc legislatiu a Catalunya i a 
l'estat, es pot avançar que en els propers anys caldrà centrar la formació en els següents eixos o línies força: l’escola 
inclusiva, les modificacions de currículum que es prevegin (però sobretot les que tenen a veure amb les àrees 
bàsiques), les innovacions, la implementació de les TIC a l’aula, la millora del professorat i el seu desenvolupament 
professional i la gestió dels centres i serveis educatius. 
 
Objectius 
 
Proporcionar una oferta diversificada de formació que doni resposta a les necessitats del sistema educatiu   
Millorar la formació i les condicions del professorat formador    
 
Activitats 
 
Organització d'activitats de formació en els  següents àmbits: avançar cap a l’escola inclusiva, millora de les àrees 
curriculars, implementació de les TIC a l’aula, millora del professorat i el seu desenvolupament professional i gestió 
dels centres i serveis educatius. 
Organització d'activitats de formació de professorat formador    
 
Seguiment 
 
Control de les activitats de formació que es duen a terme en cadascun dels àmbits i també per a la formació de 
formadors, en concret del nombre d'activitats, la seva durada i el nombre de professorat assistent. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Departament:  
Educació 

 

Servei/Entitat:  
Direcció General de Personal Docent 

Codi:  
 EN03 

Programa:  
Direcció i administració generals 

Codi:  
 121 

Diagnòstic de la situació 
 
Compliment al III Acord General sobre condicions de treball del personal de l’àmbit d’aplicació de la Mesa General de 
Negociació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 
Objectius 
 
Objectius estrategics: 
Transferir al Departament de Governació i Administracions Públiques la part pressupostària corresponent a 
l’abonament dels ajuts del Fons d’acció social per al personal funcionari i interí d’administració i tècnic i per al 
personal laboral del Departament d’Educació. 
Activitats 
 
La Subdirecció General de Seguretat i Salut mitjançant el Servei de Gestió de Recursos i Mesures de Seguretat 
transfereix els fons necessaris per poder donar compliment a aquest Acord. 
Tasca administrativa per a la gestió dels fons 
 
Seguiment 
 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Departament:  
Educació 

 

Servei/Entitat:  
Direcció General de Personal Docent 

Codi:  
 EN03 

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

Codi:  
 123 

Diagnòstic de la situació 
 
Com estableix la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, cal donar suport i fer un seguiment dels temes relacionats 
amb la seguretat i salut laboral del personal treballador del Departament. 
L’aplicació de la Llei de PRL obliga al Departament a protegir la seguretat i la salut del personal que hi treballa, la 
qual cosa requereix una despesa alta. 
 
Objectius 
 
Vetllar i posar els recursos necessaris per la seguretat i salut laboral del personal treballador del Departament 
Realitzar les avaluacions de riscos dels edificis dependents del Departament i dels llocs de treball del seu personal, 
per tal de millorar-ne les condicions de seguretat i salut laboral 
Realitzar la vigilància de la salut, com estipula l’article 22 de la Llei de PRL, a tota persona que treballi al 
Departament 
Assessorar i formar els càrrecs de comandament i, en general, a tot el personal treballador del Departament en 
aquells temes relacionats amb la prevenció de riscos laborals que tinguin a veure amb els seus llocs de treball 
Vetllar perquè tots els centres de treball disposin de mesures per actuar davant d’una situació d’emergència 
Dotar al Servei de Prevenció de Riscos Laborals de l’equipament necessari per dur a terme les seves activitats 
 
Activitats 
 
Informar i organitzar campanyes de divulgació entre el personal del Departament sobre temes relacionats amb la 
prevenció de riscos 
Oferir els exàmens de salut dins de la vigilància de la salut 
Oferir exàmens de salut realitzats per especialistes 
Proporcionar ajuda mèdica i tècnica especialitzada en casos concrets 
Oferir formació general i específica, al personal treballador del Departament i al personal tècnic del Servei 
Adquirir equipaments i materials que facilitin i ajudin a la tasca del Servei 
Promoure i demanar estudis i treballs tècnics específics sobre temes de prevenció aplicables al Departament 
Contractació de serveis de prevenció aliens per complementar les tasques assignades al SPRL i per a les quals no 
disposa de recursos humans ni materials per realitzar-los 
Contractació d’experts per dissenyar i elaborar programes i materials de divulgació per promoure la seguretat i la 
salut del personal treballador del Departament 
 
Seguiment 
 
Control dels Plans d’emergència, simulacres i avaluacions de riscos dels centres dependents del Departament 
Oferta, seguiment i control dels exàmens de salut al personal del Departament 
Oferta, seguiment i control dels exàmens de salut encarregats a especialistes 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Aquest programa es desenvolupa seguint les orientacions de la Direcció General de Funció Pública i es 
desenvolupen diverses activitats en col·laboració amb la Direcció de Serveis i les Direccions Generals d’Innovació i 
Orientació Educativa, la de Centres Docents i la de Formació Professionals. També, pels temes de vigilància de la 
salut, amb l’Institut Català de la Salut 
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Departament: 
Educació 

 

Servei/Entitat:  
Direcció General de Personal Docent 

Codi:  
 EN03 

Programa 
Educació general 

Codi:  
 421 

Diagnòstic de la situació 
 
Es contemplen dos línies en aquest programa: 
 
1) Necessitat de compensar la dedicació del professorat i, si escau, a altres professionals de la plantilla del centre 
escolar per realitzar activitats complementàries amb els alumnes, adreçades a completar matèries curriculars que, 
per les seves característiques, han de dur-se a terme fora dels centres, i fora de la jornada habitual. Tal i com preveu 
l’Acord de 21 de novembre de 2001, sobre les condicions de treball del professorat en l’àmbit de la Mesa Sectorial de 
Negociació de personal docent no universitari de la Generalitat de Catalunya.  
 
2) Necessitat de complementar despeses econòmiques per motius mèdics o socials del personal funcionari docent 
dependent de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Tal i com preveu el III Acord General sobre les 
condicions de treball del personal de l’àmbit de la Mesa General de Negociació de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Objectius 
 
1. Reconèixer la dedicació del professorat a les activitats curriculars desenvolupades fora del centre escolar, i fora de 
la jornada habitual. En aquest sentit es vol complementar econòmicament la dedicació, fora de l'horari habitual, dels 
gairebé 64.000 funcionaris docents no universitaris dependents del Departament d'Educació, previstos per al curs 
2006-07 
2. Establir els procediments necessaris per donar forma a l'Acord, distribuint anualment el pressupost destinat als 
ajuts i incrementant  la necessitat i l'efectivitat del procés.  
3. Aplicar les noves tecnologies en la gestió del procediment, reduint la gestió administrativa del procés mitjançant 
les aplicacions informàtiques adequades   
4. Millorar el benestar social del personal funcionari docent no universitari dependent de l'Admin. de la GC . Així, es 
complementarà la despesa econòmica per motius mèdics i socials dels funcionaris docents no universitaris en 
aplicació del III Acord    
 
Activitats 
 
1. Elaborar les bases de la convocatòria    
2. Publicar o Acordar les bases de la convocatòria    
3. Planificar el calendari d'actuacions     
4. Coordinar les actuacions amb les unitats administratives corresponents i assessorar-les    
5. Preveure totes les necessitats materials o de procediment.    
6. Analitzar i resoldre les sol·licituds.    
7. Proposar les resolucions de la convocatòria a la directora general de Personal Docent.    
8. Publicar les resolucions de la convocatòria en el Full de Disposicions i Actes Administratius del  Departament 
d'Educació.    
9. Resoldre les reclamacions    
10 Abonar les quanties corresponents en concepte d'ajuts.     
 
Seguiment 
 
- Control compliment del calendari d’actuacions. 
- Revisió de la gravació de les sol·licituds. 
- Anàlisi dels resultats 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Departament:  
Educació 

 

Servei/Entitat:   
Direcció General de Centres Educatius 

Codi:  
EN04 

Programa:   
Prevenció de riscos laborals del personal de l’Administració de la Generalitat 

Codi:  
123 

Diagnòstic de la situació 
 
D’acord amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, cal donar suport i fer el seguiment dels temes relacionats amb 
la seguretat i la salut de les persones usuàries dels centres educatius. 
 
Objectius 
 
Millorar l’estat dels edificis dels centres educatius públics per tal d’evitar possibles riscos laborals 
Vetllar i posar els recursos necessaris per a la salut i seguretat de les persones 
Vetllar perquè els centres educatius disposin de mesures per actuar davant una situació d’emergència. 
Vetllar perquè els centres educatius disposin d’equipament que compleixi la normativa viegent en temes de seguretat 
 
Activitats 
 
Posar en pràctica les mesures correctores de les deficiències detectades en els edificis per part dels tècnics 
responsables dels riscos laborals. 
Canviar i/o adequar l’equipament dels centres educatius d’acord amb les mesures correctores i preventives 
detectades pels tècnics responsables dels riscos laborals 
 
Seguiment 
 
Atès que l’objectiu del programa és garantir que la vessant material que envolta el fet educatiu quedi satisfeta, els 
indicadors que s’utilitzen són bàsicament d’output. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Salut 
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Departament:     
Educació 

 

Servei/Entitat: 
Direcció General de Centres Educatius 

Codi:   
 EN04 

Programa:  
Educació general 

Codi:    
 421 

Diagnòstic de la situació 
 
La població requereix rebre l’educació en condicions de qualitat, impartida en centres de diferents titularitats els quals 
cal, si és el cas, planificar, programar, edificar, conservar, mantenir i dotar de recursos materials i humans. 
 
Objectius 
 
Garantir que els centres educatius disposin de l’estructura i condicions físiques i materials que els permeti dur a 
terme la tasca educativa en condicions de qualitat. 
 
Activitats 
 
Planificar i programar centres educatius i ensenyaments. 
Gestionar les construccions escolars i els programes de millora, reforma, adequació i manteniment dels edificis. 
Dotar dels recursos necessaris als centres educatius (equipaments, despeses de funcionament,…) . 
Gestionar el procés d’admissió d’alumnes. 
Gestionar els concerts educatius i les subvencions amb els centres privats. 
Establir convenis amb administracions locals per al finançament de centres de llur titularitat. 
 
Seguiment 
 
Atès que l’objectiu del programa és garantir que la vessant material que envolta el fet educatiu quedi satisfeta, els 
indicadors que s’utilitzen són bàsicament d’output. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Departament:  
Educació 

 

Servei/Entitat:  
Direcció General de Centres Educatius 

Codi:  
 EN04 

Programa:  
Educació universitària 

Codi:   
 422 

Diagnòstic de la situació 
 
Per un Acord del Govern de la Generalitat del 10 d'octubre de 2000, es va constituir la Fundació per a l'Escola 
Superior de Música de Catalunya, inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya el 27 de 
febrer de 2001. El Decret 63/2001, de 20 de febrer, estableix l’ordenació curricular del grau superior dels 
ensenyaments de música i regula la prova d’accés a aquests estudis. El centre té una capacitat prevista d'uns 600 
alumnes amb matrícula oficial, una plantilla de 250 professors i 35 treballadors d’administració i serveis. La previsió 
de l'oferta de places anuals serà al voltant de les 150, sempre mantenint la xifra global esmentada 
 
Objectius 
 
Transferència per part del Departament a’ Escola Superior de Música de Catalunya, aquesta fundació  té com a 
objecte fundacional la gestió, promoció i suport, sense afany de lucre, d'iniciatives i activitats relacionades amb 
l'ensenyament de la música de grau superior i amb l'Escola Superior de Música de Catalunya. L'Escola superior de 
Música de Catalunya ha d'impartir els ensenyaments conduents a l'obtenció del títol de grau superior de música 
d'acord amb el currículum establert per Govern de la Generalitat i segons el calendari d'implantació dels referits 
ensenyaments.  
L’Escola ofereix titulació per als instruments de la música clàssica i contemporània , Instruments del jazz i de la 
música moderna, Instruments de la música antiga, Instruments de la música tradicional, Direcció, Musicologia, 
Pedagogia, Composició, Promoció i gestió i Sonologia 
 
Activitats 
 
Per a assolir els objectius exposats l’Escola Superior de Música de Catalunya implanta el Pla d’Estudis annex a 
l’esmentat Decret 63/2001, de 20 de febrer. Com a activitats complementàries organitza activitats extracurriculars 
necessàries per a completar la bona formació musical, amb conferències, cursets addicionals, classes magistrals, 
cursos especials, congressos, concerts de professorat i d’estudiants, projectes de recerca d’estudiants amb concerts 
públics i cursos d’especialització entre d’altres. També es promouen projectes de recerca i aquelles activitats 
necessàries per a aconseguir un major coneixement, recuperació i conservació del patrimoni musical del país. 
 
Seguiment 
 
Els indicadors de seguiment són:                                                                                                                                         
Per conèixer el grau d’assoliment dels objectius l’Escola Superior de Música de Catalunya disposa de diversos 
instruments: 
- Qualitat dels ensenyaments: avaluació del Professorat, estudi del percentatge i causes de fracàs escolar i del 
percentatge de llicenciats/matriculats últim curs, seguiment de la integració laboral dels titulats, avaluació externa del 
centre, etc. 
- Eficiència: optimització dels recursos docents (plantilla, alumnes per classe, assistents a les activitats 
extracurriculars), dels recursos econòmics (racionalització de despeses, regulació estricta dels serveis que 
s’ofereixen a alumnes i porfessors, etc.) 
- Transparència i bona gestió econòmica: Presentar liquidacions trimestrals del pressupost a la Comissió Delegada, 
òrgan del Patronat per assumptes econòmics, i al Patronat se 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Departament:   
Educació 

 

Servei/Entitat:  
Direcció General de Centres Educatius 

Codi: 
 EN04 

Programa:  
Serveis complementaris a l'educació 

Codi:  
 424 

Diagnòstic de la situació 
 
Existència de dificultats per part dels alumnes per a la seva escolarització atesa la distància en que alguns alumnes 
viuen dels centres docents, les dificultats d’accés i inclusivament la problemàtica familiar per a portar-los al centre 
docent. 
Dificultats familiars per fer front al cost dels llibres de text que utilitzen els alumnes. 
Necessitat de fomentar la participació dels alumnes en programes de caràcter estatal per a la millora del coneixement 
de les altres Comunitats Autònomes.  
 
Objectius 
 
Mantenir els serveis de transports adequats a la necessitats de cada curs escolar i mantenir, així mateix, els serveis i 
els preus desl menjadors actualitzats a cada curs escolar. 
Reduir progressivament la despesa familiar en llibres de text promovent-la la seva reutilització en els centres 
educatius. 
Millora del coneixement de la realitat diversa de les altres comunitats de l’Estat. 
 
Activitats 
 
Contractació dels serveis necessaris de transport per atendre les necessitats d’escolarització dels alumnes. 
Establiment per a cada curs escolar del preu de menjador escolar d’acord amb els costos actualitzats. 
Promoure en els centres docents programes i accions que millorin els coneixements que assoleixen els alumnes i de 
col·laboració entre els diferents sectors de la comunitat educativa per a l’aprofitament dels recursos. 
 
Seguiment 
 
Increment de la despesa per al manteniment dels serveis de transport. 
Increment del preu anual del  menjador per mantenir la qualitat del servei.   
Creixement del nombre de centres que desenvolupen programes de millores dels coneixements o de cooperació per 
a la reutilització i l’aprofitament dels recursos. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
L’impacte d’aquests serveis es facilitar l’escolarització dels alumnes, l’ampliació dels seus coneixements i la reducció 
dels costos familiars que suposen la compra del material necessari per a la seva formació.  
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Departament:  
Educació 

 

Servei/Entitat:  
Direcció General de Centres Educatius 

Codi:   
 EN04 

Programa:  
Beques i ajuts a l'estudi 

Codi:  
 425 

Diagnòstic de la situació 
 
Existència de desigualtats socials que cal intentar compensar amb l’establiment de beques i ajuts a els famílies. Així 
mateix atendre a col·lectius que necessiten també programes específics com són els alumnes amb necessitats 
educatives especials, o bé atendre la problemàtica familiar plantejada per l’activitat de laboral de les famílies i intentar 
conciliar-la amb la vida familiar. 
 
Objectius 
 
Anar incrementant el nombre d’aquestes beques i ajuts així com les seves quanties unitàries específiques per tal 
d’anar aconseguint que disminueixin les desigualtats i les dificultats específiques o els efectes negatius que es vol 
anar compensant amb l’establiment aquestes beques. Així mateix cal que facilitin la vida de les famílies dels alumnes 
que en són beneficiaris. 
 
Activitats 
 
Establir les convocatòries corresponents adaptant-les, en cada cas, a les situacions actuals, introduint-hi les millores 
necessàries i els increments de crèdit que es van creient convenients per tal d’aconseguir augmentar el nombre de 
beneficiaris i els imports  que percebent. 
 
Seguiment 
 
• Increment del crèdit destinat a beques. 
• Increment dels imports unitaris de les beques. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
L’impacte d’aquestes beques i ajuts es directament de suport econòmic a les famílies i a la millora de les seves 
condicions, especialment pel que fa a la conciliació entre la vida familiar i laboral. 
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Departament:  
Educació 

 

Servei/Entitat:  
Direcció General de Centres Educatius 

Codi:  
 EN04 

Programa:   
Foment de les energies renovables 

Codi: 
 633 

Diagnòstic de la situació 
 
Es necessari l’estalvi energètic amb l’ús directe de les energies renovables als centres educatius i alhora educar i 
divulgar entre els més joves el respecte pel medi ambient. 
 
Objectius 
 
Dotar els centres de secundària amb instal·lacions fotovoltaiques, permetent l’estalvi d’energia i constituir un recurs 
pedagògic addicional per a la comunitat educativa catalana. 
 
Activitats 
 
Implantar instal·lacions solars fotovoltaiques en els centres educatius de secundària 
 
Seguiment 
 
Atès que l’objectiu del programa és garantir que la vessant material que envolta el fet educatiu quedi satisfeta, els 
indicadors que s’utilitzen són bàsicament d’output. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Medi ambient/ Energies renovables  
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Departament:  
Educació 

 

Servei/Entitat:  
Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent 

Codi:  
 EN05 

Programa:  
Educació general 

Codi:  
 421 

Diagnòstic de la situació 
 
- El sistema de Formació Professional a Catalunya necessita créixer en les seves dimensions quantitatives i 

qualitatives per tal de fornir a les empreses els tècnics i tècnics superiors que necessiten per a assegurar la seva 
competitivitat i, alhora, proporcionar a les persones oportunitats d’inserció professional en la societat del 
coneixement. Per tal d’aconseguir-ho és necessari superar la divisió entre els tres subsistemes que configuren la 
Formació Professional –inicial, ocupacional i contínua- fer més flexibles les vies d’accés a la Formació 
Professional i superar la manca de sinergies entre l’administració pública, les organitzacions empresarials i les 
administracions locals.  

- La Formació Professional necessita millorar els nivells de qualitat de la seva oferta per tal de millorar l’eficiència 
global del sistema 

- Les dimensions quantitatives i qualitatives de la xarxa de centres i aules de Formació de Persones Adultes són 
actualment insuficients per a fer front als reptes que la societat del coneixement planteja en l’àmbit de l’Educació 
Permanent: riscos de fractura digital, excés de col·lectius amb baixos nivells educatius i atenció i integració de 
col·lectius de nous residents.  

- També en l’àmbit de la Formació de Persones Adultes cal superar la divisió històrica existent entre les 
actuacions promogudes des de la Generalitat i les promogudes des de les administracions locals.  

 
Objectius 
 
1. Crear i desplegar 6 centres integrals de formació professional  
2. Crear i desplegar una xarxa de 20 centres d’oferta integrada de Formació Professional  
3. Desenvolupar el catàleg de qualificacions professionals de Catalunya, amb un mínim de 150 qualificacions 

professionals 
4. Flexibilitzar l’accés a la Formació Professional mitjançant l’aplicació de la matrícula per crèdits, l’oferta en horaris 

compatibles amb la jornada laboral i la creació d’una oferta de cicles formatius per Internet (prova pilot amb 4 
cicles amb 300 participants) 

5. Establir un total de 40 convenis de col·laboració per a l’impuls de la Formació Professional amb empreses,  
organitzacions empresarials i/o administracions locals 

6. Desenvolupar estudis i programes d’innovació que defineixin línies de millora qualitativa de la Formació 
Professional  

7. Aplicar mesures de millora de la qualitat formativa de la Formació en Centres de Treball (pràctiques en empreses
8. Estendre a 40 centres la xarxa de centres de Formació Professional que desenvolupin sistemes de qualitat i 

millora contínua 
9. Ampliar a 1.100 el nombre d’alumnes de Formació Professional que fan una estada formativa en una empresa 

d’un altre país de la Unió Europea 
10. Ampliar a 6.500 alumnes l’oferta de Programes de Garantia Social (en el futur, Programes de Qualificació 

Professional Inicial) 
11. Fer una nova llei d’Educació Permanent que ordeni el canvi de l’actual sistema de Formació de Persones 

Adultes  
12. Establir acords amb les administracions locals per a la co-gestió de la Formació de Persones Adultes  
13. Consolidar el funcionament de l’actual xarxa de centres i aules de Formació de Persones Adultes 
14. Desenvolupar programes d’innovació que millorin l’actual oferta de Formació de Persones Adultes   
 
Activitats 
 
- Reflexió i decisió conjunta amb el Departament de Treball i Indústria sobre els centres integrals a crear   
- Definició, al si del Consell Català de Formació Professional, del procediment de selecció dels centres d’oferta 

integrada  
- Accions de l’Institut Català de Qualificacions Professionals per al desplegament del catàleg de qualificacions 

professionals de Catalunya 
- Desplegament del Decret de mesures de flexibilització de l’accés a la Formació Professional  
- Prova pilot d’oferta de cicles formatius per Internet 
- Contactes i negociacions per a l’establiment de convenis per a l’impuls de la Formació Professional   
- Realització d’estudis i programes d’innovació de la Formació Professional  
- Conveni amb el Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya per a la millora de la Formació en 

Centres de Treball  
- Gestió de la xarxa de centres que desenvolupin sistemes de qualitat i millora contínua 
- Gestió de les estades formatives en una empresa d’un altre país de la Unió Europea 
- Gestió de l’oferta de Programes de Garantia Social   
- Debat públic i preparació de l’avantprojecte de llei d’Educació Permanent   
- Acord-marc amb les entitats municipalistes per a la co-gestió de la Formació de Persones Adultes 
- Acords amb diferents ajuntaments per a experiències de co-gestió de la Formació de Persones Adultes i de 

consolidació del funcionament de l’actual xarxa de centres i aules  
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Departament:  
Educació 

 

Servei/Entitat:  
Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent 

Codi:  
 EN05 

Programa:  
Educació general 

Codi:  
 421 

Seguiment 
 
- Nombre de centres integrals de Formació Professional creats 
- Nombre de centres d’oferta integrada creats  
- Nombre de qualificacions professionals creades i/o adaptades 
- Nombre de persones acollides a les mesures de flexibilització de l’accés a la Formació Professional  
- Nombre de participants en la prova pilot de Formació Professional a distància 
- Nombre de convenis per a l’impuls de la Formació Professional signats 
- Grau d’aplicació de les mesures de millora de la Formació en Centres de Treball  
- Nombre de centres incorporats a la xarxa de qualitat i millora contínua 
- Nombre d’alumnes que fan una estada formativa en una empresa d’un altre país de la Unió Europea 
- Nombre de participants en Programes de Garantia Social   
- Llei d’Educació Permanent aprovada pel Parlament de Catalunya  
- Acord marc per a la a la co-gestió de la Formació de Persones Adultes signat amb les entitats municipalistes 
- Nombre d’experiències de co-gestió de la Formació de Persones Adultes acordades amb ajuntaments 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
- Tots els objectius tenen un impacte directe en la millora de la competitivitat de l’economia catalana i en la millora 

de la cohesió social  
- Els objectius 1, 3, 4, 7 i 10 estan inclosos totalment o parcialment en l’Acord estratègic per a la 

internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana. 
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Departament:  
Educació 

 

Servei/Entitat:  
Direcció general de Formació Professional i Educació Permanent 

Codi:  
EN05 

Programa:  
Beques i ajuts a l'estudi 

Codi: 
425 

Diagnòstic de la situació 
 
Les beques actuals en l’àmbit de la Formació Professional i Educació Permanent estan reduïdes : 

- als alumnes amb greus mancances educatives (joves que no han superat 4t d’ESO) 
- i als programes de mobilitats a d’altres països 

 
Objectius 
 
Aconseguir que els estudiants de la formació Professional puguin optar a beques per mobilitat dins del territori de 
Catalunya. 
Incrementar en un 10% el nombre d’alumnes que reben les beques actuals (mobilitat transfronterera i ajuts a joves 
dels plans de transició al treball) 
 
Activitats 
 
Elaborar estudi per poder establir els criteris per una convocatòria de mobilitat dins del territori de Catalunya. 
Establir els criteris definitius de la convocatòria 
Convocar les beques per l’exercici 2006 
Gestionar la convocatòria d’ajuts per a la mobilitat europea per a l’exercici 2006 
Gestionar la convocatòria d’ajuts per a joves dels Plans de Transició al Treball de l’exercici 2006 
 
Seguiment 
 
Nombre de joves que han estat acceptats en cadascuna de les tres convocatòries 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
En l’Acord estratègic per a la Internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana es 
concreta en les mesures 11.2  la convocatòria per a joves amb greus mancances educatives entre altres programes 
al respecte i en la mesura 15.1 la convocatòria de beques per alumnes de formació professional. 
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Departament:   
Educació 

 

Servei/Entitat:  
Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent 

Codi:  
 EN05 

Programa:  
Formació del personal docent 

Codi: 
 426 

Diagnòstic de la situació 
 
Situació actual 
La quantitat d’activitat cursos de l’any 2005 ha estat de 443 i d’assistent  7.859 per a docents de formació 
professional i 34 cursos i 1.033 places per a docents de persones adultes 
 
Objectius 
 
Aconseguir un augment del 5% el nombre de cursos destinats a la formació dels docents de la Formació Professional 
i la Educació Permanent a persones adultes 
Aconseguir un augment del 10% del nombre de docents participants en cursos de Formació del Professorat de 
Formació Professional i de Formació de Persones Adultes  
 
Activitats 
 
Detectar les necessitats de formació del professorat 
Planificar la corresponent oferta formativa i seleccionar les entitats col·laboradors que puguin oferir el millor servei 
Difondre l’oferta de formació del professorat i gestionar les inscripcions a cadascuna de les activitats planificades 
Seleccionar les ofertes conforme als objectius de la Direcció general 
Desenvolupar l’oferta formativa seleccionada 
Avaluar els resultats de la formació impartida 
 
Seguiment 
 
Nombre de cursos de formació del professorat 
Nombre d’assistents docents 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
En la mesura que els cursos desenvolupats milloren les competències professionals dels docents, el programa té un 
impacte directe en la millora de la qualitat de la Formació Professional i la Formació de Persones Adultes i, per tant, 
en la competitivitat i la cohesió social del país.  
 

 
 
 



 

 

DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
 
 

Codi  Servei 
CU02   Secretaria General 
CU03  Direcció General de Cooperació Cultural 
CU05   Direcció General de Patrimoni Cultural 
CU06   Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional 
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Departament: 
Cultura 

 

Servei/Entitat: 
Secretaria General 

Codi:  
 CU02 

Programa:  
Direcció i administració generals 

Codi:  
 121 

Diagnòstic de la situació 
 
El 2005 el Departament de Cultura va incrementar el seu pressupost un 23% en relació amb l'exercici anterior. 
Aquest creixement , que es verifica també durant el 2006, respon al compromís adquirit en iniciar-se la legislatura de 
situar el pressupost destinat a cultura en el 2% del total del pressupost de la Generalitat de Catalunya. 
Aquest creixement va acompanyat, a més, d’un esforç de revisió i renovació dels processos de gestió que influeixen 
de manera directa en la prestació de serveis als ciutadans. El Departament de Cultura vol ser capdavanter en el 
canvi que s’està operant dins l'Aministració pública catalana, aprofitant les possibilitats que ofereixen les noves 
tecnologies i posant a disposició de la ciutadania un servei de qualitat que doni una resposta àgil i eficaç a les seves 
necessitats. 
 
Objectius 
 
1. Garantir el normal desenvolupament dels serveis centrals del Departament 
2. Definir un marc econòmic, fins a final de legislatura, que permeti gestionar l'increment de la despesa cultural fins 
al 2% del pressupost de la Generalitat de Catalunya. 
3. Consolidar la implementació d’un sistema de gestió econòmica per objectius que faciliti l’elaboració del 
pressupost del Departament i el seu seguiment. 
4. Elaborar i posar en marxa un Pla de qualitat que impulsi una millora en els processos interns de treball, l’atenció 
ciutadana, la motivació i implicació del personal i que impliqui l’establiment de compromisos de qualitat i servei. 
5. Posar en marxa el Pla director d’informàtica del Departament de Cultura 
6. Implementar un sistema d’informació que permeti la planificació per objectius i l’avaluació i seguiment de l’acció 
del Departament a través d’indicadors com a suport a la presa de decisions. 
7. Impulsar l'adequació a normes de seguretat i de prevenció de riscos laborals 
 
Activitats 
 
- Elaboració d’un quadre de comandament integral que permeti el seguiment de les accions incloses al Pla d’acció 
de Govern i que faciliti l’assignació de recursos econòmics, humans i tecnològics necessaris per a donar compliment 
als objectius operatius que s’hi plantegen. 
- Racionalització del circuit administratiu dels procediments per a la concessió de subvencions, a fi que els temps de 
tramitació es redueixin considerablement. 
- elaboració d’un nou web del Departament de cultura que incorpori un portal temàtic amb informació relativa a tots 
els sectors culturals, amb un tractament especial pel que fa a l’acció del Departament inclosa al Pla d'Acció 
Departamental, i un portal que permeti la realització de tràmits en línia, en especial aquells tràmits que formen part 
dels processos d’atorgament d’ajuts i subvencions. 
- Nou disseny dels punts d’atenció cultural de caràcter presencial arreu del territori per tal que s’incrementi el seu 
nivell d’informació i la capacitat de suport a la tramitació de sol·licituds vinculades a processos de subvencions. 
- Elaboració d'un mapa de processos de gestió, amb especial incidència en aquells que cal optimitzar per garantir un 
servei finalista àgil i acord amb les necessitats de la població. 
- Desplegament del Pla director d’informàtica en l’àrea de biblioteques, especialment en allò referent a la realització 
del catàleg únic de fons bibliogràfics  el carnet únic de biblioteques. 
- Desplegament del Pla director d’informàtica en l’àmbit del patrimoni cultural, especialment e allò referent a la 
consolidació de l’inventari del patrimoni moble i immoble dins el sistema d’informació geogràfica i la georeferenciació 
de les actuacions del Departament de Cultura que s’inclouen al Pla d'Acció Departamental. 
- Redacció de projectes i estudis de seguretat laboral i de prevenció de riscos laborals 
- Actuacions de correcció de les deficiències detectades en els estudis de prevenció de riscos laborals 
Seguiment 
- Execució del pressupost assignat al programa segons la planificació i d’acord amb el calendari previst. 
- Elaboració del projecte de pressupost per a 2007 segons el calendari previst, amb el programa informàtic que 
desenvolupa el Departament i amb l’objectiu d’assolir la xifra prevista en el Pacte del Tinell.  
- Disposició del quadre de comandament i dels 4 informes que generarà a l’any. 
-  Reducció dels terminis de tramitació de subvencions fins a un 20% del temps actual 
- Tramitació telemàtica de la major part de les línies de subvenció que gestiona el Departament durant l’exercici 
2006. 
- Increment de consultes en els punt d’informació cultural. 
- Possibilitat de donar suport en la tramitació de les sol·licituds de subvencions a través dels punts d’informació 
durant l’exercici 2006. 
- Existència, el desembre de 2006, d’un mapa dels processos administratius del Departament, especialment 
d’aquells relacionats amb la prestació de serveis finalistes. 
- Augmentar el nombre d'actuacions en matèria de prevenció de riscos laborals 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Departament:  
Cultura 

 

Servei/Entitat:  
Secretaria General 

Codi:  
 CU02 

Programa:  
Equipaments culturals 

Codi:  
 441 

Diagnòstic de la situació 
 
El Departament de Cultura vol impulsar els grans debats de política cultural consolidant el canvi en la forma 
d’entendre i executar les polítiques culturals. Aquesta nova visió acosta l'acció institucional a la realitat social del 
país i aposta per la participació activa dels ciutadans en les decisions que pren l'Administració en matèria de cultura. 
Un dels pilars bàsics d'aquest canvi és la creació del Consell de la Cultura i de les Arts. 
D’altra banda, cal impulsar una millora en els grans equipaments de caràcter nacional. La seva situació geogràfica i 
les polítiques públiques dutes a terme fins al present han fet que només de forma esporàdica aquests equipaments 
oferissin la seva programació i producció fora de Barcelona. El Departament de Cultura vol reconduir aquesta 
situació i potenciar-ne la implantació arreu del territori i fins i tot més enllà de les nostres fronteres. 
 
Objectius 
 
1. Crear el Consell de les Cultures i les Arts 
2. Consolidar els grans equipaments nacionals com a elements cohesionadors de les polítiques sectorials, de les 
xarxes territorials i com a motors de la projecció internacional de la cultura 
 
Activitats 
 
Tramitació de la documentació necessària per transferir les aportacions als ens vinculats 
 
Seguiment 
 
Compliment del calendari de tresoreria 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Departament:  
Cultura 

 

Servei/Entitat:  
Secretaria General 

Codi:  
 CU02 

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

Codi:  
 442 

Diagnòstic de la situació 
 
El Departament de Cultura vol impulsar els grans debats de política cultural consolidant el canvi en la forma 
d’entendre i executar les polítiques culturals. Aquesta nova visió acosta l’acció institucional a la realitat social del 
país i aposta per la participació activa dels ciutadans en les decisions que pren l'Administració en matèria de cultura. 
Un dels pilars bàsics d’aquest canvi és la creació del Consell de la Cultura i de les Arts. 
 
D’altra banda, Departament de Cultura dona suport a diverses institucions destacades de l’àmbit cultural del país. 
Aquest suport es tradueix en transferències que permeten el normal funcionament d’aquestes institucions i la 
realització d’activitats de qualitat que incideixen de manera decisiva en el panorama cultural.  
 
Finalment, el Departament de cultura té adscrits diversos organismes i ens instrumentals creats amb missions 
específiques per a executar polítiques públiques en matèria de cultura. La seva dotació econòmica és prioritat 
bàsica perquè aquestes polítiques arribin als ciutadans. 
 
Objectius 
 
1. Crear el Consell de la Cultura i de les Arts 
2. Garantir el funcionament i el normal desenvolupament de les entitats i consorcis participats pel Departament. 
4. Realitzar les transferències als organismes adscrits al Departament de Cultura que garanteixin l’assoliment dels 
seus objectius. 
 
Activitats 
 
Elaborar el projecte de llei del Consell de la Cultura i de les Arts 
Realitzar les transferències corrents a les entitats i consorcis participats pel Departament 
Realitzar les transferències corrents als organismes adscrits al Departament 
 
Seguiment 
 
Tramesa al Parlament del projecte de llei per a la seva aprovació 
Compliment del calendari de tresoreria de les transferències 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Departament: 
Cultura 

 

Servei/Entitat: 
Secretaria General 

Codi: 
 CU02 

Programa:  
Protecció i conservació del patrimoni cultural 

Codi:  
 443 

Diagnòstic de la situació 
 
El Departament de Cultura té nombroses infraestructures culturals que tenen com a finalitat preservar el patrimoni i 
la memòria. Moltes d’aquestes infraestructures presten serveis finalistes i  requereixen un manteniment específic 
que satisfaci les necessitats dels usuaris. Altres o bé són baules intermèdies en la prestació d’aquests serveis, o bé 
són equipaments específics que desenvolupen tasques vinculades directament amb els processos de preservació 
del patrimoni cultural. El Departament de Cultura té el deure de mantenir-los i potenciar-los per a garantir el normal 
funcionament i el màxim nivell el la prestació dels seus serveis. 
D’altra banda, el Departament de Cultura edita diverses publicacions vinculades a la preservació del patrimoni 
Cultural. Aquesta tasca de difusió permet donar a conèixer a la ciutadania la riquesa patrimonial del país i fomenta el 
respecte que mereix aquest actiu cultural. 
 
Objectius 
 
1. Garantir el funcionament i el normal desenvolupament dels serveis que presten els equipaments del Departament 
de Cultura que tenen com a finalitat directa o indirecta la preservació del Patrimoni cultural i la prestació de serveis 
associada.  
2.  Realitzar 13 publicacions en matèria de Patrimoni Cultural 
 
Activitats 
 
Tasques de manteniment 
Realitzar obres d'adequació en infraestructures 
Editar publicacions 
 
Seguiment 
 
Edició de les 13 publicacions 
Finalitzar les obres d'adequació 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Departament: 
Cultura 

 

Servei/Entitat:  
Direcció General de Cooperació Cultural 

Codi:   
 CU03 

Programa:  
Equipaments culturals 

Codi:   
 441 

Diagnòstic de la situació 
 
Un dels objectius del Departament de Cultura és dotar els municipis de Catalunya d’equipaments culturals per poder 
garantir els serveis bibliotecaris i una programació cultural estable i de qualitat, potenciar l’equilibri territorial i la 
racionalitat en la distribució dels recursos existents. 
 
En aquest marc es treballa principalment en dues línies: 
1.- Ajudar aquells ajuntaments que han pres la determinació de construir o rehabilitar teatres, auditoris, espais d’art o 
equipaments culturals de caràcter polivalent, per tal que els seus programes de difusió cultural puguin ser executats en 
condicions adequades de qualitat i amb la possibilitat d’incorporar les tecnologies de la comunicació. 
2.- Ajudar a la construcció i millora de biblioteques públiques i dotar de serveis mòbils al territori, seguint l’establer en 
el Mapa de Lectura Pública i impulsant acords amb altres institucions per la consecució del Sistema de Lectura Pública 
de Catalunya. 
 
Objectius 
 
Executar el pla d'equipaments culturals (PEC) per als municipis de Catalunya que permetin oferir una programació 
culturals estable i de qualitat, d'acord amb els estàndards establerts i garantint l’equilibri territorial. 
Donar suport a la construcció i millora de les biblioteques públiques, d'acord amb el mapa de Lectura Pública 
Formular el Pla d’Infraestructures Culturals (PIC) 2007 
 
Activitats 
 
Impulsar la rehabilitació o construcció d'aquells equipaments culturals que disposen d'un pla de viabilitat i que 
necessiten una intervenció urgent 
Elaborar un pla d’infraestructures culturals, establint els models i estàndards que han de servir com a requeriment dels 
equipaments i serveis a impulsar 
Suport a la realització d'estudis de programació i viabilitat dels equipaments culturals municipals. 
Gestionar els ajuts establerts en el Programa Específic de Biblioteques PEB/PUOSC 
Impulsar el desplegament el Mapa de Lectura  Pública a Catalunya 
Donar suport a equipaments bibliotecaris a la ciutat de Barcelona  
Desplegar el Pla de bibliobusos 
 
Seguiment 
 
Nombre de projectes de construcció, millora o equipament de noves biblioteques 
Nombre d’inauguracions de noves biblioteques 
Nombre d'equips informàtics renovats. 
Nombre de teatres-auditoris municipals que han rebut subvencions destinades a inversions en equipaments culturals. 
Nombre d'espais d'art municipals que han rebut subvencions destinades a inversions en equipaments culturals. 
Nombre de sales polivalents municipals que han rebut subvencions destinades a inversions en equipaments culturals. 
Nombre de bibliobusos en funcionament 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Impulsar la cooperació cultural amb l'articulació de xarxes territorials d'equipaments i serveis 
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Departament: 
Cultura 

 

Servei/Entitat: 
Direcció General de Cooperació Cultural 

Codi 
 CU03 

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

Codi:   
 442 

Diagnòstic de la situació 
 
El Departament de Cultura de la Generalitat contempla el territori com a una de les principals línies d'actuació, tot 
impulsant l'establiment de xarxes culturals. 
 
La Direcció General de Cooperació Cultural promou l'accés a la cultura amb equilibri territorial i en el context de la 
societat del coneixement, i impulsar que la cultura estigui en el centre de les polítiques locals. 
 
Aquesta missió és previst dur-la a terme mitjançant el desplegament de programes de cooperació amb l'administració 
local; potenciant una política de públics i de promoció, així com d'equipaments culturals per donar cabuda a les 
programacions culturals professionals; establint xarxes culturals territorials; mantenint un principi de transversalitat 
entre les unitats del Departament de Cultura i entre d'altres departaments de la Generalitat. 
 
Objectius 
 
- Donar suport i ampliar l'oferta de l'activitat cultural de teatre, música, dansa i arts visuals, impulsada pels ajuntaments 
per mitjà de programacions estables, festivals i gires territorials. 
- Crear una Agència de serveis culturals i artístics que ofereixi serveis d’assessoria, doni suport a les necessitats i 
afavoreixi l’extensió i millora de l'activitat cultural professional realitzada pels ajuntaments. 
- Ampliar el volum i la diversificació de públics  en les activitats culturals impulsades pels ajuntaments, a partir de 
l’establiment d'un sistema d’indicadors que permeti observar el rendiment de les accions empreses i que faciliti 
l’establiment de plans de millora. 
- Millorar el servei d'informació envers els ciutadans de l’activitat cultural impulsada pels ajuntaments, a partir del 
desenvolupament d'un pla de comunicació coordinat i del desenvolupament d’instruments web que facilitin la difusió, la 
participació i l'oferta de serveis relacionats. 
- Articular xarxes cooperades de caràcter territorial i desplegar els serveis mòbils que garanteixin l'accés als serveis 
bibliotecaris als ciutadans de tot el territori. 
- Desplegar els serveis nacionals i regionals de suport a la biblioteca pública d'acord amb la Llei 4/1993, de 18 de 
març, del Sistema Bibliotecari de Catalunya, i el decret 124/1999, de 4 de maig. 
- Augmentar el grau d’incidència de les biblioteques entre els ciutadans a partir de la introducció de nous serveis, de la 
innovació tecnològica en la prestació d’aquests serveis, del desenvolupament de programes estables de promoció 
lectora. 
 
- Situar la biblioteca pública com a centre de la societat del coneixement i, per tant, com a espai d’accés a la 
informació, la cultura, la formació i la tecnologia. 
 
- Impulsar programes i accions de desenvolupament cultural en cooperació amb altres departaments de la Generalitat.  
 
Activitats 
 
Ajudar esdeveniments municipals singulars  
Ampliar l'oferta de programacions professionals 
Donar suport a centres de producció municipals 
Donar suport a les programacions estables de teatre, música, dansa i arts visuals que realitzen els ajuntaments 
Donar suport als Ajuntaments que acullen companyies professionals en gira pel territori 
Donar suport als festivals que promouen els  Ajuntaments 
Incentivar propostes de qualitat, risc i nous públics 
Promoure programes de col·laboració intermunicipal 
Dissenyar i posar en marxa  l'Agència de serveis culturals i artístics 
Establir un sistema d’indicadors que permetin observar de forma continuada l’estat de l’acció cultural als municipis i  
que facilitin l’establiment de plans d’acció  
Generar una radiografia de l'activitat actual al territori, elaborant mapes sectorials i territorials a partir de dades 
disponibles 
Instaurar sistemes d'informació actualitzada i comunicació permanents 
Realitzar un estudi per tal de conèixer els hàbits, la percepció i les expectatives dels ciutadans respecte l'activitat 
cultural 
Desenvolupar accions de captació de nous públics a l'activitat cultural desenvolupada pels Ajuntaments 
Desenvolupar un pla de comunicació que potenciï l'activitat cultural realitzada amb els Ajuntaments 
Oferir eines de gestió cultural municipal mitjançant l’edició de manuals 
Impulsar el desplegament del Mapa de Lectura Pública a Catalunya 
Reforçar les centrals de biblioteques com a nodes de coordinació territorial 
Impulsar noves funcions del Centre de Préstec i Serveis Especials (CEPSE) 
Optimitzar la innovació tecnològica de les xarxes de biblioteques 
Assessorar i col·laborar amb els serveis regionals en l'adquisició de fons documentals 
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Departament: 
Cultura 

 

Servei/Entitat: 
Direcció General de Cooperació Cultural 

Codi 
 CU03 

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

Codi:   
 442 

Coordinar i gestionar el Catàleg Col.lectiu de Lectura Pública (CCLP) 
Prestar serveis de coordinació i suport a Centrals de Biblioteques 
Prestar el servei d'informació bibliogràfica i documental selectiva 
Impulsar la investigació bibliotecària, formació permanent, reciclatge del personal, presència en programes exteriors i 
internacionals 
Organitzar i impulsar el suport a biblioteques per a programes estables de difusió lectora 
Promocionar els nous serveis bibliotecaris 
Impulsar l'ús de noves tecnologies digitals 
Participar en la Comissió de Cooperació al Desenvolupament 
Participar en el Grup de Treball per al Desenvolupament dels Plans Educatius d'Entorn 
Participar en la Comissió Interdepartamental d'Immigració 
Participar en la Comissió de polítiques de joventut 
Participar en la Comissió per a la Formació d'Adults 
Participar en la Comissió per a la igualtat d'Oportunitat per a les Dones 
Participar en la Comissió per a la reinserció social 
 
Seguiment 
 
Nombre de produccions i festivals municipals 
Nombre d'ajuntaments que fan programació estable professional d'arts escèniques i arts visuals 
Nombre d'ajuntaments que programen esdeveniments singulars 
Nombre d'iniciatives mancomunades entre diferents ajuntaments 
Nombre d'espectacles en gira 
Nombre d'ajuntaments que participen en gires 
Nombre d'ajuntaments en els que es desenvolupen  accions destinades a la captació de nous públics  
Nombre de préstecs realitzats pels serveis bibliotecaris / Nombre d'usuaris de préstecs 
Nombre de visites als serveis bibliotecaris 
Nombre de préstecs interbibliotecaris 
Nombre de llibres i documents adquirits pels serveis bibliotecaris 
Nombre de registres incorporats al catàleg col.lectiu de documents 
Nombre de cursos i assistents a activitats formatives (personal de biblioteques i altres centres culturals municipals) 
Nombre d’accions de promoció de serveis bibliotecaris i promoció de la lectura 
Nombre de projectes interdepartamentals en els que es participa. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Impulsar la cooperació cultural amb l’articulació de xarxes territorials d'equipaments i serveis  
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Departament:  
Cultura 

 

Servei/Entitat: 
Direcció General del Patrimoni Cultural 

Codi:  
 CU05 

Programa:  
Equipaments culturals 

Codi:    
 441 

Diagnòstic de la situació 
 
La Llei del Patrimoni Cultural Català i les diferents lleis específiques d'arxius i museus estableixen que 
l'Administració de la Generalitat ha de vetllat per a la correcta protecció del patrimoni cultural  i ha de facil.litar i 
promoure l'accés del ciutadà a la cultura. 
 
En aquest marc, la Direcció General del Patrimoni Cultural  fixa com a un dels seus objectius primordials el correcte 
equipament i funcionament dels centres culturals ja en marxa  i la creació de nous equipaments culturals que 
garanteixin la protecció i difusió del nostre patrimoni cultural. 
 
En aquest sentit, està prevista, per exemple, la construcció d'arxius històrics en aquelles comarques que encara no 
en disposen. 
 
El desplegament i consolidació de la xarxa de museus i arxius ja existents, garanteix, per una altra banda  que 
l'accés a la cultura es faci en les condicions idònies 
 
En resum, en aplicació de les obligacions que li marca la legislació en patrimoni cultural, i en funció de les 
necessitats detectades, la Direcció General del Patrimoni Cultural destina al programa d'equipaments culturals els 
recursos necessaris per a implementar el pla d'infraestructures culturals posant al servei de les persones nous 
equipaments i serveis i millorant els existents. 
 
Objectius 
 
* Cloure el desplegament de la xarxa d'arxius comarcals  
* Desenvolupar la segona fase dels grans equipaments museístics 
*  Desplegar i consolidar la xarxa de museus 
* Implementar el pla d'equipaments culturals de titularitat estatal 
* Millorar els equipaments de la Biblioteca de Catalunya, el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, el Museu 
d'Arqueologia de Catalunya, el Museu Diocesà de Lleida 
 

Activitats 
 
*Obres de reforma i adequació dels arxius històrics ja existents i construcció de nous arxius històrics. 
* Transferències per a obres i equipaments a la Biblioteca de Catalunya, el Museu de la Ciència i Tècnica de 
Terrassa i el Museu d'Arqueologia de Catalunya, el Museu Diocesà de Lleida, el Museu d'Art de Girona, el Museu 
d'Història de Catalunya i el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona 
* Subvencions per a la creació de nous museus 
 

Seguiment 
 
* Número de projectes de construcció de nous arxius històrics 
* Número d'inauguració de nous arxius 
* Número d'expedients d'obres iniciats per a la construcció de nous arxius 
* Número d'expedients d'obres de reforma i adequació d'arxius ja existents 
* Número de projectes de nous museus 
* Número d'equips informàtics renovats 
* Número de subvencions destinades a la creació de nous museus 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Preservar el patrimoni i la memòria 
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Departament:  
Cultura 

 

Servei/Entitat: 
Direcció General del Patrimoni  Cultural 

Codi: 
 CU05 

Programa: 
Protecció i conservació del patrimoni cultural 

Codi: 
 443 

Diagnòstic de la situació 
 
La legislació en patrimoni cultural català estableix  que el Govern de la Generalitat ha de vetllar per a la correcta 
protecció i conservació del patrimoni cultural. 
 
En aquest sentit, la majoria de les actuacions programades cada any per la Direcció General del Patrimoni Cultural 
tenen com a objectiu aquesta preservació. 
 
Per a decidir els àmbits d'actuació, es té en compte el grau de conservació i de protecció de què gaudeixen els béns 
integrants del patrimoni cultural. En funció del resultat dels estudis de patologies i anàlisis documentals i de les 
diferents sol.licituds de subvencions la Direcció general decideix invertir en restauració, microfilmació, tractament 
arxivístic i consolidació, intentant respectar un cert equilibri territorial i garantint, així mateix els convenis subscrits 
amb l'església, principal propietària del patrimoni monumental. 
 
Amb aquest mateix objectiu es programen les activitats de l'Arxiu Nacional de Catalunya, centrades en la 
recuperació i restauració dels fons documentals d'interès històric. En aquest àmbit cal destacar la tasca de 
recuperació de fons documentals relacionats amb la Guerra Civil, que s'està portant a terme en els últims temps, en 
col.laboració amb l'Associació Guerra i Exilio. 
 
El retorn dels fons documentals dipositats a l'Arxiu de Salamanca exigiran també un bon nombre d'actuacions 
destinades a la seva indexació, tractament i difusió. 
 
La creació del Museu  de l'Exili a la Jonquera, projecte en el que el Departament de Cultura  hi   participarà durant el 
període 2005-2007  afegeix protagonisme a la recuperació i difusió del patrimoni històric relacionat amb aquella 
època 
 
Objectius 
 
* Adequar, desplegar i elaborar les normes necessàries relatives al patrimoni cultural català per a garantir-ne la seva 
preservació  i accessibilitat  
*  Implementar el pla director per a protegir i donar valor al patrimoni immoble 
* Implementar el pla director d'actuacions per a la preservació i restauració del patrimoni bibliogràfic, documental i 
moble per a garantir la seva conservació i accessibilitat. 
* Promoure la millora del patrimoni i l'augment de la seva presència en 'activitat cultural del país i dur a terme les 
accions necessàries per a ampliar la seva presència en els circuits de turisme cultural 
* Millorar el patrimoni dels museus i col.leccions, a través de programes de suport 
* Contribuir a la projecció exterior del patrimoni cultural català 
 
Activitats 
 
* Adquisició de fons documentals 
* Projecte de pintures rupestres 
*programa d'arqueologia urbana 
* Inventari del patrimoni arquitectònic, arqueològic i paleontològic 
* Delimitació del Pla d'espais de protecció arqueològica 
* Programa de protecció de la Vall d'Aran 
*  Programa de restauració de monuments, a través dels compromisos pluriennals ja adquirits ( Universitat de 
Cervera, Castell de Cardona, Monestir de Vilabertran, Monestir de Sant Pere de la Portella, església de Santa Maria 
d'Agramunt, església de Santa Maria de Cardet, esglésies de la Vansa i Fórnols, Monestir de Santa Maria de Ripoll,  
Seu de Manresa, Monestir de Sant Pere de Rodes, Casino Menestral Figuerenc, Seu Vella de Lleida ) i en funció de 
les noves necessitats detectades al llarg de l'any 2006 
*  Convocatòries de subvencions de concurrència pública per a la restauració de monuments, per a funcionament, 
activitats, obres i equipaments en museus, per a la restauració de béns mobles, per a intervencions  arqueològiques 
de recerca i en matèria documental. 
* Programa d'adequació de les icnites 
* Restauració i consolidació de l'amfiteatre i Circ romà de Tarragona 
* Programa de consolidació de jaciments 
* Excavacions arqueològiques d'urgència 
* Tancament de conjunts arqueològics 
* Adquisició de fons documentals i de patrimoni museístic 
 
* Restauració del patrimoni moble 
* Programa de turisme cultural 
* Programa de cultura científica 
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* Programes de cooperació i intercanvi. 
* Participació en programes europeus 
* Inclusió de patrimoni cultural de Catalunya en la llista de patrimoni mundial. 
* Creació de l'Institut Català del Patrimoni per a la formació de professionals en l'àmbit del patrimoni cultural  
* Posada en funcionament del  Punt de Difusió del Patrimoni Cultural 
* Creació del centre d'Informació i documentació del patrimoni cultural de Catalunya 
* Millora tecnològica i potenciació dels serveis virtuals relacionats amb la difusió del patrimoni cultural de Catalunya 
* Implementació del Sistema d'Informació Geogràfica 
* Implementació del programa per a la documentació i gestió del patrimoni moble a 100 museus i 40 col.leccions 
 
Seguiment 
 
 * Volum de documentació catalogada 
* número de fons dipositats 
* estadístiques de visites a arxius i consultes de documentació 
* entrades a les diferents exposicions i participació en seminaris i cursos 
* número d'excavacions i consolidacions arqueològiques realitzades 
* número de cartes arqueològiques comarcals elaborades 
* número d'expedients de declaracions de BCIN i EPA iniciats 
* número de dades documentades i informades en el programa d'arqueologia urbana 
* quantitat d'estudis topogràfics de jaciments ja excavats 
* número de visitants a jaciments i parcs ja consolidats i a exposicions organitzades 
* número de museus adequats a la Llei de Museus de Catalunya 
* número de col.leccions incloses al registre de museus 
* número de registres inclosos  a la base de dades del patrimoni moble 
* grau de conservació i catalogació del patrimoni arqueològic, artístic i tècnic-industrial de Catalunya 
* numero de visitants als museus de Catalunya i a les exposicions temporals 
* número d'exposicions temporals 
* número de consultes, manuals i serveis donats a d'altres museus i professionals 
* volum de peces restaurades i trobades 
* número de dades introduïdes en els nous formats de DAC, BIC 
* número de catàlegs i manuals informatius publicats 
* número d'obres de restauració iniciades i/o finalitzades 
* número de projectes en fase de redacció i/o finalitzats 
* número de plans directors redactats 
* recursos destinats a cada territori en l'àmbit de la restauració 
* subvencions concedides i el seu impacte territorial 
*  número d'inspeccions de monuments 
* número de comarques inventariades 
* número de monuments inventariats 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Preservar el patrimoni i la memòria 
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Diagnòstic de la situació 
 
La cultura popular amb freqüència s'identifica amb allò anacrònic, passat, sense dinamisme, i això ve causat, al 
nostre entendre, per: 
- el poc ressò que la cultura popular, salvant alguna excepció, té en l'actual cultura de la globalització 
- la manca de relleu generacional en el món de l'associacionisme 
- la falta de participació de la societat civil en les actuacions culturals de les administracions públiques 
 
Objectius 
 
- Facilitar la introducció i difusió de formes de cultura no autòctones fent de la cultura popular una eina d'integració 
social 
- Impulsar la col·laboració a nivell europeu i estatal a través de la promoció exterior de la cultura popular i tradicional 
catalana 
- Introduir les entitats de segon nivell en la gestió de programes propis per apropar-los a les necessitats del sector 
- Reforçar la política de formació en cultura popular i l'adreçada al tercer sector 
- Promoure la recerca, la conservació i la difusió del patrimoni etnològic català 
- Reordenar la normativa del patrimoni festiu de Catalunya per poder difondre’l com a element singular del patrimoni 
etnològic 
- Fomentar l'associacionisme i donar suport a les iniciatives culturals nascudes de la societat civil, creant un servei 
d'assessorament i suport per a entitats i associacions 
- Desenvolupar un pla de comunicació que prevegi nous canals i estratègies i que difongui un missatge 
revaloritzador de la cultura popular 
 
Activitats 
 
- Participació en 4 festivals folk europeus per promoure la Fira de Manresa 
- Realitzar 2 mostres de cultura popular fora de Catalunya 
- Impulsar i coordinar diferents programes de recerca sobre l'Inventari de Patrimoni Etnològic 
- Digitalització dels diferents fons de l'Arxiu de Patrimonin Etnològic i contribuir-hi en els privats d'interès etnològic 
- Edició de nous volums de les diferents col·leccions d'etnologia 
- Avançar en la catalogació del fons documental i fonogràfic de l'Arxiu, contribuint al seu desenvolupament 
- Creació del Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya 
- Campanya de promoció i difusió d'aquelles festes declarades d'interès pel Govern 
- Ampliar l'objecte i els destinataris de les línies d'ajuts als que programin activitats de cultura popular amb la intenció 
de facilitar la cohesió social, la integració cultural i les cultures emergents 
 
Seguiment 
 
Indicadors segons la fitxa resum de programa 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Les polítiques afectades són:  
- les turístiques, per tal de mostrar les manifestacions culturals pròpies de Catalunya 
- les d'integració i cohesió, desenvolupades pel Departament de Benestar 
- les educatives, per les accions formatives que realitzem, omplint el buit que la cultura popular té en l'ensenyament 
oficial 
 

 
 



 

 



 

 

DEPARTAMENT DE SALUT 
 
 
 

Codi  Servei 
SA01   Gabinet Conseller/a i Secretaria General 
SA02   Direcció General de Recursos Sanitaris 
SA03  Direcció General de Planificació i Avaluació 
SA04   Direcció General de Salut Pública 
SA05   Direcció d’Estratègia i Coordinació 
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Departament:  
Salut 

 

Servei/Entitat:  
Gabinet del Conseller/a i Secretaria General 

Codi:  
 SA01 

Programa:  
Direcció i administració generals 

Codi:  
 121 

Diagnòstic de la situació 
 
El programa "Direcció i administració generals de salut" comprèn totes les actuacions que en la Direcció d'aquest 
Departament porten a terme el Conseller, el Secretari General, el director de Serveis i els directors dels Serveis 
Territorials del Departament de Salut. 
 
La consellera, com a màxima autoritat del Departament, a través d'aquest programa es dota dels mitjans adequats per 
tal de fixar l'alta direcció del Departament i determinar les directrius i establir els mecanismes de coordinació amb les 
direccions generals d'aquest Departament, del CatSalut, de l'Institut Català de la Salut, de l’Institut d’Estudis de la Salut, 
de l'Agència de Seguretat Alimentària i l’Agència de Protecció de la Salut de Catalunya. 
 
Pel que fa a l'àmbit de la Secretaria General i d'acord amb les funcions que li atribueix la legislació vigent, la seva activitat 
correspon, bàsicament, a la d'un òrgan de direcció, coordinació i gestió del suport tècnicoadministratiu del propi 
Departament, així com les funcions de coordinació i seguiment de la gestió de les entitats adscrites. 
 
L'activitat que correspon als serveis territorials, d'acord amb les funcions que li atribueix la legislació vigent, són 
bàsicament les de representació, direcció i execució, en el seu àmbit territorial, de les competències pròpies del 
Departament. 
 
Objectius 
 
1. Direcció i coordinació dels ens, entitats i organismes que depenen del Departament de Salut pel que fa a les seves 

activitats de desenvolupament de les polítiques sanitàries. Establir nexes d’unió amb d’altres departaments de la 
Generalitat. 

1.1) Normes, directrius, instruccions i orientacions emeses amb la finalitat d'assolir el seguiment d'una línia coherent i 
homogènia en el desenvolupament de les funcions encomanades als ens, les entitats i els organismes adscrits al 
departament i en el marc de les polítiques sanitàries establertes. 
1.2) Establiment de polítiques pròpies i execució i desenvolupament de polítiques interdepartamentals. 
 
2. Planificació i gestió de recursos econòmics i humans. 

2.1) Millora de l'eficiència i la qualitat dels serveis sanitaris oferts en el marc pressupostari anual, i sense increment 
d'efectius i mitjançant la redistribució, la reorganització i l'optimització dels recursos disponibles. 
 
Activitats 
 
 Representació, direcció, organització i control de les competències del Departament de Salut. 
 Relacions institucionals 
 Planificació, avaluació i gestió econòmica, elaboració del pressupost així com el control i seguiment de l’execució 

pressupostària. 
 Gestió dels recursos humans dels serveis centrals i territorials del Departament i organització dels serveis 
 Servei jurídic 
 Comunicació, imatge i informàtica 
 Plans de sistemes. Control i seguretat de la informació 
 Unitat Mancomunada de Prevenció de Riscos Laborals  
 Premsa i protocol 
 Serveis generals 
 Biblioteca i arxiu 
 Coordinació interdepartamental 
 Supervisió dels organismes adscrits al Departament 
 Col·laboració en determinades activitats que porten a terme les corporacions locals. 
 Coordinació, des de la Secretaria General, de programes internacionals en matèria sanitària per la necessitat 

d’establir criteris d’implementació de polítiques sanitàries comunes. 
 
Seguiment 
 
Informes de gestió de les unitats . 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Departament:  
Salut 

 

Servei/Entitat:  
Gabinet del Conseller/a i Secretaria General 

Codi: 
 SA01  

Programa:  
Formació del personal d’administració i serveis 

Codi:   
 122 

Diagnòstic de la situació 
 

Detecció, mitjançant tècniques específiques, de necessitats formatives del personal del Departament. 
 

Objectius 
 

L’aplicació de les polítiques del Govern i del Departament en matèria de formació, mitjançant l’elaboració del 
Pla de Formació del Departament, tenint en compte tots els agents implicats en la formació, amb un programa 
d’activitats adreçat al personal per tal d’afavorir-ne el desenvolupament professional i personal. 
 

Activitats 
 

• Execució del Pla de Formació, mitjançant la realització de cursos en diversos àmbits i el seu seguiment. 
• Tasques de coordinació i administració. 
• Relacions amb tots els agents implicats de dins i fora del Departament.  
 

Seguiment 
 

• Avaluació del Pla i Memòria anual, reflectint el nombre de cursos realitzats, el grau de satisfacció dels 
alumnes i el grau d’aplicabilitat del curs al lloc de treball. 

 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Propostes  1 i 2 de l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de 
l’economia catalana (mesures 1 i 4) 
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Departament:  
Salut 

 

Servei/Entitat:  
Direcció de Serveis 

Codi:  
 SA01 

Programa:  
Prevenció de riscos laborals 

Codi:  
 123 

Diagnòstic de la situació 

 
S’han detectat dèficits en les condicions de treball que afecten la seguretat i, en concret, en les estructures dels 
edificis, a la salut, a la informació que tenen les persones sobre els riscos a què estan exposades, a la necessitat de 
millorar la formació de les persones per fer front als riscos d’una forma segura, a la coordinació d’activitats 
preventives amb les empreses col·laboradores del Departament de Salut, a la integració i la transversalitat de la 
cultura preventiva a tots els serveis, instituts, unitats, per mantenir l’equitat, a la coherència entre les diferents 
institucions del DS i, d’una forma més global, amb la Generalitat de Catalunya. 
 
Objectius 

 
 Avaluar la salut de les persones. 
 Millorar la salut i els hàbits saludables en l’entorn de treball extensibles a l’àrea personal. 
 Informar i formar en conductes saludables.  
 Avaluar els riscos dels diferents llocs de treball. 
 Fer que la cultura preventiva sigui coherent amb la de les empreses que tenen relació amb el DS. 
 Transversalitat i integració de la cultura preventiva a totes les esferes de la gestió. 

Activitats 

 
 Avaluació de riscos. 
 Vigilància de la salut. 
 Investigació d’accidents i danys a la salut. 
 Plans d’emergència. 
 Coordinació d’activitats empresarials. 
 Formació de riscos laborals i mesures preventives. 
 Promoció i protecció de la salut. 
 Equips de treball i protecció individual. 
 Canals de comunicació. 
 Consulta i participació. 
 Gestió de la prevenció. 
 Registre, documentació i legislació. 
 Auditories. 
 Convenis. 

Seguiment 
 

 Índex d’incapacitat. 
 Hores perdudes. 
 Nombre d’exàmens de salut. 
 Nombre d’avaluacions de riscos. 
 Nombre de treballadors formats. 
 Nombre d’incidents de seguretat. 
 Nombre d’accidents. 
 Nombre de plans d’emergència implantats. 
 Disminució de l’accidentalitat. 
 Disminució del nombre d’incapacitat. 
 Augment del nombre de procediments implantats. 
 Disminució de malalties relacionades amb el treball. 
 Cost d’inversió en salut. 
 Cost d’inversió en prevenció. 
 Cost de formació/hora. 
 Cost de formació/persona. 
 Efectivitat en la feina. 

Impacte sobre polítiques transversals 
 
Comissió de coordinació de riscos laborals 
Comissió paritària de riscos laborals 
Comissió interdepartamental per l’ús del tabac 
 

 



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

190 

Departament  
Salut 

 

Servei/Entitat  
Gabinet del Conseller/a i Secretaria General 

Codi  
 SA01 

Programa  
Salut Pública 

Codi  
 414 

Diagnòstic de la situació 
 
Els inspectors de Salut Pública adscrits al territori no coincideixen geogràficament ni temporalment amb les unitats 
territorials on es troben adscrits (amb horari especial i sense oficina). Cal dotar aquests professionals amb els 
equipaments de treball, de protecció individual i de suport logístic idonis, per dur a terme les tasques inspectores en 
indústries alienes a l’organització i on es donen situacions de treball particulars. 
 
Objectius 
 
Dotar el 100% dels inspectors de Salut Pública amb l'equipament i els equips de protecció individual necessaris per 
a l'exercici de les seves funcions, fora de les unitats territorials. 
 
Dotar amb recursos humans suficients els equips d'inspecció distribuïts territorialment, a fi de donar compliment a 
les obligacions de vigilància i control descrites a les normatives estatals i comunitàries en vigor. 
 
Dotar econòmicament i amb material els acords assolits entre el Departament de Salut i les organitzacions 
empresarials, a fi que els inspectors de Salut Pública rebin les prestacions de suport acordades. 
 
Activitats 
 
Adquirir i distribuir els equips de protecció individual destinats als veterinaris i inspectors de Salut Pública. 
Gestionar dietes, desplaçaments i substitucions del personal en exercici, fora de les seus territorials. 
Gestionar el conveni amb les fundacions càrnies i altres organismes col·laboradors en el control oficial. 
 
Seguiment 
 

Control de la tramesa trimestral d'equipaments 
Comissió de seguiment dels convenis 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Departament:  
Salut 

 

Servei/Entitat:  
Gabinet del Conseller/a i Secretaria General 

Codi:  
 SA01 

Programa:  
Altres serveis de salut 

Codi:  
 419 

Diagnòstic de la situació 
 
El programa "Altres serveis de salut", d’acord amb les funcions que la legislació vigent atribueix a la Secretaria General, 
comprèn l’atorgament de subvencions i signatura de convenis amb institucions sense finalitat de lucre.  
 
Objectius 
 
Finançar activitats, bàsicament, en els camps de la prevenció, la recerca, l’assessorament i el suport a activitats 
d’intervenció social lligades a l’àmbit de la salut.  
 
Activitats 
 
 Concessió de subvencions, prèvia convocatòria pública de les mateixes.   
 Signatura de convenis. 

 
Seguiment 
 
D’acord amb allò que la llei preveu, verificació de la realització de l’objecte de la subvenció i/o conveni.  
 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Departament:  
Salut 

 

Servei/Entitat:  
Gabinet del Conseller/a i Secretaria General 

Codi: 
 SA01  

Programa:  
Promoció de la llengua catalana 

Codi:   
 451 

Diagnòstic de la situació 
 
El català és la llengua pròpia de totes les institucions de Catalunya. Les institucions sanitàries són responsables que 
s'utilitzi en l'atenció i la comunicació amb els ciutadans. 
 
A partir d'uns estudis sobre l'ús de la llengua catalana a l'àmbit sanitari, s'han previst actuacions adreçades a aquest 
objectiu. En aquest sentit, el programa pretén consolidar l'ús del català dins de l’àmbit tant administratiu com sanitari 
així com dotar aquests col·lectius d’eines d’assessorament en llengua catalana .  
 
Els destinataris són el personal administratiu dels serveis centrals del Departament i els serveis territorials, el 
personal de salut pública i els professionals de l’àmbit sanitari. 
 
Objectius 
 
Aconseguir que tot el personal assoleixi els coneixements lingüístics adequats al seu lloc de treball 
Millorar l’adequació lingüística del català en la redacció de documents de l'àmbit de les ciències de la salut 
Aconseguir que tot el personal tingui al seu abast les eines d’assessorament lingüístic adequades al seu lloc de 
treball 
Millorar els terminis en el servei de revisió i traducció de documents 
 
Activitats 
 
Organitzar 2 cursos generals de llengua catalana 
Organitzar 6 cursos específics de llengua catalana 
Organitzar 3 cursos específics de l’àmbit de les ciències de la salut 
Elaborar i editar vocabularis terminològics  
Adquirir una base de dades terminològica 
Introduir termes mèdics al corrector ortogràfic de Word (mitjançant una persona ubicada al Departament o fora) 
Externalitzar algunes de les revisions lingüístiques i de les traduccions de documents 
 
Seguiment 
 
Indicadors: 
Nombre d'alumnes que han superat les proves d'avaluació de cada curs. 
Nombre d'obres terminològiques editades i/o traduïdes 
Temps de posada en funcionament d’eines informàtiques d’assessorament adquirides 
Temps emprat fins a la finalització del projecte 
Nombre de documents revisats i/o traduïts 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Pla estratègic de política lingüística als centres sanitaris 
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Departament:  
Salut 

 

Servei/Entitat:  
Secretaria General 

Codi: 
 SA01 

Programa:  
Recerca biomèdica i en ciències de la salut 

Codi:   
 573 

Diagnòstic de la situació 
 

• Insuficient dotació de recursos, infraestructures científiques poc competitives. 
 
Objectius 

• Prioritzar les àrees de recerca orientades als principals problemes de salut. 
• Millorar i desenvolupar centres d’excel·lència i connectar-los internacionalment. 

 
Activitats 

• Desenvolupament del CMRB i del CRG. 
• Realització d’estudis i de projectes de recerca d’esclerosi múltiple i càncer 

 
Seguiment 
 

•  Realització dels projectes. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Bioregió 
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Departament:  
Salut 

 

Servei/Entitat:  
Direcció General de Recursos Sanitaris 

Codi:  
 SA02 

Programa:  
Altres Serveis de Salut 

Codi:  
 419 

Diagnòstic de la situació 
 
Per tal de preservar i millorar la salut dels pacients i els consumidors, correspon a la Direcció General de Recursos 
Sanitaris del Departament de Salut garantir el control, l‘avaluació de la qualitat de l’assistència i la inspecció dels 
recursos sanitaris; l’ordenació de l’atenció farmacèutica; l’establiment de les actuacions per al foment i la millora de 
l’eficiència de la utilització de medicaments i de la seguretat i la qualitat dels medicaments i dels productes sanitaris; 
l’avaluació de les activitats de les entitats asseguradores de serveis sanitaris; l’execució, en allò que correspon, del pla 
de govern per a la prevenció en riscos laborals, i l’elaboració de les estadístiques per a la planificació de serveis en 
l’àmbit de l’administració. 
 
Objectius 
 

1. Proveir de les dades bàsiques per elaborar les estadístiques oficials de la Generalitat sobre la Salut i els 
Serveis Sanitaris a Catalunya. 

2. Conscienciar els agents socials i la població, en general, de la necessitat d’augmentar la prevenció en 
matèria de riscos laborals i orientar les actuacions de l’administració sanitària. 

3. Garantir la qualitat, la seguretat i l’eficàcia dels medicaments, productes sanitaris i cosmètics. 
4. Millorar l’atenció farmacèutica i la utilització de medicaments. 
5. Actualitzar les polítiques d’ordenació farmacèutica. 
6. Millorar progressivament les organitzacions sanitàries públiques i privades, mitjançant l’aplicació d’un 

sistema d’avaluació de la qualitat de l’assistència a partir d’uns estàndards consensuats i adaptats a 
l’entorn. Element clau per a la contractació de serveis públics. 

7. Conèixer l’evolució del sector d’entitats d’assegurança lliure a Catalunya així com la despesa ocasionada 
pels assegurats. 

 
Activitats 
 

1. Disseny de programes informatius per a la validació i l’anàlisi de la informació. Recollida de dades, anàlisi 
estadística i realització dels informes. 

2. Crear i desenvolupar un sistema d’informació i registres que permeti l’anàlisi qualitativa i quantitativa de les 
pràctiques preventives de les empreses. Desenvolupar el programa d’avaluació i control de les actuacions 
de caràcter sanitari que es realitzen a les empreses pels serveis de prevenció. 

3. Establir programa de control de les empreses fabricants i distribuïdores de principis actius farmacèutics. 
4. Desenvolupar un nou sistema de programació i prioritzar les inspeccions a la indústria farmacèutica. 
5. Seguiment i control dels desproveïments de medicaments que poden crear llacunes terapèutiques. 
6. Elaborar un Decret sobre difusió de alertes de seguretat de medicaments i productes sanitaris. 
7. Reacreditació dels CEIC. 
8. Control de les unitats de fase I. 
9. Creació d’un registre de subjectes participants en assaigs clínics de fase I. 
10. Desenvolupament d’una pàgina web sobre el control de la publicitat de productes sanitaris. 
11. Organització de la Jornada sobre control de la publicitat de productes sanitaris dirigida al públic. 
12. Disseny i implementació d’un pla integral de control de la indústria cosmètica. 
13. Desenvolupament de la normativa sobre requisits tecnicosanitaris dels centres d’audiopròtesis i 

ortopròtesis. 
14. Desenvolupament i avaluació del Programa d’ús terapèutic de cànnabis. 
15. Realitzar la campanya “Automedicació responsable”. 
16. Iniciar un estudi sobre les necessitats de formació continuada en l’utilització de medicaments. 
17. Elaboració d’un projecte pilot de coordinació assistencial OF/EAP. 
18. Millora del temps d’avaluació de les sol•licituds de tractaments farmacològics als Consells Assessors. 
19. Establiment d’un sistema sentinella per al control de la publicitat de medicaments. 
20. Adequació de la normativa d’ordenació farmacèutica sobre requisits tecnicosanitaris, procediment 

d’autorització d’OF, horaris i servei d’urgència de les OF. 
21. Execució de la 1a fase del model d’acreditació per centres sociosanitaris i de salut mental mitjançant la 

redacció, revisió i adaptació d’estàndards a l’entorn de Catalunya. 
22. Procés d’acreditació de centres hospitalaris d’atenció aguda a Catalunya: desenvolupar un procés 

d’autorització d’entitats avaluadores i un procés d’acreditació de centres; autorització d’entitats avaluadores 
i control i seguiment de les seves actuacions; dissenyar i impartir formació als hospitals que han de seguir 
el procés d’acreditació i al personal tècnic de les entitats col·laboradores. 

23. Elaborar l’Informe anual de les Entitats d’assegurança lliure d’assistència sanitària que operen a Catalunya 
amb el recull del nombre d’assegurats per entitat, primes recaptades i evolució del sector. 

24. Realitzar l’enquesta a les entitats asseguradores sobre la seva activitat en l’assistència sanitària i recollir el 
nombre d’actes mèdics i quirúrgics finançats i el preu pagat. 

25. Reordenació i classificació dels centres sanitaris d’acord a la nova normativa. 
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Departament:  
Salut 

 

Servei/Entitat:  
Direcció General de Recursos Sanitaris 

Codi:  
 SA02 

Programa:  
Altres Serveis de Salut 

Codi:  
 419 

Seguiment 
 

1. Publicació estadístiques i provisió de dades als serveis del Departament i als ciutadans. 
2. Riscos laborals: Percentatge d’informació avaluada. Nombre de cursos fets. Nombre de protocols de 

coordinació i presentar a informació pública el projecte de Decret de salut. 
3. Nombre d’inspeccions realitzades a les empreses fabricants i distribuïdores de principis actius 

farmacèutics. 
4. Existència del nou sistema de programació i priorització d’inspeccions a la indústria farmacèutica. 
5. Realització de les IV Jornades de NCF. 
6. Nombre d’activitats realitzades sobre desproveïments de medicaments que poden crear llacunes 

terapèutiques. 
7. Elaboració del document tècnic del Decret sobre difusió de alertes de seguretat de medicaments i 

productes sanitaris. 
8. Resolucions de reacreditació dels CEIC. 
9. Nombre d’inspeccions a les unitats de fase I. 
10. Existència del registre de subjectes participants en assaigs clínics de fase I. 
11. Existència de la pàgina web sobre el control de la publicitat de productes sanitaris. 
12. Realització de la Jornada sobre control de la publicitat de productes sanitaris dirigida al públic. 
13. Existència del pla integral de control de la indústria cosmètica. 
14. Documents tècnics per a la normativa sobre requisits tecnicosanitaris dels centres d’audiopròtesis i 

ortopròtesis. 
15. Informe d’avaluació del Programa d’ús terapèutic de cànnabis. 
16. Realització d’activitats de difusió de la campanya “Automedicació responsable”. 
17. Informe sobre les necessitats de formació continuada en utilització de medicaments. 
18. Existència d’una proposta per al desenvolupament d’un projecte pilot de coordinació assistencial OF/EAP. 
19. Reducció del temps d’avaluació de les sol•licituds de tractaments farmacològics als Consells Assessors. 
20. Existència d’una xarxa sentinella per al control de la publicitat de medicaments. 
21. Existència dels documents tècnics per a la normativa d’ordenació farmacèutica sobre requisits 

tecnicosanitaris, procediment d’autorització d’OF, horaris i servei d’urgència de les OF. 
22. Model d’acreditació per centres sociosanitaris i de salut mental: nombre d’estàndards consensuats i 

aprovats. 
23. Procés d’acreditació de centres hospitalaris d’atenció aguda a Catalunya: Percentatge de centres 

sol·licitants respecte del total registrats. Percentatge de centres en formació, respecte del total. Percentatge 
de centres acreditats respecte del total de sol·licitants. Percentatge d’entitats col·laboradores autoritzades 
respecte del total de sol·licitants. Nombre de tècnics del servei d’acreditació qualificat com a auditor/auditor 
en cap d’entitats. Nombre d’auditories de seguiment a les entitats col·laboradores autoritzades. Grau 
d’implantació del sistema de la qualitat interna en el servei responsable de la gestió del procés 
d’acreditació. 

24. Enquesta a les entitats asseguradores: Resultats de l’enquesta en el 4t trimestre de 2006. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 

1. L’elaboració d’estadístiques permet conèixer les diferències de salut per gènere, la situació de Catalunya a 
nivell internacionals i, en definitiva,el nivell de benestar de la societat catalana. 

2. En el marc de les relacions laborals, les actuacions estan incloses en l’acord estratègic núm. 19 , mesura 
71. 
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Departament:  
Salut 

 

Servei/Entitat:  
Direcció General de Planificació i Avaluació 

Codi:  
 SA03 

Programa:  
Atenció a la immigració 

Codi:  
 314 

Diagnòstic de la situació 
 
Poc coneixement de l’impacte de la immigració en la salut. 
Desigualtats en l’accés i en els indicadors de salut en relació a indicadors socioeconòmics.  
Col·lectius concrets amb major risc i desigualtat (prostitutes, menors, ...). 
Manca de formació dels professionals. 
 
Objectius 
 
1. IMMIGRACIÓ. Adaptar el sistema sanitari català i els seus professionals a la nova situació plantejada per la 
immigració i les desigualtats, millorant l’accessibilitat i la competència professional, contribuir a les polítiques de 
cooperació al desenvolupament des de la vessant sanitària i incorporar els professionals i les seves capacitats. 
 
- Realitzar l’anàlisi de la situació de la salut de les poblacions immigrades i del seu accés al serveis sanitaris bàsics. 
- Millorar l’accés de la població immigrant als serveis sanitaris bàsics (atenció primària i hospitals). 
- Millorar la salut de la població immigrant a Catalunya. 
- Definir i impulsar un model de treball de mediació en la xarxa sanitària per tal de superar les barreres entre la 
població al·lòctona i el sistema sanitari. 
- Reordenar i coordinar la xarxa d’Unitats de Salut Internacional de referència.  
 
2 COOPERACIÓ. Millorar la salut de la població dels països en vies de desenvolupament adaptant el sistema 
sanitari català i els seus professionals en les noves estratègies de cooperació internacional al desenvolupament. 
 
- Determinar, en coordinació amb l’Agència Catalana de Cooperació, la participació del Departament de Salut en les 
polítiques i projectes de cooperació exterior, d’acord amb les seves prioritats sobre la salut. 
- Oferir atenció sanitària individual a persones de països en vies de desenvolupament (PVD) amb necessitats de 
salut urgents o extremes i no cobertes al seu país. 
- Donar cobertura sanitària a col·lectius de PVD que es desplacen a Catalunya mitjançant convenis o acords. 
- Facilitar als professionals sanitaris la participació en projectes de cooperació al desenvolupament convenientment 
prioritats. 
Aplicació d’aquestes mesures de forma equitativa territorialment i de forma sostenible. 
 
Activitats 
 

1. Implementació dels aspectes sanitaris del Pla integral d’acollida a Catalunya. 
2. Definició i implementació del Pla de mediació intercultural en salut a Catalunya.  
3. Definir els registres i els sistemes d’informació en salut en relació amb la immigració. 
4. Analitzar, prioritzar i impulsar la recerca en aquest camp. 
5. Coordinar les Unitats funcionals de Salut Internacional. 
6. Desplegar les línies de cooperació sanitària exterior i els projectes que es prioritzin. 
7. Establir els circuits adients per facilitar i avaluar les activitats de cooperació sanitària exterior. 

 
Seguiment 
 

1. Monitoratge de l’accés dels immigrants a la TSI i a l’assignació de metge. 
2. Activitats de mediació previstes i realitzades. 
3. Dades d’immigrants per regions en el registre d’HCAP informatitzades. 
4. Activitat UFSI pre i post viatge. 
5. Mapa de la cooperació sanitària pública. Projectes i activitats. 
 

Impacte sobre polítiques transversals 
 
Especial sobre les polítiques de gènere, donada la freqüent implicació del gènere en les desigualtats socials i 
culturals. 
Necessària transversalitat de les accions, relatives sovint a qüestions socials (habitatge, treball, alimentació, 
educació) de clara influència en la salut i destinades tant a la població nouvinguda com a la població general. 
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Direcció General de Planificació i Avaluació 

Codi: 
 SA03  

Programa:  
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Codi:  
 412 

Diagnòstic de la situació 
 
Les malalties mentals afecten a totes les edats de la vida, la prevalença vida a Catalunya és d’un 23,7% i es preveu 
un increment a tota Europa en els propers anys.  Són, en el seu conjunt, de les que generen més discapacitat en tot 
el món. Les malalties mentals comporten riscos molt importants (exclusió social, malalties orgàniques i 
desestructuració familiar) per  manca d’un tractament adequat. Malgrat que la xarxa especialitzada de salut mental 
està atenent el 3% de la població, més d’un 60% de les persones amb malaltia mental greu no segueixen un 
tractament en el sistema sanitari.  
 
Les malalties cardiovasculars són la primera causa de mortalitat i una de les primeres causes de morbiditat a 
Catalunya. La mortalitat i morbiditat cardiovasculars, produïdes fonamentalment per l’accident cerebrovascular i per 
l’infart de miocardi, es poden reduir mitjançant mesures preventives i de millora de l’atenció clínica. 
 
Objectius 
 
1.1 Augmentar les activitats de promoció de la salut mental i la prevenció dels trastorns de salut mental i les 

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

mentals i addiccions. 
1.3 Aconseguir que la resposta especialitzada en salut mental sigui suficient, integral, adequada i de qualitat, 

orientada a millorar el pronòstic de la malaltia i a les necessitats dels pacients i de les seves famílies. 
1.4 Incrementar la satisfacció dels professionals que treballen en aquesta malaltia. 
1.5 Promoure l’organització funcional integrada de les xarxes i serveis d’atenció, especialment salut mental i 

addiccions. 
1.6 Potenciar la formació, la recerca i l’avaluació pel que fa la salut mental. 
 
2.1 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. 
2.2 Aplicar aquestes mesures de forma equitativa territorialment i de forma sostenible. 
 
Activitats 
 

1.1 Programes de promoció i prevenció de la salut mental en grups vulnerables (infants, adolescents i gent gran). 
1.2 Programes de prevenció del suïcidi. 
1.3 Desplegament del Programa salut i escola (implicació CSMIJ i CAS). 
1.4 Aplicació de l’apartat de salut mental del protocol del nen sà (dotació d’infermeria i formació). 
1.5 Increment de les activitats de salut mental i addiccions en l’Atenció Primària de Salut (detecció, tractament, 
aconsellament, grups, atenció familiar, atenció psicològica). 
1.6 Desplegament dels programes d’atenció a les urgències psiquiàtriques domiciliàries des del Servei 
d’Emergències Mèdiques amb equips de suport especialitzats. 
1.7 Desplegament dels Plans de Serveis Individualitzats (incrementar un 30% la cobertura territorial). 
1.8 Desplegament dels programes de Rehabilitació Comunitària (incrementar un 50% la cobertura territorial). 
1.9 Ampliar l’oferta de programes d’atenció psicoterapèutica (3 territoris pilot a Catalunya). 
1.10 Pla de Reordenació de l’Atenció als Trastorns del Comportament Alimentari (RS Lleida, Alt Pirineu, Tarragona, 
Terres de l’Ebre i Central). 
1.11  Prosseguir el desplegament de programes d’atenció a patologies emergents (ludopaties i Trastorns Límits de la 

Personalitat, disminuïts psíquics amb trastorns mentals). 
 
1.12  Desplegament dels programes d’Atenció als Infants i Joves amb Trastorns Mentals Greus (incrementar un 50% 

la cobertura territorial). 
1.13  Prosseguir el desplegament de les unitats vinculades a la reconversió dels hospitals monogràfics i noves 

unitats polivalents a la comunitat en salut mental. 
1.14  Reformular els programes d’atenció a les persones amb TMS (amb especial atenció a la gent gran, potenciant 

el paper de l’infermeria psiquiàtrica ). 
 
2.1 Implementació del codi ictus a Catalunya. 
2.2 Millora del transport urgent en els casos aguts d’ictus i d’infart. 
2.3 Increment de la disponibilitat de llit de coronàries per als casos d’infart de miocardi. 
2.4 Incrementar la disponibilitat de tractament de reperfusió en els casos d’infart de miocardi amb aixecament del 

segment ST (fibrionilosi i angioplàstia primària). 
2.5 Incrementar les activitats de prevenció a l’atenció primària de salut, sobre tot aquelles adreçades a l’abordatge 

del risc vascular global. 
2.6 Millorar l’atenció a les cardiopaties congènites. 
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Seguiment 
 
1.1 Avaluació de la implantació dels programes i les activitats descrites mitjançant la compra de serveis o 

avaluacions “ad hoc”. 
1.2 Avaluació de les llistes d’espera. 
1.3 Avaluació de la satisfacció dels usuaris, famílies i professionals. 

 
2.1 Temps de transports urgents del pacient d’ictus. 
2.2 Aplicació de les mesures del codi ictus i de reperfusió en cas d’infart amb aixecament del segment ST. 
2.3 Millora dels indicadors clínics de l’ictus i l’infart. 
2.4 Establiment de centres de referència per atendre les cardiopaties congènites. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
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, dins el Pla d’Atenció Integral a les Persones amb Problemes de Salut Mental.  
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Diagnòstic de la situació 
 
Els forts canvis demogràfics, tecnològics i culturals, així com les diferències observades entre territoris i grups de 
població, fan necessari reforçar els instruments de planificació i de direcció estratègica del sistema per tal de donar 
resposta a les necessitats de la població, amb els objectius de millorar l'equitat, augmentar l'eficiència i la qualitat, 
aconseguir un bon nivell de satisfacció dels ciutadans i garantir la sostenibilitat del sistema. 
 
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. Cal, per tant, adequar els dispositius assistencials a les necessitats de salut 
específiques del  col·lectiu de gent gran per tal d’afavorir un envelliment saludable i reduir la morbiditat associada a 
l’edat.  
 
Les persones amb malalties neurodegeneratives i amb dany cerebral i molts d’aquests problemes de salut tenen 
algunes característiques comunes que s’han d’abordar també amb criteris que permetin organitzar una atenció que 
tingui en compte les necessitats especials d’aquest grup de població. 
 
El progrés en el coneixement científic, l’evolució de les tecnologies i serveis mèdics, les necessitats de la població i 
les seves expectatives han evolucionat i canviat en els darrers anys. Actualment, cal reorientar la provisió de 
l’atenció mèdica de manera que es faci més propera al ciutadà i el servei s’acosti a les seves necessitats. 
 
Cal potenciar el paper de l’atenció primària de salut i assolir un model d’atenció més resolutiu, amb la potenciació 
dels rols dels diferents professionals de l’EAP i l’increment del suport des de l’atenció especialitzada. 
 
L’adequació de l’oferta de serveis sanitaris a la demanda dels diferents segments de la població, tot i assegurant 
que cap segment poblacional queda exclòs d’un determinat servei i/o prestació sanitària,  requereix el 
desenvolupament dels instruments següents : 
• la cartera de serveis (catàleg de prestacions i catàleg de recursos sanitaris d’utilització pública) del sistema 

sanitari públic. 
• el sistema d’informació adient per a l’anàlisi i seguiment de l’evolució dels diferents segments de la població de 

Catalunya, així com l’anàlisi de la demanda i risc efectius de les diferents línies assistencials de les prestacions 
sanitàries (atenció primària, atenció especialitzada, atenció sociosanitària, atenció psiquiàtrica i salut mental, 
prestació farmacèutica, etc.) 

 
Objectius 
 
1.1 Elaboració de la Cartera de Serveis del sistema sanitari públic: 

• Cartera de Serveis “interna o de gestió”. Integració a la intranet i al portal d’aplicacions del CatSalut (accés 
de consulta per al personal del Departament de Salut i pels proveïdors del CatSalut). 

• Cartera de Serveis “externa o d’informació al ciutadans”. Integració a la pàgina web del CatSalut(accés de 
consulta per als ciutadans). 

1.2 Desenvolupament de l’Aplicatiu de Gestió del Risc (GRI) : integració dels sistemes d’informació del Registre 
Central d’Assegurats, Registre d’Informació Territorial, Registre d’Unitats Proveïdores, CMBD d’At. 
Especialitzada, CMBD d’At. Sociosanitària, CMBD, d’At. Psiquiàtrica i Salut Mental i Datamart de la Prestació 
Farmacèutica. 

1.3 Disseny i elaboració dels quadres de comandament automatitzats i per línies assistencials de l’aplicatiu de GRI. 
1.4 Seguiment i avaluació de la demanda i del risc, tant efectius com esperats, de les diferents línies assistencials 

de les prestacions sanitàries. 
2.1  Fer promoció de la salut i prevenció de la malaltia per tal de millorar la qualitat de vida de la  població inclosa a 

les quatre línies d’atenció: geriatria, final de la vida, demències, malalties neurodegeneratives. 
2.2  Adequar els dispositius assistencials a les necessitats de salut específiques del col·lectiu esmentat. 
2.3  Obtenir un finançament adequat a la complexitat de la situació de l’usuari i de les intervencions que requereix. 
2.4  Aconseguir que l’assistència a les persones incloses a les quatre línies d’atenció es dugui a terme d’una forma 

coordinada entre els diferents nivells assistencials, promovent  l’atenció integral. 
2.5  Analitzar si les disponibilitats dels professionals de l’àmbit sociosanitari, tant des d’una perspectiva qualitativa 

com quantitativa, s’ajusta a les necessitats socials i potenciar mecanismes de motivació dels professionals. 
2.6  Desenvolupar línies de recerca i docència sobre les quatre línies d’atenció. 
3.1 Millorar el nivell de resolució de l’atenció primària de salut. 
4.1 Millorar l’accés als serveis. 
4.2 Oferir una provisió de salut i serveis efectiva i eficient. 
4.3 Potenciar la resolució de l’atenció en els primers nivells. 
4.4 Reordenar serveis per a problemes de salut prevalents. 
5.1 Disposar del Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública com a instrument de referència per a la planificació 
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dels serveis del sistema públic de salut de Catalunya. 
5.2 Disposar de criteris de planificació explícits i consensuats per als serveis relacionats amb els plans directors del 

Departament de Salut. 
5.3 Disposar de criteris de planificació explícits i consensuats en relació amb els serveis que requereixen de 

reordenació d'acord amb la priorització anual acordada pels òrgans directius del Departament de Salut. 
5.4 Garantir que la totalitat dels projectes d'inversió en infrastructures sanitàries siguin valorats des del punt de vista 

de la planificació sanitària, incloent la perspectiva dels criteris generals de planificació, la del context territorial i 
la de les institucions implicades. 

5.5 Disposar del coneixement, mètodes i eines necessàries per tal d'elaborar escenaris prospectius d'evolució de les 
necessitats i d'anàlisi de tendències en el desenvolupament dels serveis, especialment pel que fa a l'impacte de 
les tecnologies. 

5.6 Augmentar el grau de coneixement, per part de la població i els agents del sistema, en relació amb el Mapa 
sanitari, sociosanitari i de salut pública i els criteris de planificació establerts. 

6.1. Analitzar la situació de salut i serveis, els condicionants i les desigualtats de la població. 
6.2. Prioritzar els problemes de salut i les intervencions. 
6.3. Formular objectius de salut i serveis a nivell de Catalunya i regions sanitàries i coordinar l’elaboració del Pla de   
salut de Catalunya. 
 
Activitats 
1.1  Elaboració de la primera fase operativa de la Cartera de Serveis del CatSalut. 
1.2  Consens amb els proveïdors de la primera fase operativa i obtenció de la “primera versió de la Cartera de 

Serveis del CatSalut”. 
1.3  Desenvolupament de la Cartera de Serveis “interna o de gestió” i integració a la Intranet i al Portal d’Aplicacions 

del CatSalut. 
1.4 Desenvolupament de la Cartera de Serveis “externa o d’informació als ciutadans” i integració a la pàgina web del 

CatSalut. 
1.5  Desenvolupament dins del Pla de Sistemes del CatSalut de l’Aplicatiu GRI amb la integració de les dades de 

RCA, RIT, RUP, DPF (farmàcia), CMBD d’atenció especialitzada/sociosanitària/psiquiàtrica. 
1.6 Desenvolupament dels quadres de comandament dins de l’Aplicatiu GRI (automatitzats i per línies 

assistencials). 
1.7  Elaboració d’informes “ad hoc” per a l’avaluació i seguiment de la demanda i dels risc (efectius i esperats) de les 

prestacions sanitàries. 
2. Projectes específics en cadascuna de les línies (geriatria, final de la vida, demència i malalties 

neurodegeneratives) orientats a resoldre els objectius comuns. Especialment vinculats a experiències 
demostratives d’àmbit territorial, amb formació específica quan calgui i aplicació de protocols i de guies 
d’actuació consensuades. 

3.1 Fer el seguiment de Plans Estratègics de millora de l’Atenció Primària de Salut.  
3.3 Difondre i aplicar els resultats d’estudis d’avaluació de atenció als Trastorns Mentals en Atenció Primària de 
Salut. 
3.4 Impulsar activitats formatives.  
4.1 Calcular les necessitats de personal de l’Atenció Primària. 
4.2 Establir eines i circuits de triatge de primer nivell. 
4.3 Apropar l’atenció a la casa o substitut de llar. 
4.4 Potenciar les consultories en AP. 
4.5 Definir i impulsar protocols clínics entre nivells. 
4.6 Dissenyar i difondre programes d’apropament de la Salut a la Comunitat. 
5.1 Integrar els diferents estudis d’anàlisi de situació en el Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública. 
5.2 Elaborar hipòtesis i diferents escenaris per estimar les necessitats actuals y futures de serveis. 
5.3 Desenvolupar les sessions de discussió sobre criteris de planificació i propostes de desplegament i adequació 

de serveis. 
5.4 Elaborar els documents de referència del Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública. 
5.5 Analitzar i valorar els plans funcionals de centres. 
5.6 Investigar les tendències en l’evolució de les necessitats i en el desenvolupament de les tecnologies i dels 

serveis. 
5.7 Elaborar documents cartogràfics sobre els serveis de salut. 
5.8 Gestionar les bases de dades relacionades sobre els serveis del sistema públic de salut 
5.9 Preparar la publicació del Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública i els documents relacionats. 
6.1. Realització de l’Enquesta de salut de Catalunya i l’Examen de salut (ESCA 2006). 
6.2. Realització de l’Enquesta de salut de la població institucionalitzada (ESPI 2006). 
6.3. Disseny i coordinació del Pla de salut. 
6.4. Realització de tasques específiques en relació amb polítiques de gènere i població immigrada. 
6.5. Recerques específiques sobre les desigualtats en la salut i la utilització de serveis segons l’edat, el gènere, el 
territori, la situació econòmica i altres. 
6.6. Publicació i difusió dels resultats de les diferents activitats 
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Seguiment 
 
1.1  Cartera de Serveis “interna o de gestió” desenvolupada a la Intranet. 
1.2  Cartera de Serveis “externa o d’informació al ciutadà” desenvolupada a la pàgina web. 
1.3  Aplicació GRI desenvolupada. 
1.4 Quadres de comandament de les diferents línies assistencials de les prestacions sanitàries desenvolupats. 
2.1.  Nombre de professionals formats en projectes específics endegats des del Pla Director sociosanitari. 
2.2.  Percentatges de centres sociosanitaris avaluats amb indicadors de qualitat. 
2.3.  Grau de difusió dels projectes del Pla Director sociosanitari. 
3.1 Existència del document editat de consens de professionals d’atenció primària i especialitzada: síndrome de 
fatiga crònica (SFC) i fibromiàlgia (FM) 
3.2 Grau d’implantació dels projectes. 
3.3. Propostes de millora en l’atenció a la SM en APS. 
3.4. Activitats formatives i assistents prog. SiE. 
3.5. Activitats formatives i assistents en FM-SFC. 
4.1 Nombre de professionals (metges, infermeres i pediatres) / 1200 habitants atesos. 
4.2 Nombre de professionals de triatge / Total equips AP. 
4.3 Nombre de consultors i consultores. 
4.4 Nombre visites a domicili. 
5.1 Existència del Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública, com a resultat del treball tècnic i de discussió amb 

les institucions implicades en la seva execució. 
5.2 Nombre de document de criteris de planificació i informes tècnics del Mapa Sanitari finalitzats. 
5.3 Nombre d'informes tècnics de valoració de plans funcionals de centres. 
6.1. Disposar del nou Pla de salut. 
6.2. Disposar dels resultats de l’ESCA 2006. 
6.3. Disposar dels resultats de l’ESPI 2006. 
6.4. Difondre els resultats de l’Avaluació de les activitats preventives a l’Atenció Primària 2005. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Organització territorial, serveis socials i polítiques de desenvolupament territorial. 
 
Treball amb: Institut Català de la Dona (Polítiques de dones) 
                      Departament de Benestar i Família (Pla integral del poble gitano) 
                      Departament d’Educació (PESE i Salut i Escola) 
                      Departament de Treball (Salut Laboral) 
                      DURSI (Educació mèdica i polítiques de gènere) 
                      Institut Català de Trànsit 
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Diagnòstic de la situació 
 
La Direcció General de Salut Pública lidera, vetlla i proveeix el conjunt de serveis encaminats a millorar la salut 
individual i col·lectiva dels ciutadans mitjançant la promoció, la prevenció, la protecció, la vigilància i el monitoratge.  
Concretament, li correspon exercir les funcions d’ordenació, planificació, execució, control i avaluació de les 
activitats necessàries per esbrinar i definir els agents químics, físics i biològics presents en el medi, especialment en 
l’aigua, l’aire i els aliments, bé de forma natural, bé introduïts per activitats humanes, els quals poden causar 
trastorns i malalties i les activitats encaminades a prevenir i controlar els efectes nocius sobre la salut pública. Així 
mateix, col·labora amb els organismes competents en matèria de medi ambient d’acord amb la legislació vigent. 
Igualment, li correspon la vigilància epidemiològica de les malalties transmissibles i dels brots epidèmics; la 
proposta, l’ordenació, el control i l’avaluació dels programes sanitaris tendents a la prevenció de la malaltia i a la 
promoció de la salut, mitjançant actuacions adreçades a l’individu, i també de les accions sanitàries permanents en 
relació amb les malalties transmissibles i no transmissibles, incloent les drogodependències i la sida. 
Actualment els serveis de Salut Pública es caracteritzen per estar poc cohesionats i altament centralitzats, els 
recursos personals i estructurals en els àmbits territorials són escassos i existeixen limitacions tecnoestructurals i en 
el model de gestió, l’objectiu és millorar l’accés de la població a les prestacions de Salut Pública. 
Pel 2006 s’identifiquen diversos objectius generals d’especial importància, com  ara: 
- El desplegament territorial de l’Agència de Protecció de la Salut  
- La formulació, disseny, elaboració i publicació de la normativa relativa a l’Agència de Salut Pública de Catalunya 
(ASPCAT), per al seu desplegament, de manera integrada en el procés de desplegament de l’Agència de Protecció 
de la Salut. 
- L’estudi dels models organitzatius per coordinar la Salut Pública amb la Seguretat Alimentària, amb formulació 
d’una proposta organitzativa específica, que vinculi les funcions de la futura ASPCAT amb les de la vigent Agència 
Catalana de Seguretat Alimentària. 
- Noves accions en l’àmbit de la vigilància epidemiològica i el monitoratge de la salut, la prevenció i la promoció i la 
protecció, incloent: salut reproductiva i sexual (espec. Sida, VIH i infeccions de transmissió sexual, embaràs 
adolescent, reforçant el model comunitari  d’intervenció, incloent l’escola i l’Atenció primària i altres recursos 
territorials ); tabac (especialment en l’àmbit laboral i de la restauració, amb el desenvolupament i aplicació de la 
nova llei del tabac, i amb l’ampliació de la participació de l’Atenció Primària ); alimentació i activitat física 
(especialment, la prevenció i la promoció, reforçant el model comunitari d’intervenció, incloent l’escola i l’Atenció 
primària i altres recursos territorials ); salut mediambiental (espec. aliments, aigua de consum); drogodependències 
(difusió i desplegament de la reorientació i el reforç de les polítiques i programes sobre nous problemes i nous grups 
de població); malalties transmissibles emergents i noves vacunes, incloent la gestió de situacions de risc col.lectiu 
global; accidents i lesions trànsit (sistemes d’informació i intervencions preventives, especialment des de l’Atenció 
Primària); salut laboral  
Salut als barris 
Especial atenció als grups amb més dificultats d’accés al sistema (immigrants, persones amb baix nivell 
socioeconòmic, etc.). 
 
Objectius 
 
- Reformar els serveis de Salut Pública mitjançant el desplegament de l’Agència de Protecció de   
   la Salut (APS) i la creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCat). 
- Estendre la prestació de salut pública com una part de les prestacions del sistema. 
- Crear les bases de la tecnoestructura de la Salut Pública 
- Disseny del model de gestió 
- Garantir la implementació de les activitats preventives i de promoció de la salut mitjançant  
   intervencions efectives 
- Mantenir i millorar els dispositius de vigilància epidemiològica per al control de brots de  
   malalties emergents i monitoratge de l’estat de salut 
- Garantir la realització de les activitats d’inspecció i control dels centres i establiments  
   potencialment generadors de riscos per a la salut 
 
Activitats 
 
- Desplegament de l’estructura i l'organització territorial de l'Agència de Protecció de la Salut 
- Realització de les activitats educatives de prevenció primària, consell i cribratge que integra la cartera de serveis 
de promoció i prevenció 
- Mantenir el sistema de vigilància per gestionar els brots i emergències de salut pública 
- Constitució de grups de treball del disseny i instruments que ampliïn la capacitat del sistema de vigilància de la 
salut 
- Aprovació estatuts Agència de Salut Pública de Catalunya 
- Constitució d'òrgans de govern i la seva estructura 
- Integració del consens de les activitats preventives a l’atenció primària i al context europeu 
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 414 

- Desenvolupament del pla per a la promoció de la salut 
- Desenvolupament del nou registre logístic de vacunes 
- Desenvolupament de la nova vacunació als adolescents contra la varicel·la 
- Desenvolupament a les unitats de vacunació internacional dels nous protocols de vacunes 
- Vacunació antigripal al personal sanitari 
- Obtenció d'indicadors vacunals individualitzats 
- Disseny de la nova xarxa per obtenir cobertures vacunals 
- Edició materials d'educació sanitària per diversos àmbits: tabac, escola 
- Desplegament territorial unitats de referència deshabituació tabàquica 
- Programa comunitari Deixa-ho i Guanya 2006 
- Celebració del Dia mundial sense tabac 2006 i "Semana sin humo" 
- Suport farmacològic per a programes específics 
- Activitats de formació dels professionals sanitaris 
- Establiment Pla d’avaluació i classificació del risc 
- Establiment Pla logístic per distribució dels antivirals 
- Anàlisi i avaluació microbiològica  
- Control dels contactes de malalts de tuberculosi 
- Implementació dels criteris de classificació de risc del part  
- Estudi de l’embaràs a l’adolescència a Catalunya 
- Creació del registre de dades sobre l’embaràs 
- Contractació entitats especialitzades en l’establiment de processos participatius del treball 
- Definició dels principis d’actuació metodològica 
- Monitoratge de la intervenció preventiva comunitària 
- Dispensació gratuïta de preservatius 
- Augment dels punts d’oferta de la prova 
 
Seguiment 
 
- Nombre de sectors amb estructura mínima en salut pública 
- Nombre de sectors planificats per ser desplegats 
- Estructura mínima (coordinador-espai-projecte/model de Salut Pública territorial) 
- Cartera de serveis definitiva (Sí/No) 
- Model de gestió (Sí/No) 
- Model de gestió de les prestacions incloses en la cartera de serveis (Sí/No) 
- Nombre d’activitats, serveis, programes de promoció i prevenció amb model de gestió territorial o poblacional 
definit 
- Nombre d’establiments amb calendari d’inspeccions d’acord amb el seu anàlisi del risc 
- Nombre d’empreses susceptibles d’ésser avaluades 
- Nombre de sectors amb estructura mínima en salut pública territorial 
- Desplegament de l’Agència Protecció de la Salut 
- Grau d’aplicació de les activitats preventives a la primària  
- Prevalença de sedentarisme 
- Prevalença d’obesitat i sobrepès 
- Cobertures vacunals 
- Espais sense fum 
- Implantació del sistema classificació del risc en protecció de la salut 
- Brots en què s’arriba a identificar l’agent etiològic 
- Retards dels diagnòstic de la tuberculosi 
- Disponibilitat d'antivirals 2006 per al personal sanitari 
- Prevalença de prematuritat (8% dels nascuts vius) 
- Taxa d’embarassos en adolescents (per sota de 10 per 1000 dones) 
- Existència del pla estratègic de prevenció del consum de drogues  
- Existència d’estratègia de màrqueting social per sensibilitzar els joves sobre els riscos relacionats amb el consum 
de drogues en diferents espais d’oci 
- Nombre de proves realitzades del VIH 
- Nombre de preservatius dispensats 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
- Disminució de desigualtats per gènere 
- Altres administracions 
- Participació i comunicació 
- Interdepartamental 
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Diagnòstic de la situació 
 
- Necessitats derivades del funcionament de la DEC 
 
Objectius 
 
-  Desenvolupament de les funcions atorgades a la DEC: definició de criteris d'ordenació dels serveis sanitaris i 
sociosanitaris, coordinació de l'elaboració del pla de salut, estratègies de planificació dels recursos humans del 
sistema, planificació i coordinació dels centres de recerca. 
 
Activitats 
 

- Formació de personal 
- Representació del Departament 
- Organització de jornades i congressos relacionats amb les funcions de la DEC 

 
Seguiment 
 

- Control pressupostari 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Departament:  
Salut 

 

Servei/Entitat:  
Direcció d’Estratègia i Coordinació 

Codi:  
 SA05 

Programa:  
Altres serveis de protecció social 

Codi:  
 317 

Diagnòstic de la situació 
 
• S’estima que a Catalunya hi ha unes 332.000 persones amb dependències (elaborat per l’ICASS, 2003 a 

partir de l’enquesta de discapacitats de l’INE, 2000). De les persones de més de 65 anys: 50.000 (24%) en 
institucions residencials, 160.000 (76%) en domicili. 

• Cal evolucionar envers una acció integrada dels serveis socials i els serveis de salut. 
• La futura llei estatal de protecció de la dependència i la llei de serveis socials han de garantir drets 

subjectius de les persones dependents i, per tant, possibilitar el desenvolupament de models d’acció 
integrada. 

• La universalització dels serveis socials en relació amb la dependència i l’atenció de les malalties cròniques 
dels serveis de salut possibiliten el desenvolupament d’una acció integrada sociosanitària. 

 
Objectius 
 

• Impulsar i ordenar la promoció de l’autonomia personal i l’atenció de les persones amb dependència i la 
proposta de creació d’un ens públic que gestioni les mesures per a la seva protecció. 

• Definir i implantar un model d’atenció a les persones amb dependències com una acció integrada entre els 
serveis socials i de salut. 

• Dissenyar l’Agència Catalana de la Dependència i elaborar de la normativa. 
• Generar consens entre els agents socials. 

 
Activitats 
 

• Desenvolupar 14 projectes demostratius. 
• Establir acords institucionals en 14 territoris. 
• Aportar evidències per definir el sistema català d'atenció a  les persones amb dependències. 

 
Seguiment 
 

• Projectes demostratius implantats. 
• Acords institucionals signats.  

 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Proposta prioritària 23 de l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de 
l’economia catalana (mesura núm. 82). 
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Departament:  
Salut 

 

Servei/Entitat:  
Direcció d’Estratègia i Coordinació 

Codi:  
 SA05 

Programa:  
Altres serveis de salut 

Codi:  
 419 

Diagnòstic de la situació 
 

- Absència d’informació sobre la qualitat de la prestació de serveis sanitaris. 
- Procés de desplegament del Llibre Blanc de les Professions sanitàries. Absència d’instruments per 

analitzar les necessitats futures de professionals sanitaris. 
- Influencia positiva de l’activitat física en la salut. Absència de circuits de prescripció d’activitat física en el 

sistema sanitari. 
- Debilitat en el posicionament del Departament de Salut de Catalunya en les societat científiques 

internacionals. 
 
Objectius 
 

- Establir circuits de prescripció d’activitat física en el sistema sanitari (programa PIP). 
- Reforçar el posicionament del Departament de Salut de Catalunya en les societat científiques 

internacionals. 
- Conèixer les necessitats futures dels professionals sanitaris. 
- Disposar d’eines que permetin conèixer la qualitat de la prestació dels serveis sanitaris. 

 
Activitats 
 

- Promoure la formació de professionals sanitaris. 
- Promoure la incorporació de professionals de la medicina esportiva. 
- Organitzar el Congrés de la Health Technology Assessment International (HTAi) 2007. 
- Revisar l’evidència científica dels programes aplicats. 
- Revisar l’aplicació de la qualitat en les tècniques i procediments sanitaris. 
- Crear l'Observatori de les Professions Sanitàries de Catalunya. 

 
Seguiment 
 
1.Nombre de CAP aplicant el programa. 
2.Nombre de professionals formats. 
3.Membres del DS en International Boards. 
4.Creació de l'Observatori de les professions sanitàries. 
5.Programes revisats. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Departament:  
Salut 

 

Servei/Entitat:  
Direcció d’Estratègia i Coordinació 

Codi: 
 SA05  

Programa:  
Recerca biomèdica i en ciències de la salut 

Codi: 
 573 

Diagnòstic de la situació 
 

• Insuficient dotació de recursos, infraestructures científiques poc competitives. 
• Connexió insuficient entre hospitals, universitats i empreses. 
• Carrera professional i dotació d’investigadors inadequats. 

 
Objectius 
 

• Dissenyar una política de recursos humans per a la recerca en el sistema sanitari. 
• Prioritzar les àrees de recerca orientades als principals problemes de salut. 
• Millorar i desenvolupar centres d’excel·lència i connectar-los internacionalment. 
• Incrementar els recursos de recerca. 

 
Activitats 
 

• Dissenyar la carrera professional de l'investigador del sistema sanitari. 
• Dissenyar el programa d’estabilització de personal investigador. 
• Crear el IBEC, IMPP, ICCN i l’Institut de Metàstasis Tumorals, el Centre de Salut Ambiental, el Centre de 

Salut Internacional, l’Institut de Recerca en Primària. 
• Promoure la formació de professionals sanitaris en programes europeus. 

 
Seguiment 
 

• Investigadors FIS estabilitzats. 
• Investigadors postdoctorats incorporats. 
• Increment dels recursos i programes europeus capturats. 
• Participants en programes de formació. 

 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Propostes 1 i 2 de l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de 
l’economia catalana (mesures 1 i 4). 
 

 



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

208 

Departament:  
Salut 

 

Servei/Entitat:  
Direcció d’Estratègia i Coordinació 

Codi: 
 SA05  

Programa:  
Desenvolupament tecnològic i innovació 

Codi:  
 574 

Diagnòstic de la situació 
 

- Reduïda capacitat absortiva de tecnologia en l’empresa. 
- Necessitat d’impulsar la innovació organitzativa, la creativitat, el disseny, la logística ràpida, la digitalització de 
les organitzacions i la cultura de la qualitat. 
- Destaca la capacitat dels hospitals i centres sanitaris per desenvolupar innovacions. 

 
Objectius 
 

- Aconseguir que els centres sanitaris sistematitzin la innovació com a procés estratègic.  
- Incrementar la capacitat absortiva de tecnologia en els centres sanitaris. 
- Impulsar la innovació organitzativa, la creativitat, el disseny, la logística ràpida, la digitalització de l’empresa i 
la cultura de la qualitat. 

 
Activitats 
 

• Promoure la formació de professionals sanitaris. 
• Elaborar la guia d’innovació en centres sanitaris. 
• Crear un banc de bones pràctiques innovadores en centres sanitaris. 
• Establir acords de col·laboració amb altres comunitats autònomes. 

 
Seguiment 
 

• Projectes d’innovació detectats. 
• Elaborar la guia d’innovació en centres sanitaris. 
• Crear un banc de bones practiques innovadores en centres sanitaris. 
• Establir acords de col·laboració amb altres comunitats autònomes 

 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Propostes 1 i 2 de l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de 
l’economia catalana (mesures 1 i 4). 
 

 



 

 

DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA I 
PESCA 

 
 

Codi  Server 
AG01   Gabinet Conseller/a i Secretaria General 
AG02   Direcció General de Desenvolupament Rural 
AG03   Direcció General de Producció, Innovació i Indústries Agroalimentàries 
AG05   Direcció General de Pesca i Afers Marítims 
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Departament:  
Agricultura, Ramaderia i Pesca 

 

Servei/Entitat:  
Gabinet del Conseller i Secretaria General. 

Codi: 
 AG01  

Programa:  
Direcció i administració generals 

Codi:  
 121 

Diagnòstic de la situació 

 
La Secretaria General del DARP és, com a tots els departaments, la unitat que aglutina totes les actuacions 
transversals que afecten al DARP: Assessoria Jurídica, Auditoria Interna, gabinet d'Anàlisi i Prospectiva i Direcció de 
Serveis. A partir d'aquí, la seva funció principal és garantir l’assistència, tant a nivell tècnic, com administratiu, jurídic 
i de recursos humans a la resta d’unitats i centres orgànics del DARP, per tal d’aconseguir una gestió eficient i 
coordinada dels recursos humans, materials i financers assignats al DARP. 
 
Objectius 

 
Es tracta d’implantar una política de recursos humans que permeti disposar de personal motivat i adequat en 
nombre i qualificació. Amb aquest equip, i amb la dotació suficient d'estructures i sistemes informàtics, d'edificis i de 
recolzament administratiu i jurídic, s’intenta incrementar l’eficiència i la qualitat dels serveis prestats pel DARP, tant 
des dels Serveis Central com des de la seva gran xarxa territorial, per aconseguir apropar els serveis als ciutadans. 
 
Activitats 
 
- Convocar per a la seva provisió totes les places que reuneixin els requisits així com revisar i valorar la RLT i la 
descripció de llocs de treball per adaptar-los a les necessitats reals. 
- Implantar processos amb signatura electrònica així com millorar i simplificar els ja existents. 
- Implantar la 1a. Fase del Pla Director d'Informàtica del DARP. 
- Seguir amb el Pla de renovació de locals així com el manteniment i adaptació dels ja existents. 
- Coordinar la gestió administrativa dels SSCC amb les Delegacions Territorials i les oficines Comarcals. 
 
Seguiment 
 
Els indicadors principals seran: 
- Nombre de contractacions de personal i de llocs de la RLT revisats 
- Signatura de nous lloguers de locals 
- Implementació de nous aplicatius informàtics 
- Creació de nous processos administratius i millora i simplificació dels existents 
- Emissió d’informes jurídics  
Impacte sobre polítiques transversals 
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Departament:   
Agricultura, Ramaderia i Pesca 

 

Servei/Entitat: 
Direcció de Serveis 

Codi:  
 AG01 

Programa:  
Formació del personal d'administració i serveis 

Codi:  
 122 

Diagnòstic de la situació 

 
El DARP disposa d'un centre propi de formació del seu personal (el Centre de Formació i Estudis Agrorurals) per a 
la realització de cursos de formació i reciclatge pels funcionaris del DARP amb tasques tècniques i administratives, 
amb la finalitat de millorar les seves aptituds i poder atendre amb plenes garanties les demandes del món agrari i 
rural. 
 
Objectius 

 
Formació i reciclatge continu del personal del DARP, tant tècnic com administratiu, per tal d'aconseguir una major 
eficiència en el desenvolupament de les tasques que tenen assignades 
 
Activitats 
 
- Elaboració i execució d'un Pla anual de formació del DARP, consensuat amb els representants del personal i 
adaptat a la realitat del mon agrari i rural 
- Organització de seminaris i jornades divulgatives 
- Producció de DVD sectorials i altre material multimèdia com a suport a la formació 
- Coordinar el Pla de Formació del DARP amb  el Pla d'EAPC 
 
Seguiment 
 
Desenvoluparem el seguiment a parir dels següents indicadors: 
- Activitats formatives realitzades, així com el número d'alumnes que hi ha assistit i els dies lectius totals i per 
alumne. 
- Número de produccions multimèdia i audiovisuals 
- Número de jornades i seminaris organitzats 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Departament:  
Agricultura, Ramaderia i Pesca 

 

Servei/Entitat:  
Direcció de Serveis 

Codi: 
 AG01 

Programa:  
Protecció i conservació del medi natural 

Codi:  
 551 

Diagnòstic de la situació 
 
El DARP és l'Organisme Pagador de Catalunya dels fons comunitaris procedents del Feoga garantia. La Comissió 
Europea va aprovar, l'any 2000, el Pla de Desenvolupament Rural pel període 2000-2006, amb tot un seguit de 
mesures cofinançades entre la UE i l'estat membre, entre les quals es troben totes aquelles accions en matèria de 
silvicultura i actuacions per a la conservació d'hàbitats i espècies. Donat que actualment aquestes competències 
estan adscrites al Departament de Medi Ambient i Habitatge, el DARP, com a Organisme Pagador, pressuposta la 
quantitat a assignar per la Generalitat de Catalunya a aquestes mesures, i després realitza una transferència 
interdepartamental al DMAiH per que aquest pugui dur a terme l'execució de les mesures. 
 
Objectius 
 
Els objectius principals que s'enmarquen en el Pla de Desenvolupament Rural en matèria de protecció i conservació 
del medi natural són: Foment d'actuacions per a millorar la masa forestal de Catalunya, així com de les actuacions 
encaminades a la prevenció d'incendis. També prenen una rellevància important totes aquelles actuacions 
adreçades a la restauració ecosistemes afectats per catàstrofes naturals i totes les actuacions destinades a garantir 
o restablir l'estat de conservació dels hàbitats naturals. 
 
Activitats 
 
Les actuacions a dur a terme seran:  
- Foment de l’associacionisme en matèria de prevenció d’incendis 
- Redacció de Plans tècnics de gestió i millora forestal 
- Atorgament de subvencions a les Agrupacions de Defensa Forestal 
- Actuacions en matèria de neteja de boscos 
- Elaboració de cartografia i inventaris d'hàbitats i espècies  
- Elaboració d'estudis i actuacions en matèria d'ecologia en zones d'especial amenaça o vulnerabilitat. 
 
Seguiment 
 
A partir d'aquestes actuacions, el DMAiH farà el corresponent seguiment determinant els corresponents indicadors. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Departament:  
Agricultura, Ramaderia i Pesca 

 

Servei/Entitat:  
Gabinet de Conseller i Secretaria General. 

Codi:  
 AG01 

Programa:  
Orientació, foment i millora de la producció agrària i pesquera 

Codi:  
 612 

Diagnòstic de la situació 
 
Una de les missions principals del DARP és incidir sobre els inputs i els recursos del sector agrari i pesquer, per tal 
d'optimitzar les produccions agrícoles, ramaderes i pesqueres, garantint un compliment més efectiu de les línies 
polítiques del departament. 
Aquest any, aquesta missió pren una rellevància especial davant la situació tan concreta que està patint el sector: la 
sequera, la pujada dels carburants, la crisi del sector de la fruita dolça, i d'altres que obliguen al DARP a estar 
sempre readaptant les seves actuacions per donar el suport necessari als pagesos, els ramaders i els pescadors 
catalans. 
 
Juguen un paper molt important en aquest àmbit les organitzacions professionals agràries, que representen al camp 
de Catalunya a través de les eleccions agràries (que justament l'any 2006 toca convocar) i que col.laboren tan 
estretament amb el DARP, sigui a través de la seva participació a les meses sectorials, el seu paper com a entitats 
col.laboradores o amb la signatura de Convenis amb el DARP per la difusió i la divulgació de temes d’interès agrari. 
 
Objectius 
 
Es pretén fomentar les accions de promoció i difusió de temes agraris i pesquers, en col.laboració amb el sector i 
amb altres entitats públiques (ajuntaments, consells comarcals..) i sempre d'acord amb les organitzacions 
professionals agràries. També cal realitzar l'anàlisi, avaluació i seguiment  del sector agrari català, garantint un marc 
legal adient per poder desenvolupar totes les actuacions. 
 
Activitats 
 
- Signatura de convenis amb les organitzacions professionals agràries 
- Tramitació d'expedients d'ajuts a entitats, explotacions agràries  i empreses del sector pel foment de tot tipus 
d'actuacions de promoció divulgació de productes i actuacions dels sector agrari i pesquer. 
- Les transferències corrents i el suport a les Càmares Agràries, òrgans representatius del camp català on, per 
demarcacions territorials, es troben els representants de les organitzacions professionals agràries democràticament 
elegits mitjançant les eleccions al camp. 
 
Seguiment 
 
- Numero de taules sectorials realitzades 
- Número de convenis signats amb les org. professionals agràries 
- Número d'ajuts concedits 
- Tipus d'actuacions subvencionades 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Departament:  
Agricultura, Ramaderia i Pesaca 

 

Servei/Entitat:  
DG de Desenvolupament Rural 

Codi:  
 AG02 

Programa:  
Direcció i Administració generals 

Codi:  
 121 

Diagnòstic de la situació 
 
La Direcció General de Desenvolupament Rural s’estructura en tres òrgans actius, la Subdirecció General 
d’infraestructures, la Subdirecció General d'ajuts per al Desenvolupament Rural i la Subdirecció General d’ajuts 
Agraris, essent necessari una unitat de coordinació per tal d’aconseguir una gestió eficient i coordinada del recursos. 
 
Objectius 
 
1. Millorar la gestió administrativa coordinada dins la Direcció general de Desenvolupament Rural 
2. Coordinar els plans i programes d’actuació dins de la Direcció general de Desenvolupament Rural 
 
Activitats 
 
1. Preparació i tramitació al Servei de gestió Econòmica i al Servei d'Ajuts de tots els expedients de la Direcció 
General 
2. Elaboració d’informes de seguiment i repports d’avaluació de programes i projectes 
3. Control de la gestió i administració del personal de la Direcció General. 
4. Control i seguiment de la gestió pressupostària en el seu àmbit de competències 
 
Seguiment 
 
1. Número d'expedients tramitats 
2. Ordre d'ajuts publicades  
3. Informes de supervisió i control 
4. Expedients auditats 
5. Avals gestionats FEOGA-garantia 
6. Vendes d’arròs 
7. Vendes carn de vaquí 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Departament: 
Agricultura, Ramaderia i Pesca 

 

Servei/Entitat: 
Direcció General de Desenvolupament Rural 

Codi: 
 AG02 

Programa:  
Infraestructures pel desenvolupament rural 

Codi:  
 561 

Diagnòstic de la situació 
 
Per aconseguir un desenvolupament dels nuclis rurals, evitar el despoblament i l' abandonament del conreu de les 
terres, cal potencia les alternatives econòmiques del món rural . Això passa, en primer lloc, per una millora de la 
infraestructura viària bàsica que permeti un desenvolupament del món rural que reordeni i racionalitzi el territori i per 
una millora dels serveis d’abastament bàsic, la renovació i el desenvolupament local. En segon lloc cal dur a terme 
actuacions que fomentin la diversificació de l’activitat agrària com a instrument generador de rendes 
complementàries com poden ser el turisme rural i l’artesania . 
 
Objectius 
 
. Millora de la infraestructura bàsica que permeti el desenvolupament del món rural. 
. Elaborar i preparar plans i programes d’ordenació territorial agrària i rural. 
. Millorar les condicions de vida de les poblacions rurals. 
. Fomentar la diversificació de l’activitat agrària com a instrument generador de rendes complementàries. 
. Mantenir i millorar els serveis d’abastament bàsic, la renovació i desenvolupament rural. 
. Mantenir i millorar els accessos als nuclis rurals, masies aïllades i instal·lacions d’interès agrari. 
 
Activitats 
 
. Realitzar i executar el pla de camins rurals per a la finalització de l'actual Programa de Desenvolupament Rural. 
. Gestionar les iniciatives comunitàries LEADER PLUS, PDR. 
. Dissenyar la programació i l'execució de les iniciatives de desenvolupament rural. 
. Realitzar plans i programes d'ordenació territorial agrària i rural. 
. Establir criteris i normes d'aplicació i controls de les línies d'ajuts. 
 
Seguiment 
 
Els indicadors d'aquestes actuacions són: 
. nº d'ajuts atorgats 
. expedients d'obres adjudicats 
.  km. de camins rurals realitzats 
.  municipis afectats. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Polítiques mediambientals i polítiques territorials. 
 

 



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

217 

Departament:  
Agricultura, Ramaderia i Pesca 

 

Servei/Entitat:  
Direcció General de Desenvolupament Rural 

Codi: 
 AG02 

Programa:  
Transformació i millora en matèria de regadius. 

Codi:  
 562 

Diagnòstic de la situació 
 
En l’actualitat hi ha zones de regadiu que es van posar en servei fa més de 25 anys. Aquestes zones tenen sistemes 
de reg amb una infraestructura obsoleta que provoquen un consum excessiu d’aigua i grans despeses d’explotació. 
Aquestes instal·lacions fan que el regant depengui totalment de les disponibilitats hídriques del moment i no pugui 
fer front a períodes de sequera. Des del DARP entenem que ha arribat el moment de modernitzar les instal·lacions i 
aplicar noves tecnologies que augmentin l’eficiència del transport, la distribució i l’aplicació del reg als conreus i 
l’emmagatzematge d’aigua. D’aquesta manera es busca poder fer front amb garanties a la manca d’aigua , millorar 
les dotacions dels regadius actualment infradotats i ampliar àrees regades. 
D’altre banda, una de les mesures que més contribueixen al desenvolupament agrari és la transformació del secà en 
regadiu, sobretot en zones d’agricultura mediterrània on la pluviometria és molt variable i no permet aconseguir una 
regularitat de les produccions agràries, ni pot adaptar les produccions a les demandes del mercat, pel que fa a la 
qualitat i a la flexibilitat davant variacions de la demanda. Un aspecte important és la possibilitat de l’aprofitament de 
l’aigua regenerada, amb garanties de qualitat, que procedeixi de depuradores amb els beneficis mediambientals que 
això comporta. 
 
Objectius 
 
. Crear i millorar la infraestructura bàsica de regadius 
. Millorar l’ordenació territorial agrària i rural. 
. Aconseguir un millor aprofitament dels recursos hídrics destinats a l’agricultura i millorar l’eficiència de l' ús de 
l’aigua. 
. Mantenir una població rural estable. 
. Reduir la dependència d’aquelles zones que pateixen escassetat d’aigua. 
 
Activitats 
 
. Executar les obres d’establiment de nous regadius i millora dels existents. 
. Controlar l’execució de les obres de regadius encarregades a REGSA , REGSEGA, TRAGSA i SEIASA. 
. Convocar l’ordre d’ajuts per a la millora dels regadius i la transformació en regadiu de zones de secà. 
. Implantar equips que permetin el control dels consums. 
. Realitzar inversions per a l’aprofitament de les aigües subterrànies i aigües residuals depurades. 
 
Seguiment 
 
Els indicadors d’aquestes actuacions són: 
. nº d’ajuts per a l’execució d’obres de transformació i millora de regadius. 
. nº d’ajuts per a la redacció de projectes i estudis per a dur a terme una millora de regadius. 
. Ha. D’actuació 
. n º d’expedients tramitats de nous regadius 
. nº d’expedients tramitats de millora de regadius 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Polítiques mediambientals i  I+D+R 
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Departament:  
Agricultura, Ramaderia i Pesca 

 

Servei/Entitat:  
Direcció General de Desenvolupament Rural 

Codi:  
 AG02 

Programa:  
Sanitat vegetal i animal 

Codi: 
 611 

Diagnòstic de la situació 
 
Ena quests moments s’ha demostrat d’incidència i repercussió de les malalties animals i vegetals en l’alimentació 
humana, per aquest motiu és fa necessari establir una sèrie de controls de qualitat i de profilaxi. En aquests 
moments és bàsic que hi hagi una activitat de foment de les inversions en la millora de les mesures de control, 
supervisió i que permetí sense encarir el resultat final, que les condicions de higiene i profilaxi animal i vegetal siguin 
optimes, i també permetin assolir el nivell de requisits que obligatòriament determina la UE sobre benestar animal, i 
protecció i millora del medi ambient. 
 
Objectius 
 
1.- Incrementar el nivell de qualitat de la producció lletera. 
2.- Millora les condicions d’higiene de les explotacions ramaderes o de la promoció del benestar animal, garantint i 
establint programes de control veterinaris de totes les explotacions. 
3.- Aconseguir l’eradicació de malalties dels animals. 
4.- Incrementar la col·laboració amb les agrupacions per la gestió integrada de la producció ramadera i la millora de 
la sanitat. 
5.- Eradicar i millorar les condicions dels conreus, reconvertint i afavorint l’arrencada de les plantacions afectades de 
malalties. 
 
Activitats 
 
1.- Establiment de línies d’ajuts per la realització de plans de sanejament de les plantacions afectades per malalties. 
2.- Donar suport a la creació d’agrupacions de Defensa Sanitària, i  ajudar a l’establiment de programes de higiene i 
profilaxi animal. 
3.- Fomentar la creació de millora de les explotacions ramaderes, mitjançant la millora genètica, els controls de la 
qualitat de la producció lletera, la gestió tècnica, i l’establiment de llibres genealògics. 
 
Seguiment 
 
Els indicadors de seguiment són : 
- nº de mostres analítiques realitzades pel control de la qualitat de la llet de vaca i ovella 
- nº d’expedients d’ajuts tramitats per la millora de la gestió ramadera 
- nº de programes de Profilaxi i higiene aprovats pel DARP 
- nº d’hectàrees afectades pels plans de sanejament. 
- nº de plans de reconversió aprovats 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
- Política de protecció i millora del medi ambient 
- Política de sanitat 
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Departament:  
Agricultura, Ramaderia i Pesca 

 

Servei/Entitat:  
Direcció General de Desenvolupament Rural 

Codi: AG02 

Programa:   
Orientació, foment i millora de la producció  

Codi: 612 

Diagnòstic de la situació 
 
El sector agrari com a sector productiu ha aconseguit incrementar la seva competitivitat , produint amb més qualitat i 
fer-ho de forma sostenible i respectuosa amb el medi ambient però el compromís del departament és continuar 
donant suport per orientar les explotacions agràries catalanes cap a una encara major competitivitat i 
multifuncionalitat. Aquesta multifuncionalitat persegueix aconseguir una  diversificació de l’economia i qualitat de 
vida a les zones rurals.  
 
L’actuació del departament ha d’anar encaminada a potenciar l’adaptació de les condicions de producció i les 
estructures de les explotacions agràries per complir els principis del desenvolupament sostenible que han de regir la 
totalitat dels processos productius com són: el desenvolupament racional de la producció agrícola, l’estabilitat dels 
mercats, garantir a la població agrícola un nivell de vida equitatiu amb l'urbana, garantir la viabilitat de les zones 
rurals, garantir la conservació dels recursos naturals, el paisatge i la qualitat sanitària, l'utilització  de tècniques 
ambientals de racionalització en l’ús de productes químics, la lluita contra l’erosió, el manteniment de la 
biodiversitat,...... 
Objectius 
 
- Millorar i fomentar les actuacions per a modernitzar les cooperatives agràries. 
- Aconseguir una gestió sostenible de l’agricultura i el medi ambient 
- Potenciar les mesures agroambientals d’acompanyament a la Política Agrària Comuna (PAC). 
- Aconseguir incrementar la rellevància de l' agricultura ecològica. 
- Potenciar les mesures agrícoles compatibles amb la protecció mediambiental.   
 
Activitats 
 
- Realització i aprovació del Pla de cooperativisme agrari 
- Dissenyar les línies d’ajuts que tenen per objecte el desenvolupament rural. 
- Realitzar els controls de les parcel·les dels cultius mitjançant el Sistema d'Identificació Geogràfica (SIG). 
- Gestionar les ajudes tramitades a l’empara del Pla de cooperativisme agrari. 
- Analitzar l’impacta de les noves mesures agroambientals pel foment de l’agricultura sostenible. 
- Millorar els procediments de gestió dels ajuts comunitaris. 
 
Seguiment 
 
Els indicadors d’aquestes actuacions són: 
- nº d’expedients d’ajuts agroambientals  
- nº d’expedients d’ajuts a les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV) 
- nº d’ajuts al sector dels fruits secs 
- controls realitzar 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Polítiques mediambientals  
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Departament:  
Agricultura, Ramaderia i Pesca 

 

Servei/Entitat:  
Direcció General de Desenvolupament Rural 

Codi:  
 AG02 

Programa:  
Suport a la transformació i comercialització agrària i pesquera 

Codi:  
 613 

Diagnòstic de la situació 
 
Un cop el sector agrari ha assolit un nivell desenvolupament adequat ens trobem en la situació del potenciar un 
segon estadi, el de la transformació i comercialització del productes agraris. Cal donar ajudes a la inversió en els 
sectors de la transformació i comercialització per millorar i racionalitzar les activitats agroalimentàries, augmentant la 
competitivitat i el valor afegit dels productes agraris. Aquesta transformació passa per augmentar la qualitat i complir 
amb les normes relatives al medi ambient i a la higiene i benestar dels animals. És important també realitzar 
actuacions encaminades a orientar la producció d'acord amb les tendències actuals del mercat i fomentar noves 
sortides a la producció, com pot ser l'exportació. 
 
Objectius 
 
. Millorar les estructures de comercialització  de productes agraris i pesquers mitjançant l’adequació de les xarxes 
comercials. 
. Fomentar les millores tecnològiques en les indústries agràries per incrementar la productivitat. 
. Crear i potenciar els instruments per facilitar l’adaptació de les indústries agroalimentàries. 
. Proporcionar els mitjans per a la modernització de la maquinaria agrícola. 
. Reduir els costos de producció, millorar i reorientar la producció a l’exportació. 
. Incrementar la implantació de sistemes de qualitat per a les PIME i oferir assistència tècnica 
 
Activitats 
 

. Gestionar els ajuts a les indústries agroalimentàries per a la transformació de productes agraris. 

. Promoure la concentració de l’oferta de productes agraris mitjançant les Agrupacions de Productors (AP) i les 
Organitzacions de Productors de Fruites i Hortalisses (OPFH). 
. Promoure la creació de noves industries que permetin noves alternatives productives i nous mercats. 
. Fomentar les ajudes per a la renovació de la maquinària agrícola mitjançant la convocatòria d'una ordre d'ajuts. 
 
Seguiment 
 
Els indicadors d’aquestes actuacions són: 
- nº d'ajuts concedits a Indústries 
- nº d'expedients d'ajuts a maquinària  
- controls realitzats a indústries agroalimentàreis 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
I+D+R 
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Departament:  
Agricultura, Ramaderia i Pesca 

 

Servei/Entitat:  
Direcció General de Desenvolupament Rural 

Codi:  
 AG02 

Programa:  
Desenvolupament empresarial agrari i pesquer 

Codi:  
 614 

Diagnòstic de la situació 
 
En aquests moments la situació del sector agrari obliga a incentivar a les explotacions agrícoles a desenvolupar 
projectes d’explotació que integri les funcions econòmiques, mediambientals i socials de l’agricultura, amb l’objectiu 
de fomentar la viabilitat de les explotacions agràries i assolir un desenvolupament sostenible. S’ha comprovat que és 
fa necessària la gestió sostenible i coordinada de totes les polítiques de foment empresarial, protecció 
mediambiental, i assegurament, per tal d’implantar de sistemes de traçabilitat, i assegurar la conservació i renovació 
del patrimoni. 
 
Objectius 
 
1.- Incidir en la modernització del sector agrari mitjançant la implantació d’estructures tècnico-econòmiques 
adequades. 
2.- Facilitar l’accés al crèdit dels titulars d’explotacions agràries en condicions econòmiques competitives. 
3.- Garantir el rejoveniment de la població agrària i la continuïtat de les explotacions. 
4.- Fomentar i estendre l’ús de les assegurances al sector agrari català. 
5.- Pal·liar els efectes produïts per les diferents adversitats climatològiques que afecten al camp català. 
6.- Fomentar la gestió sostenibles de les explotacions agràries amb l’entorn. 
7.- Millorar la formació i l’assessorament en les explotacions agràries i el manteniment de les activitats agràries. 
 
Activitats 
 
1.-Gestionar els ajuts per a la millora de les estructures de les explotacions agràries, primera instal·lació, 
agrupacions de gestió d’explotacions, formació professional agrària. 
2.- Consensuar amb el secor agrícola i el MAPA el impuls de noves línies d’assegurances agràries. 
3.- Dirigir i coordinar els grups de treball constituïts en el si de la Comissió Territorial d’assegurances agràries. 
4.- Fomentar la introducció de la comptabilitat de la gestió en explotacions agràries. 
5.- Incentivar la realització d’itineraris formatius que permetin i facilitin la introducció de noves tècniques. 
6.- Realitzar inversions per tal d’adequar-se a la nova normativa en matèria. 
 
Seguiment 
 
Els indicadors de seguiment són : 
- nº expedients d’ajuts tramitats per a plans de millorar i joves agricultors 
- nº de comarques integrades 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
- Política de protecció i millora del medi ambient. 
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Departament:  
Agricultura, Ramaderia i Pesca 

 

Servei/Entitat:  
Direcció General de Desenvolupament Rural 

Codi:  
 AG02 

Programa:  
Modernització de les estructures agràries i pesqueres 

Codi:  
 615 

Diagnòstic de la situació 
 
En aquests moments un element clau per la millora de les estructures agràries és garantir el nivell de qualitat de les 
explotacions ramaderes i lleteres, i la gestió sostenible de les explotacions, per poder competir amb altres països i 
assegurar el nivell de qualitat dels productes finals. El sector fructícola català té com a prioritat davant la crisis la 
modernització de les plantacions, adaptant-les a les noves varietats i implementat amb els corresponents sistemes,  
la qualitat de la producció, la seguretat alimentària. I és fa necessari afavorir el foment del consum de fruita en les 
dues vessants alimentícia i de suport al sector agrícola. 
 
Objectius 
 
1.- Fomentar l’adquisició i la instal·lació de mànigues de maneig, elements mòbils de maneig, menjadors 
autoblocants i abeuradors. 
2.- Fomentar la modernització de les estructures sanitàries de les explotacions d’oví i cabrum. 
3.- Realitzar plans de reconversió varietal de la fruita dolça de Catalunya. 
4.- Fomentar de promoció del consum de fruita. 
5.- Afavorir l’especialització, les polítiques de qualitat, de seguretat alimentària i la traçabilitat. 
6.- Realitzar la supervisió, control i certificació de l’execució i els controls lleters oficials. 
7.- Millorar la competitivitat i rendibilitat de les explotacions lleteres. 
8.- Realitzar el control de qualitat de la llet produïda a Catalunya. 
 
Activitats 
 
1.- Fomentar la modernització de les estructures sanitàries, mitjançant la concessió de subvencions. 
2.-  La creació d’un registre de plantacions de fruita dolça a Catalunya. 
3.- Realitzar un pla de reconversió varietal de la fruita dolça. 
4.- Realitzar el control de mostres dels ramaders productors de llet d’ovella i cabre per la millora de la qualitat, i 
l’establiment i compliment de la normativa UE. 
5.- Establir línies de subvencions per afavorir la reconversió del sector de la fruita dolça. 
6.- Realitzar campanyes de promoció de la fruita. 
 
Seguiment 
 
Els indicadors de seguiment són : 
- nº d’expedients d’ajuts tramitats per la modernització de les explotacions ramaderes. 
- nº d’hectàrees reconvertides dins del pla de reconversió de la Fruita dolça 
- nº de mostres realitzades 
  
Impacte sobre polítiques transversals 
 
- Política de sanitat  
- Política mediambiental 
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Departament:  
Agricultura, Ramaderia i Pesca 

 

Servei/Entitat:  
DG  Producció, Innovació i Indústries Agroalimentàries 

Codi: 
 AG03 

Programa:  
Direcció i Administració Generals 

Codi: 
 121 

Diagnòstic de la situació 
 
La Direcció General de Producció, Innovació i Indústries Agroalimentàries s’estructura en diverses unitats, essent 
necessari una unitat que realitzi les funcions de coordinació, organització, programació i supervisió de les unitats 
que la integren per tal d’aconseguir una gestió eficient i coordinada de tots els recursos disponibles. 
 
Objectius 
 
1. Millorar  la gestió administrativa coordinada dins de la DG de Producció, Innovació i Indústries Agroalimentàries. 
2.Coordinar els plans i programes d’actuació de la DG. de Producció, Innovació i Indústries Agroalimentàries. 
 
Activitats 
 
1. Preparació i tramitació al Servei de Gestió Econòmica i servei d’ajuts de tots els expedients de la Direcció General 
2. Elaboració d’informes de seguiment i repports d’avaluació de programes i projectes 
3. Control de la gestió i l’administració el personal de la Direcció General 
4. Control i seguiment de la gestió pressupostària dins del seu àmbit de competències. 
 
Seguiment 
 
1. Número d’expedients tramitats 
2. Informes de seguiment emesos 
3. Actes de sacrifici obligatori d’animals 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Departament:   
Agricultura, Ramaderia i Pesca 

 

Servei/Entitat:  
Direcció General de Producció, Innovació i Indústries Agroalimentàries 

Codi:  
 AG03 

Programa:  
Formació professional agrària i pesquera 

Codi:  
 335 

Diagnòstic de la situació 
 
Els joves que volen incorporar-se a l’activitat professional agrària i els professionals que volen una qualificació 
adequada necessiten formació. Les 14 escoles i centres de formació agrària del Departament d'Agricultura, 
Ramaderia i Pesca, distribuïdes per tot el territori imparteixen formació continua (presencial i a distància) i 
ensenyament agrari reglat (cicles formatius de grau mitjà i superior). 
 
Objectius 
 
. Millorar la capacitació dels professionals del sector agrari amb la formació continua. 
. Aconseguir formar als joves per a la seva incorporació al món rural 
 
Activitats 
 
. Elaboració dels plans i programes de capacitació professional agrària . 
. Realització dels cicles formatius coordinats amb el Departament d'Educació 
. Realització de cursos de formació continua i reciclatge de professionals del camp. 
. Fomentar la matriculació de joves del món rural a l'ensenyament reglat. 
 
Seguiment 
 
Els indicadors d'aquestes actuacions són : 
.nº  d'alumnes inscrits en els cicles formatius 
. nº de beques atorgades 
. nº de cursos de formació continua 
. nº d'assistents a formació continua 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Plans educatius (formació reglada) 
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Departament:   
Agricultura, Ramaderia i Pesca 

 

Servei/Entitat:  
Direcció General de Producció, Innovació i Indústries Agroalimentàries 

Codi:  
 AG03 

Programa:  
Desenvolupament tecnològic i  innovació 

Codi:  
 574 

Diagnòstic de la situació 
 

El sector agrari té dèficits tecnològics que cal superar per assolir un nivell de competitivitat adequat. Cal evitar la 
"fractura digital" i fer accessible el sector a les noves tecnologies de la informació i la comunicació, per tal que des 
de les àrees rurals es puguin oferir serveis en els mateixes condicions tecnològiques i econòmiques que en les 
àrees urbanes.  
D’altra banda és necessari transferir les innovacions tecnològiques en matèria de cultius i millores en la producció 
(agrícola, ramadera i pesquera) als productors de manera que s’aconsegueixi una millora de la qualitat que faci del 
sector agrari un sector econòmic competitiu i preparat pels reptes de la globalització.  
 
Objectius 
 
. Millorar el procés de transferència tecnològica i l’accessibilitat del sector a les innovacions tecnològiques. 
.  Aconseguir la tecnificació del camp català amb  millores tècniques de cultius, explotacions, llavors, fertilitzants, 
espècies. 
.Cooperar amb l'IRTA  en la definició i planificació del R+D tecnològic divulgatiu i en la difusió dels resultats i 
avenços en tecnologia. 
. Fomentar la realització de programes de innovació específics en explotacions agràries. 
 
Activitats 
 
. Elaborar el Pla Anual de Transferència Tecnològica  (PATT) 
. Experimentació de camp en assaigs realitzats en explotacions agràries. 
. Realització d’estudis tècnics sobre elements tecnològics que millorin processos productius. 
. Realització de jornades tècniques i conferències de divulgació de coneixements tecnològics  
. Edició de Butlletins d’informació Tècnica 
 
Seguiment 
 
Els indicadors d’aquestes actuacions són : 
.nº d’activitats realitzades dins del PATT 
. nº d’assaigs experimentals realitzats 
. nº d’estudis tècnics realitzats 
. nº de jornades divulgatives 
. nº de programes d’innovació subvencionats 
. nº d’edicions i revistes  
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Política d'I+D+R 
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Departament:  
Agricultura, Ramaderia i Pesca 

 

Servei/Entitat:  
Direcció General de Producció, Innovació i Indústries Agroalimentàries 

Codi: 
 AG03 

Programa:  
Sanitat vegetal i animal 

Codi:  
 611 

Diagnòstic de la situació 
 
La protecció de la sanitat dels productes vegetals, del animal i conseqüentment de les persones que a través de 
l’alimentació consumeixen aquets productes, requereix establir mesures de control i profilaxi sobre les produccions 
agràries (vegetals i animals) de les explotacions agrícoles i ramaderes. L'obertura dels mercats fa més necessari 
que mai tenir un control estricte dels moviments de bestiar que permetin, des de la prevenció, evitar l'entrada i 
extensió de malalties. Pel que fa als conreus cal fer prevenció mitjançant l'aplicació de mesures fitosanitàries i 
introduir millores en la qualitat biològica dels mateixos. 
 
Objectius 
. Millorar el coneixement de la normativa reguladora, els mitjans de lluita contra plagues vegetals i les mesures 
fitosanitàries obligatòries  per part dels productors. 
. Millorar la qualitat biològica dels conreus. 
. Aconseguir l’eradicació de malalties dels animal 
. Aconseguir la identificació de les explotacions ramaderes i dels animals 
 
Activitats 
. Eradicació de la plagues vegetals dels cultius (foc bacterià) 
. Implantació de sistemes alternatius de lluita química 
. Implantació d’un sistema tecnològicament avançat d’avisos fitosanitaris  
. Fomentar les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV) 
. Establir Plans d’emergència sanitària per a malalties animals 
. Establir programes de control, vigilància i eradicació de malalties animals 
 
Seguiment 
 
Els indicadors de seguiment són: 
. nº d’hectàrees prospectades 
. nº d’agents nocius prospectats 
. nº avisos enviats 
. nº fitxes tècniques editades 
. nº d'ADV subvencionades 
. nº  de mostres analitzades 
. nº de ramats lliures de malaltia 
. nº d’inspeccions realitzades 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 

 



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

227 

Departament:  
Agricultura, Ramaderia i Pesca 

 

Servei/Entitat:  
Direcció General de Producció, Innovació i Indústries Agroalimentàries 

Codi:  
 AG03 

Programa:  
Orientació, foment i millora de la producció agrària i pesquera 

Codi:  
 612 

Diagnòstic de la situació 
 
El sector agrari com a sector productiu ha d’aconseguir incrementar la seva competitivitat, produint amb més qualitat 
i fer-ho de forma sostenible i respectuosa amb el medi ambient.  Per tant cal orientar les produccions cap a 
productes en que el valor afegit el doni la seva alta qualitat, garantint la seguretat alimentària i la qualitat 
mediambiental. La reforma de la Política Agrària Comunitària pretén orientar la producció agrària cap al mercat i 
condiciona la recepció de fons a la producció responsable, a la conservació del medi i a la seguretat alimentària. 
Per fer-ho, entre d'altres accions, cal assegurar una correcta gestió de les dejeccions ramaderes i dels fertilitzants 
nitrogenats per tal d'evitar la contaminació de les aigües per nitrats, de forma compatible amb una activitat ramadera 
que, a Catalunya, és molt important com a activitat econòmica productiva. 
Objectius 
 
. Millorar les produccions agrícoles mitjançant l’aplicació de plans sectorials per conreus, el control de llavors i 
planters i la maquinària agrícola. 
. Promoure el desenvolupament de les produccions ecològiques  
. Promocionar les activitats de certificació en producció integrada. 
. Millorar la qualitat dels productes en origen i en transformació. 
. Aconseguir una gestió adequada de les dejeccions ramaderes 
. Millorar el benestar animal 
. Protegir i millorar les races autòctones 
. Aconseguir la traçabilitat dels productes alimentaris 
Activitats 
 
. Elaboració de mapa de sols de Catalunya 
. Gestionar els Plans de Gestió de dejeccions ramaderes. 
. Establir el Pla d'Agricultura Ecològica de Catalunya. 
. Mantenir el Registre Vitivinícola de Catalunya 
. Control de maquinària agrícola. 
. Control de la producció agrària ecològica. 
. Analitzar i modificar les normes de Producció Integrada conjuntament amb els organismes estatals i europeus 
competents. 
. Implantar un sistema de traçabilitat en les explotacions ramaderes. 
. Controlar la fabricació i distribució del aliments per als animals. 
. Controlar la comercialització i qualitat de la llet crua de vaca 
. Promoure el coneixement i la normativa relativa al benestar animal. 
. Supervisar el compliment de la normativa sobre traçabilitat dels aliments. 
. Realitzar campanyes de difusió relatives als productes de qualitat. 
.  Elaborar normativa relativa  a DOP, IGP, DG i IMQ 
Seguiment 
 
Els indicadors d’aquestes activitats són: 
. nº ha. Cartografiades 
. nº de plans de gestió de dejeccions ramaderes aprovats 
. nº  mostres analitzades 
. nº inspeccions realitzades 
. nº certificacions emeses 
. nº de parcel·les inscrites al RVC 
. nº d’assignacions de quota lletera 
. nº de moviments de bestiar 
. nº d’establiments registrats 
. nº d’activitats de promoció i difusió realitzada 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Impacta sobre polítiques mediambientals, bàsicament a la normativa d’intervenció integral de l’administració 
ambiental. 
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Departament:  
Agricultura, Ramaderia i Pesca 

 

Servei/Entitat:  
Direcció General de Producció, Innovació i Indústries Agroalimentàries 

Codi: 
 AG03 

Programa:  
Suport a la Indústria 

Codi:  
 622 

Diagnòstic de la situació 
 
El sector de l'agroindústria a Catalunya és capdavanter a Catalunya, tant en produccions, com en ocupats, com en 
rendibilitat. Actualment s’enfronta al repte de la globalització: l’ampliació de la UE ha suposat un revulsiu per al 
sistema agroalimentari, que obliga a compatibilitzar la seva situació a tots nivells, tant interns de producció, 
transformació i distribució, com de comerç exterior. La globalització també impacta en la repercussió de les crisi 
internacionals i de l’obertura de les fronteres. La indústria està també molt condicionada per exigència d’índole 
sanitària, mediambiental i de qualitat. 
El  grau d’integració de la indústria agroalimentària amb el sector productiu català és molt alt i cal reforçar-lo per 
garantir l’activitat de les explotacions agràries. Donat el pes de la indústria agroalimentària  a Catalunya fa necessari 
que des de l'Administració es recolzi a aquest sector en la seva necessària adaptació a la nova situació mundial. 
 
Objectius 

 
. Aconseguir un més gran coneixement dels diferents sectors de la indústria agroalimentària. 
. Millorar  la comercialització de les produccions agroalimentàries. 
. Millorar l’actuació de les organitzacions de productors. 
 
Activitats 
 
. Realitzar estudi de l’evolució del consum dels diferents productes. 
. Manteniment i actualització del Registre d’indústries Agràries i Alimentàries de Catalunya. 
. Fomentar la concentració i la comercialització mitjançant el reconeixement de les Organitzacions de Productors 
(OPR). 
. Control dels diferents operadors: almàsseres (oli), OPFH (fruites i hortalisses) 
 
Seguiment 
 
Els indicadors d’aquestes activitats són: 
. nº de publicacions realitzades. 
. nº d’estudis realitzats 
. nº de reconeixement d'OPR 
. nº d’inspeccions realitzades 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 

 
 



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

229 

Departament:  
Agricultura, Ramaderia i Pesca 

 

Servei/Entitat:  
Direcció General de Producció, Innovació i Indústries Agroalimentàries 

Codi:  
 AG03 

Programa: 
Ordenació i promoció comercial 

Codi:  
 641 

Diagnòstic de la situació 
 
Les llotges i mercats agraris realitzen una funció molt important de fixar els preus del productes agrícoles i 
ramaderes . Els mercats electrònics són cada vegada més importants com a suport de les diverses etapes de la 
cadena de subministrament i d’informació en el sector agrari, principalment en el trajecte que el producte recorre des 
del camp fins a l’operador o majorista que adquireix el producte, i recolza la tasca dels productors, transportistes, 
transformadors, majoristes, etc.  El gran percentatge de moviment que representen les llotges establertes a 
Catalunya envers les operacions de productes agraris fa necessari aconseguir millora de la seva logística 
d'informació. 
 
Objectius 
 
Millorar la transparència en la formació i informació dels preus agraris. 
 
Activitats 
 
Fomentar l’activitat de les llotges i mercats agraris. 
Analitzar les noves produccions a cotitzar. 
 
Seguiment 
 
nº d'ajuts atorgats 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Departament:  
Agricultura, Ramaderia i Pesca 

 

Servei/Entitat:  
DG de Pesca i Afers Marítims 

Codi:  
 AG05 

Programa:  
Direcció i administració generals 

Codi:  
 121 

Diagnòstic de la situació 
 
La importància que va prenent a Catalunya el conjunt d’activitats econòmiques i de lleure relacionades amb l’espai 
marítim i la necessitat d’ordenació de l’esforç pesquer i de preservació dels recursos marins, fan necessari millorar la 
coordinació dels diferents organismes en les diverses activitats que s’hi desenvolupen. 
La Direcció General de Pesca i Afers marítims s’estructura en diferents unitats, entre elles la  Secció de Coordinació 
Administrativa, que donarà suport tècnic i administratiu al Servei d’Estructures Pesqueres i al Servei de Recursos 
Marins amb la finalitat d’aconseguir una gestió eficient i coordinada dels recursos. 
 
Objectius 
 
1. Millorar la gestió i coordinació dels  serveis de la DG de Pesca i Afers Marítims 
2. Coordinar  els plans i programes d’actuació de la Direcció General, controlar-ne l’execució i avaluar-ne els 
resultats. 
 
Activitats 
 
1. Preparar i tramitar al Servei de Gestió Econòmica i Servei d'Ajuts  tots els expedients de la Direcció general. 
2. Elaborar informes de seguiment i repports d’avaluació de programes i projectes 
3. Controlar  la gestió i administració del personal de la Direcció General. 
4. Control i seguiment de la gestió pressupostària  
 
Seguiment 
 
1.Número d’expedients tramitats 
2.Informe de seguiment emesos 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

 



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

231 

Departament:  
Agricultura, Ramaderia i Pesca 

 

Servei/Entitat:  
DG de Pesca i Afers Marítims 

Codi:  
 AG05 

Programa:  
Modernització de les estructures agràries i pesqueres 

Codi:  
 615 

Diagnòstic de la situació 
 
Ens trobem en la necessitat d’aconseguir un equilibri durador i estable entre l’activitat extractiva pesquera i els 
recursos disponibles que garanteixi la rendibilitat i competitivitat del sector pesquer català. Cal aconseguir una 
renovació i modernització del sector sense augmentar la capacitat extractiva de flota de pesca catalana i evitar la 
degradació dels ecosistemes marins. 
 
Objectius 
 
1.Ajustar l’esforç pesquer 
2. Renovar i modernitzar la flota pesquera 
3. Millorar els equipaments del ports pesquers amb l’objectiu de millorar les condicions de desembocament i 
emmagatzematge dels productes de pesca als ports. 
4. Fomentar les mesures socioeconòmiques per atendre als pescadors afectats per la reestructuració del sector. 
5. Millorar les instal.lacions destinades a la transformació i comercialització dels productes de la pesca. 
 
Activitats 
 
1. Fomentar la retirada definitiva, enfonsament o desballestament de flota obsoleta i improductiva 
2. Fomentar la construcció de nous vaixells de pesca 
3. Invertir en ports de pesca 
4. Finançament d’actuacions d’interès col·lectiu executades per confraries de pescadors 
5. Realitzar accions de compensació a la paralització temporal o definitiva de la flota pesquera per adequar la 
capacitat extractiva. 
 
Seguiment 
 
1. Número de vaixells construïts 
2. Número de vaixells desballestats 
3. Embarcacions paralitzades 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

 



 

 



 

 

DEPARTAMENT DE TREBALL I INDÚSTRIA 
 
 
 

Codi  Server 
TI01   Gabinet Conseller/a i Secretaria General 
TI02   Secretaria d’Indústria 
TI03   Direcció General de Relacions Laborals 
TI05   Direcció General d’Economia Cooperativa, Social i d’Autoocupació 
TI09   Direcció General d’Energia i Mines 
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Departament:  
Treball i Indústria 

 

Servei/Entitat: 
Secretaria General i Gabinet del Conseller 

Codi:   
 TI01 

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 Industria 

 

Servei/Entitat 
Secretaria General i Gabinet del Conseller 

Codi:  
 TI01 

Programa: 
Formació del Personal d’administració i Serveis 

Codi: 
 122 

Diagnòstic de la situació 
 
Evolució de les normatives i regulacions dels àmbits sectorials competència del Departament i dels suports per a 
l’execució del treball, que requereixen una constant actualització i/o aprofundiment d’aquestes matèries 
Els destinataris són el personal del Departament 
 
Objectius 
 
1. Millorar la competència i la qualificació dels empleats públics 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 afectin el Departament 
 
 
Activitats 
 
1 Detecció de la necessitat i tractament de la mateixa    
2 Programació de l'activitat formativa    
3 Coordinació de la realització de l'activitat    
4 Avaluació de l'activitat formativa    
5 Avaluació diferida de l'impacte    
 
Seguiment 
 
Avaluació dels cursos realitzats, i mesura de l’impacte de la formació en l’activitat diària del treballador 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Departament: 
Treball i Industria 

 

Servei/Entitat: 
Secretaria General 

Codi:  
 TI01 

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

Codi:   
 123 

Diagnòstic de la situació 
 
Millora de la seguretat i la salut dels treballadors del Departament 
 
Objectius 
 
1. Identificar i avaluar els factors de risc laboral presents en els llocs de treball per tal de millorar el nivell de salut i 

de seguretat dels treballadors del Departament. 
2. Eliminar o controlar els riscos laborals que puguin afectar els treballadors en el desenvolupament de les seves 

activitats, vetllant per l'adopció i l'aplicació de les mesures preventives necessàries. 
3. Promoure activitats de formació, informació, investigació, estudi i divulgació en matèria de prevenció de riscos 

laborals. 
 
Activitats 
 
- Avaluació dels riscos de seguretat, higiene, ergonomia i psicosociologia del personal al servei del Departament. 
- Vigilància de la salut dels treballadors. 
- Desenvolupament d'accions per evitar o prevenir els riscos detectats. 
- Integrar la prevenció en totes les activitats del Departament. 
- Programar i realitzar accions de formació en prevenció per als treballadors del Departament. 
- Realitzar estudis de sinistralitat laboral i epidemiològics de la salut laboral dels treballadors.  
 
Seguiment 
 
- Avaluacions realitzades (Nombre i resultats) 
- Accions destinades a prevenir riscos (Resultats) 
- Procediments d'integració (Resultats) 
- Formació realitzada (Nombre i Resultats) 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Departament:   
Treball i Industria 

 

Servei/Entitat:  
Gabinet del Conseller / Secretaria General 

Codi:   
 TI01 

Programa:  
Relacions Laborals, Condicions de Treball i Riscos Laboral 

Codi:   
 336 

Diagnòstic de la situació 
 
La millora dels nivells d'ocupació a Catalunya, tant en termes quantitatius com qualitatius constitueix un dels màxims 
objectius del Departament de Treball i Indústria, junt amb la millora de les condicions de treball. Aquesta millora de 
les condicions de treball representa l’assoliment d'un marc català de relacions laborals que fomenti el diàleg social i 
la participació dels agents socials. 
 
Objectius 
 
1. Millorar les condicions organitzatives dels agents socials a fi i efecte de que augmentin i millorin la prestació dels 
seus serveis envers les empreses i treballadors. 
 
2. Vetllar per la participació institucional dels agents socials i fomentar el diàleg d'aquests amb l'administració 
 
Activitats 
 
1. Convocatòries de subvencions adreçades als sindicats i patronals més representatius de Catalunya. 
 
2. Ajuts directes per a la realització de projectes dels agents socials que redundin en una millora del seu 
funcionament i, per tant, de la prestació dels seus serveis a treballadors i empreses. 
 
Seguiment 
 
1. Nombre de sol·licituds presentades i atorgades 
 
2. Anàlisi intern dels continguts dels projectes presentats per a ser susceptibles de rebre ajuts directes del 
Departament de Treball i Indústria, pels tècnics especialistes en la matèria. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Aquests ajuts tenen un impacte transversal en la millora de l'ocupació i la competitivitat del teixit empresarial de 
Catalunya, les polítiques de gènere i d'inserció de col·lectius amb risc d’exclusió social. 
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Departament:  
Treball i Indústria 

 

Servei/Entitat:  
Secretaria d’indústria 

Codi:  
 TI02 

Programa:   
Altres serveis generals 

Codi:  
 129 

Diagnòstic de la situació 
 
Prestar serveis horitzontals al conjunt de l’organització i donar suport en la definició de les línies estratègiques de la 
Secretaria d’Indústria 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 
 
Millorar la Qualitat de la prestació de serveis de la Secretaria d’Indústria   
Definir, planificar i avaluar les actuacions i línies estratègiques de la Secretaria  
 
Activitats 
 
Planificació 
Estudis i Publicacions  
Gestió Econòmica i Pressupostària 
Gestió d’Actes i Protocol  
Compres i Serveis Generals  
 
Seguiment 
 
Avaluació general de l’organització    
Incrementar les publicacions distribuïdes 
Presència a actes d’envergadura organitzats i/o patrocinats per la Secretaria 
    
Impacte sobre polítiques transversals 
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Departament:  
Treball i Indústria 

 

Servei/Entitat:  
Secretaria d’Indústria 

Codi:  
 TI02 

Programa:  
Desenvolupament tecnològic i innovació 

Codi:  
 574 

Diagnòstic de la situació 
 
Fomentar el procés d’R+D+i, dissenyar i gestionar un model sistemàtic de transferència tecnològica a Catalunya per 
aconseguir que les empreses integrin la innovació com a procés estratègic i augmentin la seva qualitat i quantitat de 
la gestió tecnològica, a través de les activitats que coordina i du a terme el CIDEM. 
 
Objectius 
 
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 
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 
Foment dels emprenedors de Base Tecnològica 
Compliment, per part del CIDEM, del pressupost assignat per la Secretaria per els anteriors objectius 
 
Activitats 
 
Planificació 
Finançament de les activitats del CIDEM, concretades en: 
Programes d’Innovació Empresarial, Qualitat i Productivitat i Emprenedoria i Finançament a la Innovació  
Gestió de les Xarxes de Centres Tecnològics, de Difusió Tecnològica, de Suport a la Innovació Tecnològica, de 
Vivers i de Trampolins Tecnològics 
Gestió del Centre d’Enllaç per a la Innovació a Catalunya 
 
 
Seguiment    
Increment de la participació d’empreses en projectes de R+D+i 
Augment del nombre d’empreses assistides per a l’aprofitament d’incentius fiscals 
Participació al Fòrum de la Innovació 
Definició i creació de la Xarxa de Centres Tecnològics i de Difusió Tecnològica 
    
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Acord Estratègic 
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Departament:  
Treball i Indústria 

 

Servei/Entitat:   
Secretaria d’Indústria 

Codi:  
 TI02 

Programa:   
Seguretat i prevenció del risc 

Codi:   
 621 

Diagnòstic de la situació 
 
Malgrat que en l’entorn de la seguretat industrial el nombre d’accidents que es produeixen és relativament baix, cal 
anar adequant la seva gestió a l’increment d’exigències que demanda la societat actual. 
Els principals àmbits d’actuació són : les instal·lacions industrials i domèstiques, els vehicles automòbils i els 
productes industrials i metrològics.  
Els principals col·lectius afectats són particulars, empreses, instal·ladors – mantenidors, tècnics i organismes de 
control, etc.   
 
 
Objectius 
 
Definir un nou model de gestió en el camp de la Seguretat Industrial (instal·lacions, vehicles i creació de l’Agència 
Catalana de Seguretat Industrial). 
 
Adaptar la ordenació urbanística de les zones d’influència a l’entorn de les indústries d’alt risc.  
 
Activitats 
 
Desplegar tot el marc normatiu que desenvolupi el nou model de gestió de la seguretat industrial (3 decrets, nou 
Ordres, protocols, etc.).    
 
Fer campanyes d’inspecció / intervenció als diferents actors i pels diversos camps reglamentaris, en l’àmbit de les 
instal·lacions, els vehicles i els productes industrials i metrològics. 
 
Desenvolupar les aplicacions informàtiques necessàries per assolir els objectius fixats. 
 
Fer campanyes de sensibilització i comunicació en l’àmbit de la seguretat industrial. 
 
Seguiment 
 
Compliment del planning de desenvolupament del nou model i de les campanyes planificades.  
 
Control de l’evolució dels indicadors del quadre de comandament: sinistralitat, nombre d’inspeccions, recursos 
esmerçats, etc. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Nou model gestió seguretat industrial: competitivitat.  
Gestió risc indústries sotmeses a normativa d’accidents greus: planificació urbanística – medi ambient 
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Departament:  
Treball i Indústria 

 

Servei/Entitat:  
Secretaria d’Indústria 

Codi:  
 TI02 

Programa:  
Suport a la indústria 

Codi:  
 622 

Diagnòstic de la situació 
 
Impulsar la inversió empresarial a Catalunya, econòmica i tecnològicament sòlida i aportar informació de l’estat de la 
indústria catalana. 
 
Objectius 
 
Donar suport al disseny de les accions de política industrial de la Secretaria   
Detectar i anticipar problemàtiques de caràcter competitiu de la indústria catalana (OPI) 
Proveir informació de qualitat sobre els principals sectors de la indústria catalana 
 
Activitats 
 
Planificació 
Programes de foment a la inversió en recerca, desenvolupament i innovació industrial  
Transferències de capital i entitats autònomes i de dret públic de la Generalitat 
Informació i anàlisi per part de l’Observatori de Prospectiva Industrial (OPI) 
 
 
Seguiment 
    
Seguiment de l’evolució de conjuntura de la indústria catalana i la seva estructura 
Anàlisi estratègica i competitiva de determinats sectors i negocis de la indústria catalana (OPI) 
Contribució al canvi de l’estructura productiva dels sectors altament exposats a la competència internacional i dels 
considerats estratègics pel que fa l’R+D+i  
    
Impacte sobre polítiques transversals 
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Departament:  
Treball i Indústria 

 

Servei/Entitat:  
DG Relacions Laborals 

Codi:  
 TI03 

Programa:  
Relacions laborals, condicions de treball i riscos laborals 

Codi:  
 336 

Diagnòstic de la situació 
 
La qualitat de l’ocupació a Catalunya presenta mancances que requereixen l’execució de diverses actuacions per 
part del Departament de Treball i Indústria, i en especial des de la direcció general de Relacions Laborals. 
 
Com a dades que reflecteixen aquesta situació, es poden assenyalar la taxa de temporalitat, segons la EPA del 2n. 
Trimestre 2005, que es situa en el 24,5 % global i de forma específica per a les dones en el 27,1%. 
 
La situació és especialment preocupant per a les dones, les quals -a més de la dada assenyalada- presenten unes 
taxes d’activitat i d’ocupació  de més del 20 % de diferència respecte dels homes, i una taxa d’atur de 4 % més alta 
que els homes.   
 
Un altre col.lectiu que presenta deficiències específiques en  aquesta matèria és el dels treballadors immigrants, que 
s’incorporen al mercat de treball bàsicament mitjançant la contractació temporal. 
 
L’elevada taxa de temporalitat incideix negativament en la formació  dels treballadors, tant des del punt de vista 
professional com en la matèria de seguretat i salut en el treball, la qual cosa repercuteix de forma important en la 
manca de qualitat en l’ocupació.   
 
Catalunya constitueix un dels centres d’activitat econòmica més dinàmics de l’Europa actual amb indicadors que 
superen la mitjana europea. No obstant les dades relatives a les lesions produïdes en el treball assalariat no es 
corresponen amb el seu nivell de desenvolupament econòmic i social.  
 
Així, l’examen de les dades corresponents a 2004 mostra:  
Accidents amb baixa en jornada de treballl  declarats durant l’any 2004: 157.621 (149 mortals,1620  greus o molt 
greus i 155.852 lleus) el que significa una reducció en nombres absoluts en relació al 2003 d’un 7,3%. 
  
 Índex d’incidència global l’any 2004 (nombre d’accidents per 100.000 assalariats ocupats): 6.396,67, el que 
representa un descens del 9,49% en relació a l’any anterior. Per primera vegada en anys,  Catalunya es situa per 
sota del índex  d'Espanya. 
 
Les formes de producció de lesió més freqüents són: sobreesforç físic sobre el sistema musculoesquelètic (30,6%), 
Caigudes (6%), Xocs (5,1%) i contactes amb agents tallants, punxants, durs o rugosos (4,7%). 
 
Les causes fonamentals que expliquen aquesta situació són : la confusió existent en la distribució de 
responsabilitats entre Administració, empresaris i treballadors; l’absència d’un sistema d’informació d’accés general 
que permeti mesurar les actuacions, l’aplicació merament formal de la normativa per part de les empreses, 
inexistència d’elements de planificació, avaluació i coordinació de les actuacions públiques, i d’inexistència de 
polítiques específiques per a reduir els nous riscos i els dels col·lectius especialment vulnerables.    
 
L’Acord estratègic per la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana 
incorpora compromisos en matèria d’igualtat i no discriminació, participació i diàleg social, Tribunal Laboral de 
Catalunya, Inspecció de Treball, conciliació de la vida personal i laboral; tots ells relacionats amb un pla de qualitat 
en l’ocupació a Catalunya.  
 
En matèria de prevenció de riscos laborals s'ha de destacar l'elaboració d'un Pla de Govern 2005-2008, que inclogui 
un sistema d’indicadors i registres, actuacions envers els treballadors autònoms, potenciació de mesures de control 
dels serveis d prevenció aliens i de les administracions públiques, accions de sensibilització i formació i impuls de la 
coordinació interdepartamental. 
 
Aquest diagnòstic conforma que la MISSIÓ de la direcció general quedi fixada de la següent manera:  
 
Vetllar pel compliment de la legislació en matèria laboral amb l'objectiu de millorar la qualitat de l’ocupació, tenint en 
compte les condicions laborals i les que tenen a veure amb  la seguretat i salut en el treball dels treballadors i 
treballadores de Catalunya, garantint la igualtat d’oportunitats per als col·.lectius més desfavorits. 
 
Objectius 
 
Estratègics  
1. Aconseguir un sistema d’informació i registres que permeti l’anàlisi qualitatiu i quantitatiu de les pràctiques 
preventives de les empreses i orienti les actuacions de les administracions publiques, que actuaran en coordinació. 
2. Aconseguir la millora en l’exercici de les funcions d’assessorament i de  vigilància i control del compliment de la 
normativa de prevenció de riscos laborals. 
3. Assolir que les conductes adreçades a valorar la vida i la salut dels treballadors representin un valor social de 



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

244 

Departament:  
Treball i Indústria 

 

Servei/Entitat:  
DG Relacions Laborals 

Codi:  
 TI03 

Programa:  
Relacions laborals, condicions de treball i riscos laborals 

Codi:  
 336 

primer ordre. 
4. Promoure una reducció dels nivells de temporalitat en la contractació laboral a Catalunya, a fi d’apropar-los als de 
la mitjana europea 
5. Aconseguir una millora real en la igualtat d’oportunitats en l’accés i en les condicions de treball entre homes i 
dones, i en relació a altres col·lectius més vulnerables, d’acord amb les circumstàncies específiques de cada un. 
6. Consolidar un marc estable de les relacions laborals a Catalunya, millorant i racionalitzant la participació i diàleg 
social. 
 
Operatius 
1. Elaborar el sistema d’indicadors. 
2. Crear i desenvolupar el registres de modalitats preventives de les empreses  
3. Desenvolupar un programa de millora dels sistemes de comunicació d’accidents de treball i malalties 
professionals. 
4. Desenvolupar actuacions de sensibilització en matèria preventiva . 
5. Potenciar la col·laboració ciutadana en matèria de prevenció de riscos laborals.  
6. Promoure la formació en seguretat i salut laborals. 
7. Impulsar la integració de la prevenció a l’empresa i l’adequació d’equipaments. 
8. Desenvolupar les funcions d’assessorament tècnic en matèria de seguretat i salut laboral per part dels Centres de 
Seguretat i Condicions de Salut en el treball. 
9. Desenvolupar i posar en pràctica les competències dels tècnics habilitats per exercir funcions inspectores. 
10. Desenvolupar programes específics de vigilància i control en les empreses. 
11. Impulsar programes de vigilància i control de les entitats  especialitzades en prevenció. 
12. Desenvolupar programes de vigilància i control de les entitats formadores acreditades. 
13. Promoure que les empreses augmentin el nombre de contractes estables, sigui per noves contractacions o sigui 
convertint contractes temporals.   
14. Incrementar la presència de les dones en sectors i activitats en els que estiguin subrepresentades.  
15. Impulsar l’establiment de mesures que permetin la reorganització dels temps i la compatibilitat entre la vida 
personal i laboral 
16.  Donar compliment als compromisos 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80 i 84, assumits en l’Acord Estratègic. 
 
Activitats 
 
1. Dissenyar el sistema de registre. 
2. Millorar el sistema de comunicació d’accidents  
3. Realitzar campanyes específiques sobre riscos i bones pràctiques  
4. Realitzar campanyes publicitàries. 
5. Identificar les necessitats formatives en prevenció de riscos laborals. 
6. Definir les prioritats d’actuació inspectora en funció dels sectors productius en matèria d'igualtat i de prevenció de 
riscos laborals.. 
7. Elaborar i desenvolupar el pla de formació dels tècnics habilitats. 
8. Establir prioritats en les actuacions formatives.  
9. Analitzar les dades sobre temporalitat i rotació en la contractació laboral a Catalunya, per decidir els sectors i 
empreses on actuar , així com les vies d’actuació més adequades. 
10. Dissenyar i executar un pla d’actuació per reduir la temporalitat que inclogui mesures de sensibilització, 
vigilància, control, seguiment i avaluació. 
11. Aprofundir en el coneixement i anàlisi de les dades que permetin l’anàlisi de les relacions laborals a Catalunya 
amb perspectiva de gènere, mantenint-ne la seva difusió i coneixement general  
12. Mantenir un sistema d’ajuts i de reconeixement social per a que les empreses incorporin la perspectiva de 
gènere en el desenvolupament de les relacions laborals. 
13. Potenciar la creació d’eines i instruments, així com la difusió de bones pràctiques a l’empresa i a la negociació 
col.lectiva que permetin la igualtat d’oportunitats a l’àmbit laboral respecte dels col.lectius més vulnerables. 
14. Mantenir i incrementar el contingut de la pàgina web del departament en matèria de relacions laborals i de 
seguretat i salut en el treball.   
15. Consolidar la creació del Consell de Relacions Laborals a Catalunya, la Comissió de Convenis Col.lectius i el 
diàleg social en instàncies més concretes que permetin el manteniment d’un marc estable de negociació i resolució 
de conflictes. 
 
Seguiment 
    
1. Normativa desenvolupada 
2. Índex d’incidència d’accidentalitat segons gravetat i Segons sector/ subsector  
3. Percentatge de comunicats d’AT/MP rebutjats  
4. Nombre d’actuacions d’assessorament realitzades  
5. Nombre d’informe d’investigació d’accidents realitzats  
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Departament:  
Treball i Indústria 

 

Servei/Entitat:  
DG Relacions Laborals 

Codi:  
 TI03 

Programa:  
Relacions laborals, condicions de treball i riscos laborals 

Codi:  
 336 

6. Nombre d’actuacions de vigilància  i control realitzades en  les empreses . 
7. Nombre de cursos realitzats  
8. Nombre de persones formades. 
9. Nombre de jornades tècniques realitzades  

10. Nombre de seminaris i conferències realitzats  
11. Nombre d’exàmens de salut realitzats  
12. Nombre d’estudis d’investigació realitzats  
13 Nombre de serveis de prevenció registrats (propis / aliens/ mancomunats) 
14. Nombre de publicacions realitzades  
15. Taxes periòdiques de temporalitat  per sector(TGSS) 
16. Dades de rotació (anuals) 
17. Nombre de contractes convertits en indefinits (per empreses/sectors) 
18. Nombre d’actes d’infracció i anàlisi dels motius principals d’infracció 
19. Dades d’anàlisi del butlletí Dona i Treball 
20. Ajuts sol.licitats i concedits per a plans d’igualtat i per a agent per la igualtat 
21. Nombre de publicacions efectuades, codis de bones pràctiques difoses, i altres productes de difusió 
22. Productes incorporats i actualitzacions efectuades a la pàgina web 
23. Creació del Consell de Relacions Laborals, de la Comissió de Convenis Col.lectius, acords aconseguits en 
matèria de relacions col.lectives. 

    
Impacte sobre polítiques transversals 
 
La repercussió dels objectius d’aquest Programa en polítiques transversals és important; concretament la millora de 
la qualitat de l’ocupació comportarà una millor competitivitat de les empreses, i tots els objectius i activitats relatius a 
un increment de les dones en el mon del treball en relació a les polítiques de gènere. La coincidència amb alguns 
objectius de l’Acord Estratègic ja s’ha remarcat en anteriors apartats. 
 
El Pla de Govern en matèria de prevenció de riscos laborals constitueix un dels compromisos concrets de l’ Acord 
estratègic i inclou accions d'impúls de les polítiques d'igualtat, en especial de gènere.  
 
Aixímateix, el conjunt d’accions dirigides a la major protecció de la salut i seguretat dels treballadors i treballadores 
té un impacte positiu en els resultats econòmics de les empreses, i, per tant, en la millora  de la competitivitat de 
l’economia. 
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Departament:   
Treball i Industria 

 

Servei/Entitat:  
D. G. d’Economia Cooperativa, Social i Autoocupació 

Codi:  
 TI05 

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. 
 
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 
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Departament:  
Treball i Indústria 

 

Servei/Entitat:  
Direcció General d’Economia Cooperativa, Social i d’Autoocupació 

Codi:   
 TI05 

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 
Implantar un sistema d’indicadors de gestió 
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. 
Revisió dels processos a partir dels resultats dels indicadors de gestió 
 
Seguiment 
 
Control de resultats i avaluació general del servei prestat per la unitat    
    
Impacte sobre polítiques transversals 
 
No 
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Departament:   
Departament de Treball i Industria  

 

Servei/Entitat:  
Direcció General d’Economia Cooperativa, Social i d’Autoocupació 

Codi:  
 TI05 

Programa:   
Promoció de l’ocupació  

Codi:  
 332 

Diagnòstic de la situació 
 
L’existència de bosses d’atur i d’inactivitat ens indica que cal incrementar l’ocupació catalana. 
 
Objectius 
 
- Fomentar l’autoocupació i l’esperit emprenedor. 
- Fomentar l’economia social. 
- Afavorir la inserció laboral del col·lectiu RMI (renda mínima d’inserció) a través d’ECI (Entitats Col·laboradores 

d’Inserció) tot garantint-los les prestacions econòmiques assistencials fixades per llei. 
 

Activitats 
 
- Accions de sensibilització per emprenedors. 
- Informació, orientació, formació i assessorament per a la creació d’empreses. 
- Millorar l’accés al finançament d’emprenedors i d’empreses d’economia cooperativa. 
- Subvencionar programes de foment de l’economia cooperativa. 
- Ordenar el pagament mensual de les prestacions econòmiques de la RMI un cop finalitzat el procediment 

administratiu corresponent. 
- Inserir laboralment les persones destinatàries de la RMI mitjançant la subvenció a empreses d’inserció 

sociolaboral, entitats col·laboradores d’inserció i projectes d’autoocupació. 
 
Seguiment 
 
- Expedients finançats (núm. expedients RMI, núm. expedients subvencionats). 
- Llocs de treball creats. 

 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
- En relació amb l’Acord Estratègic per a l’economia catalana, aquest programa s’enquadra dins les línies de 

treball basades en l’Educació i polítiques actives d’ocupació”, “l’entorn afavoridor de l’activitat empresarial” i “el 
finançament de l’activitat econòmica”. 

- Política d’igualtat d’oportunitats. 
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Departament:   
Departament de Treball i Indústria  

 

Servei/Entitat:  
DG Economia Cooperativa, Social i d’Autoocupació 

Codi:  
 TI05 

Programa:  
Foment empresarial    

Codi:  
 661 

Diagnòstic de la situació 
 
Les empreses de nova creació necessiten un suport tant inicial com d’acompanyament en els primers anys 
d’activitat, així com recursos de més valor afegit i infraestructures que resolguin amb eficàcia les necessitats fruit  de 
la seva gestió empresarial. 
 
La situació actual requereix destinar més recursos al desenvolupament de nous processos que permetin facilitar la 
gestió inicial de les empreses, obtenir tot tipus de suport, recolzament, coneixements, productes avantatjosos, 
serveis i sistemes d’optimització que els permetin fer front als obstacles del món empresarial i que possibilitin la 
seva competitivitat i futura direcció i consolidació. 
 
Objectius 
 
Dissenyar i implementar mecanismes de suport a les micro i petites empreses facilitant productes i eines de 
seguiment  ajustades a les seves necessitats.  
 
Activitats 
 
- Desenvolupar l’acompanyament, assessorament i seguiment de les empreses creades en les necessitats de 

gestió empresarial oferint  els recursos existents dels diversos programes de suport de creació d’empreses.     
- Promoure la formació en àrees concretes d’interès per als nous empresaris  
- Implantar les Xarxes empresarials. Recursos. Finançament. Generació de tot tipus d’ofertes de recursos, 

productes i serveis de utilitat pels emprenedors. Optimització de les noves tecnologies de la informació i dels 
sistemes telemàtics.  

- Promoure la Xarxa sèniors  
- Desenvolupar diferents Recursos de suport al treballador autònom  
- Implantar diversos temes de comunicació de la nova imatge del servei  
 
Seguiment 
 
Aquest seguiment permetrà l’elaboració d’informació sobre la continuïtat de les empreses i el nombre de llocs de 
treball creats cada any, informació sobre la marxa de l’empresa, canvis d’activitat i noves necessitats de suport 
detectades. 
De cadascú dels programes es realitzarà una avaluació i seguiment específic, amb la conseqüent extracció de 
conclusions, reculls d’informacions  i possibilitats de noves accions i millores. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Segons l’Acord Estratègic per a l’economia catalana, aquest programa s’enquadra dins les línies de treball basades 
en “l’entorn afavoridor de l’activitat empresarial” i “finançament de l’activitat econòmica”. 
Es preveu fer èmfasi en millorar aspectes de prevenció i competitivitat de les empreses de nova creació. 
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Departament:    
Treball i Indústria 

 

Servei/Entitat:  
Direcció General d’Energia i Mines 

Codi: 
 TI09 

Programa:  
Altres serveis generals 

Codi: 
 129 

Diagnòstic de la situació 
 
Donar suport a tota la direcció general per al seu funcionament operatiu, cercant l’eficiència en les accions 
realitzades i la millora contínua. 
 
Objectius 
 
- Millora contínua de l’eficiència en la prestació de serveis. 
 
Activitats 
 
- Gestió del Coneixement 
- Manteniment Informàtic 
- Compres i Serveis Generals 
- Gestió Econòmica 
 
Seguiment 
 
Avaluació general de l’organització 
Avaluació general dels serveis prestats per la unitat 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Departament:  
Treball i Indústria 

 

Servei/Entitat: 
Direcció General d’Energia i Mines 

Codi:  
 TI09 

Programa:  
Desenvolupament tecnològic i innovació 

Codi:  
 574 

Diagnòstic de la situació 
 
El Pla d’Energia de Catalunya 2006-2015 esmenta com a una de les línies prioritàries la promoció de les activitats 
de Recerca, Desenvolupament i Innovació en l’àmbit de l’energia. El suport a projectes en aquest àmbit es 
considera imprescindible per al desenvolupament d’aquest programa.  
 
Objectius 
 
Per a l’any 2006, l’objectiu és el suport a línies de recerca i desenvolupament energètic. El suport tindrà com a 
objectiu facilitar el desenvolupament dels projectes presentats, elaborant els estudis previs necessaris, així com 
facilitar la identificació d’empreses del sector que permetin el seu desenvolupament final.  
 
Activitats 
 
Signatura d’un conveni amb el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació per a la transferència 
de l’import total, per l’establiment d’una línia de subvencions que estaran condicionades al compliment per part del 
projecte de les diferents fites i etapes que s’estableixi de comú acord amb l’empresa o grup de recerca sol·licitant.  
 
Seguiment 
 
L’indicador de l’èxit del programa serà el nombre de projectes inclosos en aquesta línia de subvencions. Un 
indicador addicional seran els projectes que finalment han trobat l’estructura empresarial per a ésser desenvolupats.  
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Recerca, desenvolupament i innovació. 
 

 



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

252 

Departament:    
Treball i Indústria 

 

Servei/Entitat:  
Direcció Generald’Energia i Mines 

Codi:    
 TI09 

Programa:  
Seguretat i Prevenció del Risc 

Codi:     
 621 

Diagnòstic de la situació 
 
Acompliment de les previsions reglamentàries en matèria de seguretat minera i protecció radiològica. 
 
Objectius 
 
- Vigilar les condicions de seguretat de les explotacions mineres. 
- Efectuar vigilància radiològica ambiental. 
 
Activitats 
 
- Posar en marxa projectes de seguretat minera finançats des del Ministeri. 
- Inspeccionar instal·lacions radioactives i RX mèdics. 
- Inspeccionar els transports de material radioactiu. 
 
Seguiment 
 
- Nombre d’inspeccions a pedreres. 
- Nombre d’inspeccions a instal.lacions radioactives. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Departament:    
Treball i Indústria 

 

Servei/Entitat:  
Direcció General d’Energia i Mines 

Codi:     
 TI09 

Programa:  
Control i eficiència energètica 

Codi:     
 631 

Diagnòstic de la situació 
 
Controlar que els ciutadans i les empreses disposin de les diferents fonts d'energia amb garantia de 
subministrament, amb una qualitat adequada compatible a l'entorn econòmic, i respectant el territori i el medi 
ambient. (control energètic) 
 
Objectius 
 
- Millorar la qualitat dels subministraments energètics.  
 
Activitats 
 
- Determinar les inversions en infraestructures necessàries per assolir uns nivells de qualitat comparables   
  als del nostre entorn europeu. 
- Controlar les instal·lacions de la xarxa elèctrica de distribució, i la qualitat del servei elèctric. 
- Controlar la qualitat de la xarxa de distribució de gas natural. 
- Controlar la qualitat dels gasos combustibles i dels hidrocarburs distribuïts a les benzineres. 
- Garantir l’atenció de les reclamacions dels usuaris. 
- Implementar la regulació adequada a cada moment per tal de millorar la qualitat del subministrament   
  energètic. 
 
Seguiment 
 
- Temps d’interrupció equivalent de la potència instal·lada en mitjana tensió (TIEPI). 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Departament:    
Treball i Indústria 

 

Servei/Entitat:  
Direcció General d’Energia i Mines 

Codi:     
 TI09 

Programa:  
Infraestructures Energètiques 

Codi:     
 632 

Diagnòstic de la situació 
 
L'important creixement de la demanda d'energia d'aquests darrers anys, així com els requeriments més exigents de 
qualitat, de garantia de subministrament i de respecte al medi ambient, fan necessàries noves infraestructures 
energètiques i l'adequació de les actuals. 
 
Objectius 
 
- Garantir els subministraments  energètics a tot el territori, al menor cost compatible amb una qualitat    
   adient i amb el respecte al medi ambient. 
- Impulsar el reequilibri territorial. 
- Disminuir l’impacte ambiental de les instal·lacions elèctriques d’alta tensió existents. 
 
Activitats 
 
- Participar en els Plans de gasificació dels municipis de Catalunya. 
 
- Participar en els Plans de millora del Servei Elèctric. 
- Recolzar els Plans d’implantació de subestacions elèctriques de transformació, i de les seves  
  infraestructures derivades. 
- Analitzar i estudiar propostes de noves infraestructures o canvis en les actuals. 
Recolzar els projectes d’extensió de l’electrificació i la gasificació rural (subvencions PERC i PLEGAC).  
- Desenvolupar la segona fase dels estudis de soterrament o desplaçament de línies elèctriques d’alta tensió (per a 
22 municipis addicionals). 
 
Seguiment 
 
- Número de subestacions elèctriques posades en servei. 
- Número d’actuacions d’electrificació i gasificació efectuades amb càrrec a les subvencions PERC i PLEGAC. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
- A l’Acord estratègic es contempla la millora de la capacitat i la qualitat de la xarxa elèctrica, i es preveu la 
implantació de 39 noves subestacions elèctriques en el desplegament del Pla Tramuntana. 
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Departament:  
Treball i Indústria 

 

Servei/Entitat:  
DG Energia i Mines 

Codi:  
 TI09 

Programa:  
Foment de les energies renovables 

Codi:  
 633 

Diagnòstic de la situació 
 
Les energies renovables necessiten de suport per vèncer les barreres actuals del mercat de l’energia. Cal una 
actuació decidida per part de l’Administració per tal de situar-les en una situació competitiva en front de les energies 
convencionals. Els àmbits principals d’actuació són l’energia eòlica, la solar, la biomassa i la hidràulica. Els 
col·lectius afectats són particulars, empreses, promotors, instal·ladors, centres de desenvolupament tecnològic, 
companyies energètiques, administracions, etc. 
 
Objectius 
 
Per a l’any 2006, l’objectiu del programa pel que fa a la generació elèctrica és posar en funcionament 260,9 MW de 
nova potència de generació elèctrica (200 MW eòlics, 32,9 MW hidroelèctrics, 3,1 MWp de plaques fotovoltaiques, 
8,5 MW amb biomassa llenyosa i 16,4 MW de biogàs). 
 
Pel que fa a les utilitzacions tèrmiques, l’objectiu per a l’any 2006 és aconseguir un augment de 70,6 ktep del 
consum d’energies renovables (51,9 ktep de biocombustibles, 6,3 ktep de biogàs, 4 ktep de biomassa llenyosa, 
73.000 m2 de plaques solars tèrmiques i 3,3 ktep de fangs de depuradora) 
 
Activitats 
 
Atorgar subvencions, promoure instal·lacions, participar en projectes de demostració, difondre, formar, elaborar de 
normativa i legislació, fomentar la implantació d’indústries del sector a Catalunya, impulsar la recerca i el 
desenvolupament tecnològic en l’àmbit de les energies renovables 
 
Seguiment 
 
Eòlic: potència elèctrica instal·lada en parcs eòlics (en MW) 
Hidràulic: potència instal·lada en aprofitaments hidroelèctrics (en MW) 
Solar tèrmic: superfície de captadors solars tèrmics instal·lats a Catalunya (en m2) 
Solar fotovoltaic: potència instal·lada en captadors fotovoltaics (en kWp) 
Solar termoelèctric: potència elèctrica instal·lada en centrals solars termoelèctriques (en MW) 
Biomassa llenyosa: potència instal·lada en instal·lacions d’aprofitament tèrmic de la biomassa (en kWt) i potència 
elèctrica en instal·lacions de generació elèctrica amb biomassa llenyosa (en MW) 
Biogàs: potència elèctrica en instal·lacions de generació elèctrica amb biogàs (en MW) 
Biocombustibles: quantitat de biodièsel i de bioetanol consumits a Catalunya (en tn) 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Medi ambiental, competitivitat, ocupació, forestal, habitatge. 
 

 



 

 



 

 

DEPARTAMENT DE COMERÇ, TURISME I CONSUM 
 
 
 

Codi  Servei 
CO01   Gabinet Conseller/a i Secretaria General 
CO03   Direcció General de Comerç 
CO04   Direcció General de Turisme 
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Departament:  
Comerç, Turisme i Consum 

 

Servei/Entitat:  
Gabinet del Conseller i Secretaria General 

Codi:  
 CO01 

Programa:  
Direcció i administració  generals 

Codi:  
 121 

Diagnòstic de la situació 
 
La missió de la Secretaria General és de dirigir els serveis generals, els serveis territorials, les persones que hi són 
adscrites, i coordinar les direccions generals i les entitats del Departament per tal de prestar un servei de qualitat als 
ciutadans i empreses, i clients interns, tot optimitzant-ne la seva eficàcia i eficiència 
    
Objectius 
 
Objectius estratègics: 
1 Optimitzar els recursos humans i millorar la formació i les condicions de treball    
2 Racionalitzar els recursos generals    
3 Gestionar els espais de treball (estructura, manteniment i serveis)    
4 Millorar l'assistència a les unitats del Departament    
5 Impulsar la normalització lingüística en establiments d’atenció al públic 
 
Objectius operatius: 
1.1 Promoure l'avaluació i el desenvolupament del RRHH del Departament 
1.2 Incrementar la qualitat en l'organització, identificar processos i prioritzar actuacions 
1.3 Planificar les condicions de salut i seguretat laborals 
2.1 Incrementar l'ús de les TIC 
2.2 Desenvolupar aplicatius de tramitació i gestió de processos 
3.1 Racionalitzar la ubicació de diferents serveis 
3.2 Adoptar criteris d'estalvi energètic i medioambientals en la gestió del patrimoni immoble 
4.1 Implantar un sistema d'indicadors de coneixement sectorial dels àmbits d'actuació del Departament 
4.2 Mantenir el sistema d'indicadors de gestió interna del Departament 
5.1 Elaborar materials de suport i foment de la normalització lingüística en establiments d'atenció al públic 
    
Activitats 
 
1 Formular i aplicar el Pla anual de Formació    
2 Incrementar la formació de càrrecs directius i intermitjos    
3 Reduir els dèficits formatius (persones que no es formen)    
4 Elaborar i implementar el Pla de millora de Recursos Humans    
5 Promoure l'actuació de grups de millora com a eina de formació i qualitat    
6 Elaborar un catàleg de processos    
7 Identificar procediments de treball i tramitació millorables o pautables (manuals de processos)   
8 Elaborar un quadre de planificació d'actuacions preventives       
9 Unificar dependències d'unitats disperses en diferents edificis    
10 Elaborar una carta d'espais com a instrument per aconseguir resultats i incrementar la productivitat i benestar 
dels treballadors    
11 Desenvolupar l'aplicació de tramitació i gestió del Registre de turisme de Catalunya    
12 Implantar una base de dades d'indicadors dels serveis    
13 Automatitzar la comunicació amb les diferents unitats per facilitar l'actualització del sistema d'indicadors d'acció 
de govern 
 
Seguiment 
 
1 Reducció de dèficits formatius (%) 
2 Nombre d'actuacions de millora de qualitat 
3 Nombre de llocs de treball analitzats 
4 Nombre de processos informatitzats 
5 Nombre de persones reagrupades en edificis 
6 Estalvi de costos energètics (%) 
7 Creació bdd d'indicadors dels serveis 
8 Creació aplicatiu de gestió d'indicadors Dep. 
9 Nombre publicacions normalització lingüística 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Millora de l’estalvi i l’eficiència energètica dels edificis 
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Departament:  
Comerç, Turisme i Consum 

 

Servei/Entitat:  
Gabinet del Conseller i Secretaria General 

Codi:  
 CO01 

Programa:  
Internacionalització, promoció i foment del comerç internacional 

Codi:  
 642 

Diagnòstic de la situació 
 
Cal donar un nou impuls a la identificació internacional de Catalunya com a generadora de productes vinculats a la 
moda i el disseny    
 
Objectius 
 
Objectius estratègics: 
 
1 Impulsar la identificació internacional de Catalunya com a gener. de prod. vinculats a la moda i el disseny 
 
Objectius operatius: 
 
1 Ampliació de l'àmbit econòmic implicat en la promoció de la moda 
    
2 Incorporar la internacionalització com un objectiu prioritari de la promoció de la moda 
   
3 Consolidar Catalunya i Barcelona com a centre de referència per a nous valors emergents en la moda i el disseny 
     
Activitats 
 
1 Desenvolupar un nou model d'actuacions promocionals    
2 Reformular l'estructura de suport a salons i desfilades    
3 Integrar els sectors econòmics en l'organització i finançament d'inversions    
4 Reposicionar internacionalment els esdeveniments relacionats amb la moda a Catalunya  
5 Coordinar les actuacions amb altres esdeveniments internacionals que poden tenir interès amb Catalunya  
6 Fomentar la presència d'empreses i dissenyadors catalans en els esdeveniments internacionals més rellevants  
7 Garantir esdeveniments específics de promoció de la moda adreçats a nous dissenyadors  
8 Facilitar instruments de trànsit formació-indústria per a nous dissenyadors    
9 Desenvolupar un programa de beques internacionals per a nous valors    

10 Crear un premi de prestigi internacional per a creadors emergents    
 
Seguiment 
Grau d’execució pressupostària 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Departament:  
Comerç, Turisme i Consum 

 

Servei/Entitat:  
Direcció General de Comerç 

Codi:  
 CO03 

Programa:  
Ordenació i Promoció Comercial 

Codi:  
 641 

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. Configurar un marc normatiu adequat 
2. Millorar l'urbanisme comercial i les estructures comercials col·lectives 
3. Potenciar la competitivitat de les empreses, tant a nivell individual com col·lectivament 
4. Fomentar i millorar l'activitat firal 

 
Objectius operatius: 
1.1 Completar el marc normatiu i garantir-ne el compliment 
2.1 Divulgar el model de comerç urbà de la petita i mitjana empresa i la seva funció econòmica i social 
2.2 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 
2.3 Impulsar els centres comercials urbans a cel obert 
3.1 Impulsar la definició de models d'èxit a nivell territorial i la seva implementació 
3.2 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 
4.1 Donar suport al desenvolupament dels recintes firals 
    
Activitats 
 
1 Aprovació d'un nou Pla Territorial Sectorial dels Equipaments Comercials 
2 Elaboració del Llibre Blanc sobre la Concentració Empresarial en el sector de la distribució: nova elaboració de 
l'equipament de la llar 
3 Cooperació amb les Cambres de Comerç per al desenvolupament d'actuacions de suport a  l'empresa comercial 
4 Campanya de comunicació per a divulgar la importància i la qualitat del model de comerç urbà   
5 Convocatòria 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. Actuacions d'inspecció i procediment 
2. Aportacions a recintes firals 
3. Tramitació programes orientació equipaments comercials 
4. Llicències comercials tramitades, atorgades i denegades 
5. Informes emesos sobre el grau d'implantació 
6. Informes emesos sobre l'adequació comercial del planejament urbanístic 
7. Recerca elaboració Llibre Blanc Concentració Empresarial 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Departament:  
Comerç, Turisme i Consum 

 

Servei/Entitat:  
Direcció General de Turisme 

Codi:  
 CO04 

Programa:  
Promoció i foment del sector turístic   

Codi:  
 651 

Diagnòstic de la situació 
 
El sector turístic català participa de l’economia del país amb una aportació que oscil·la entre el 10 i el 12 % del PIB i 
una taxa d’ocupació directa que se situa a l’entorn del 6% de la població ocupada total. Però si es té en compte que 
el turisme és un camp enormement transversal amb implicacions sobre molts i diversos àmbits la seva rellevància és 
encara major.  Cal destacar que Catalunya va ser la primera comunitat autònoma de l’estat espanyol en recepció de 
turistes internacionals l’any 2004. 
 
Tot i els bons resultats Catalunya no és prou percebuda com una Marca Turística per part dels mercats emissors ni 
per part dels agents del país, tot i que és evident el seu gran potencial per a ser-ho. Cal potenciar la Marca 
Catalunya com a marca paraigües que doni cabuda a les submarques de projecció internacional i amb una posició 
competitiva, que permeti el posicionament competitiu a nivell global de Catalunya, tan per destinacions com per 
productes.  
 
Així doncs, per mitjà del Consorci de Turisme de Catalunya, cal impulsar el reconeixement i projecció internacional 
de Catalunya com una marca turística pròpia.  
 
Objectius 
 
Objectius estratègics: 
1 Aconseguir el posicionament de la marca Catalunya en els mercats turístics estatal i internacional 
 
Objectius operatius: 
 Incrementar les activitats dels centres de Turisme de Catalunya a l'estranger 
 Incrementar les accions de promoció en els principals mercats emissors 
      1.3  Incrementar la presència de Catalunya a través de les TIC 
 
Activitats 
 
1 Definir un pla d'acció per a cadascuna de les oficines creades al 2005 
2 Assistència a noves fires turístiques 
3 Crear el portal de turisme 
 
Seguiment 
 

• Nombre de plans d’acció 
• Presència a noves fires 
• Creació del portal de Turisme 
 

Impacte sobre polítiques transversals 
 
Una de les mesures de l’Acord estratègic per la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de 
l’economia catalana és l’elaboració del Pla Estratègic de Turisme. El Pla pren com a referència els tres nivells de 
vinculació del binomi turisme - territori: 
 
Es considera el territori com a suport físic de l’activitat turística. S’estudia la seva capacitat de rebre el turisme, bé 
per ocupació directa del sòl (allotjament, estacions d’esquí, etc.), bé per a la provisió de serveis i infraestructures 
associats a aquesta oferta (subministrament d’aigua, energia, etc.). 
 
S’analitza la capacitat del territori d’assumir la mobilitat generada per l’activitat turística, especialment pel que fa a la 
recepció, distribució i sortida dels fluxos de visitants de Catalunya, així com de moviment dels mateixos en l’interior 
del país. 
 
S’estudia la potencialitat del territori per constituir en si mateix un factor d’atracció turística. La singularitat 
paisatgística, els valors naturals, ecològics o geològics, entre altres, són elements territorials  i, a la vegada, 
recursos turístics. 
 
Una de les mesures de l’Acord estratègic per la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de 
l’economia catalana és el foment de la Marca Catalunya com a marca paraigües que doni cabuda a les diferents 
submarques existents a Catalunya. 
 

 



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

263 

Departament:  
Comerç, Turisme i Consum 

 

Servei/Entitat:  
Direcció General de Turisme 

Codi:  
 CO04 

Programa:  
Ordenació i millora de les infrastructures i establiments turístics   

Codi:  
 652 

Diagnòstic de la situació 
 
A Catalunya, el turisme és un sector madur, en constant evolució i reconversió. D’altra banda, el nivell assolit per la 
nostra economia impedeix competir per preu amb altres destinacions. Tot això, obliga a establir un model turístic 
competitiu i respectuós amb el territori i el medi ambient . Aquest model i les actuacions de desenvolupament del 
mateix, s’han de fonamentar en l’estructuració de les destinacions turístiques segons criteris de qualitat, 
especialització i identitat.  
 
Objectius 
 
Objectius estratègics: 
1. Millorar l’oferta turística 
Aquest objectiu es concreta en la millora i conservació dels espais natural i urbà, en la creació de nous productes 
turístics i en l’actualització dels  existents  
2. Millorar el coneixement del sector turístic 
Establiment d’un sistema d’informació i anàlisi de coneixement al servei de la planificació i de la política turística, 
que pugui assolir el coneixement de l’estructura, de les característiques i del nivell de les principals magnituds del 
sector 
3. Fomentar la innovació, la qualitat i la professionalitat 
Difondre entre els empresaris del sector la cultura de la innovació, la qualitat dels serveis i la formació contínua del 
personal 
4. Millorar la regulació del sector i el seu compliment 
Adequar el marc normatiu a les directrius de la política turística i l’evolució del sector, garantint la igualtat i la lliure 
competència entre els diferents prestadores de serveis, i , el respecte als drets dels consumidors 
 
Objectius operatius: 
1.1 Incentivar la creació de nous productes, d'empreses i de serveis 
1.2 Millorar la qualitat dels serveis 
1.3 Incrementar i millorar la catalogació i senyalització de les grans rutes turístiques 
2.1 Incrementar el coneixement del sector, investigant àrees poc conegudes 
2.2 Mantenir les operacions estadístiques vigents i incrementar la base informativa 
3.1 Creació d'un sistema d'assessorament a les PIMES turístiques 
3.2 Dissenyar i provar del sistema d'assessorament a les PIMES turístiques 
3.3.Difondre la cultura de la innovació al sector turístic 
4.1 Revisar la Llei de Turisme 13/2002 i actualitzar els reglaments 
4.2 Colaborar en la informatizació de la Inspecció, el Registre i el Procediment 
4.3 Mantenir l'activitat inspectora i de disciplina turística a nivell de 2005 
 
Activitats 
 
Plans de cooperació i dinamització del producte turístic  
Ajuts a la modernització d’allotjaments i creació d’empreses 
Creació de les grans rutes turístiques i gestió de la instal·lació d’histotops 
Informació turística: 

Jornades de treball dels responsables de les oficines de turisme de la xarxa 
Convenis de col·laboració per a la gestió conjunta d’oficines de turisme 
Subvencions a les oficines de turisme de la xarxa per millorar les seves instal·lacions 
Preparar i elaborar el pla de publicacions de la Direcció General de Turisme 

Senyalització:  
Estudis territorials i temàtics, catalogar i senyalitzar les grans rutes turístiques de Catalunya 

Creació i seguiment del Programa nacional de recerca 
Signatura de convenis i contractes per a l’elaboració d’operacions estadístiques. Enquestes i compte satèl·lit del 
turisme 
Creació i posada en marxa d’un sistema d’assessorament tècnic a les PIMES 
Cursos de formació per la innovació, la qualitat i la professionalitat 
Reunions i consultes als diferents agents per a la redacció de la normativa. Redacció de les propostes de Revisió de 
la Llei de Turisme i de diversos reglaments 
Coordinació amb l’adjudicatari del sistema informàtic de Inspecció, Registres i Procediment 
 
Seguiment 
 
1 Nous establiments d'allotjament del Pla 
2 Noves instal·lacions 
3 Projectes de recerca aplicada 
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Departament:  
Comerç, Turisme i Consum 

 

Servei/Entitat:  
Direcció General de Turisme 

Codi:  
 CO04 

Programa:  
Ordenació i millora de les infrastructures i establiments turístics   

Codi:  
 652 

4 Informes i resultats d'operacions estadístiques 
5 Prova pilot assessorament a dos sectors 
6 Habilitació guies de turisme 
7 Jornades de les Oficines de Turisme de la xarxa 
8 Convenis i subvencions a Oficines de la xarxa 
9 Nombre i qualitat d'expedientes i actuacion 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Durant l’exercici 2006 es desplegaran diverses actuacions de l’Observatori de Turisme de Catalunya (OTC), 
previstes en el seu marc de treball. L’OTC es va crear l’any 2005 en compliment de l’Acord estratègic per la 
internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana, i és el primer sistema integrat 
d’informació, estudi, recerca i seguiment del turisme que es crea a Catalunya . La creació d’aquest instrument de 
gestió del coneixement turístic, adscrit a la Direcció General de Turisme, respon a l’objectiu de posar a l’abast dels 
sectors públic i privat una eina adreçada a potenciar la competitivitat del turisme a Catalunya, i a col·laborar en el 
posicionament de la Marca Catalunya, els seus productes i territoris.  
 
D’aquesta manera, l’Observatori de Turisme de Catalunya ha estat concebut i dissenyat per a dur a terme el 
seguiment de l’activitat turística al nostre país i potenciar la recerca aplicada, per tal de recolzar la presa de 
decisions i el disseny d’estratègies. 
 
L’Observatori de Turisme de Catalunya és a més un espai obert a la participació dels diferents agents econòmics i 
socials, les administracions públiques i els centres de recerca en turisme de Catalunya. En aquest sentit, 
l’Observatori contempla diversos canals per a la comunicació permanent. 
 

• El Fòrum de Participació, Col·laboració i Informació  
• Els Grups de Treball Específics  
• Els propis mitjans d’interacció previstos en el seu espai web 

 
Una de les mesures de l’Acord estratègic per la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de 
l’economia catalana és l’elaboració del Pla Estratègic de Turisme. El Pla pren com a referència els tres nivells de 
vinculació del binomi turisme - territori: 
 
Es considera el territori com a suport físic de l’activitat turística. S’estudia la seva capacitat de rebre el turisme, bé 
per ocupació directa del sòl (allotjament, estacions d’esquí, etc.), bé per a la provisió de serveis i infraestructures 
associats a aquesta oferta (subministrament d’aigua, energia, etc.). 
 
S’analitza la capacitat del territori d’assumir la mobilitat generada per l’activitat turística, especialment pel que fa a la 
recepció, distribució i sortida dels fluxos de visitants de Catalunya, així com de moviment dels mateixos en l’interior 
del país. 
 
S’estudia la potencialitat del territori per constituir en si mateix un factor d’atracció turística. La singularitat 
paisatgística, els valors naturals, ecològics o geològics, entre altres, són elements territorials  i, a la vegada, 
recursos turístics. 
 
Una de les mesures de l’Acord estratègic per la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de 
l’economia catalana és el foment de la Marca Catalunya com a marca paraigües que doni cabuda a les diferents 
submarques existents a Catalunya 
 

 



 

 

DEPARTAMENT DE BENESTAR I FAMÍLIA 
 
 
 

Codi  Servei 
BE01   Gabinet Conseller/a i Secretaria General 
BE05   Secretaria de Famílies i d'Infància 
BE06   Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència 
BE07   Secretaria per a la Immigració 
BE08   Direcció General d’Actuacions Comunitàries i Cíviques 
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Departament: 
Benestar i Família 

 

Servei/Entitat:   
Gabinet de la Consellera i Sercretaria General  

Codi:  
 BE01 

Programa:  
Direcció i administració general 

Codi:  
 121 

Diagnòstic de la situació  
 
Per tal d’assolir els seus objectius generals l’Administració necessita una estructura organitzativa, dotada amb 
recursos humans i materials, que dona un suport administratiu tècnic i especialitzat a totes les unitats, serveis, i 
altres ens que actuen en àmbits concrets. 
Per tant aquest programa està format pel conjunt d’actuacions de suport a la gestió de les diferents unitats del 
Departament de Benestar i Família, així com també aquelles despeses estructurals i de funcionament d’aquest.  
Els serveis que inclou aquest programa van encaminats a mantenir la coordinació i l’homogeneïtat, a planificar, 
integrar i fer el seguiment de les actuacions de suport, a controlar i optimitzar els recursos humans, econòmics, 
materials, jurídics, lingüístics, documentals, informàtics, etc., necessaris per assolir els objectius previstos. 
 
Objectius 
 
Estratègics: 
 
1. Planificar, integrar i dirigir els recursos del Departament i de les entitats que hi té adscrites, per tal d’assolir els 

seus objectius. 
2. Coordinar l’actuació de les diferents unitats orgàniques per aconseguir una gestió eficaç, eficient i econòmica. 
3. Atendre i informar al ciutadà dels seus drets, dels serveis existents, dels recursos disponibles, etc.   
 
 
Operatius: 
 
1.1. Optimitzar els mitjans humans, materials i econòmics del Departament.. 

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, web del Departament, impresos, ....)   

 
Activitats 
 
- Gestionar els recursos humans del Departament mitjançant la tramitació dels expedients de personal; del règim 

disciplinari; la gestió del registre informàtic de personal; la participació en la negociació col·lectiva del personal 
laboral; l’establiment i el manteniment de canals d’informació, la comunicació interna i les relacions laborals 
entre el personal del Departament, etc. 
 

- Gestionar la contractació d’obres, de serveis i de subministraments impulsats per les diferents unitats 
orgàniques i entitats del Departament. Administrar els béns patrimonials del Departament i de les seves entitats, 
i fer el seguiment de la cobertura d’assegurança.  
 

- Coordinar els serveis de règim interior del Departament, i gestionar els serveis de manteniment, de seguretat, 
els subministraments, la recepció i l’atenció telefònica dels ciutadans i la logística interna; gestionar les 
publicacions i els fons documentals, així com donar assessorament lingüístic i documental. 

 
- Coordinar la gestió econòmica del Departament, que inclou planificar, elaborar, modificar i fer el seguiment del 

pressupost consolidat, i comptabilitzar els ingressos i les despeses; controlar i fer el seguiment de les 
subvencions i dels convenis amb entitats públiques i privades d’iniciativa social. 

  
- Assessorar a nivell jurídic els òrgans i unitats del Departament i elaborar els informes i els dictàmens 

necessaris. Dur a terme la resolució dels recursos i les  reclamacions interposats,  i la instrucció de 
procediments sancionadors; informar, tramitar i elaborar els avantprojectes de llei i de projectes de disposicions. 

  
- Inspeccionar els centres, els serveis i els establiments de serveis. Gestionar el registre d’entitats, serveis i 

establiments socials. 
 
- Coordinar, supervisar, donar suport tècnic i executar els projectes arquitectònics i de manteniment així com 

d’equipament en immobles del Departament. Assessorar sobre les inversions subvencionades i fer-ne el 
seguiment. 

 
- Elaborar els estudis tècnics orientats a facilitar la formulació de les prioritats de la política en l’àmbit del 

benestar social. 
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Departament: 
Benestar i Família 

 

Servei/Entitat:   
Gabinet de la Consellera i Sercretaria General  

Codi:  
 BE01 

Programa:  
Direcció i administració general 

Codi:  
 121 

 
-  Alinear les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) amb els objectius estratègics del 

Departament, mitjançant  l’elaboració, el desenvolupar, la implantació i actualització del seu Pla director; 
identificar estratègies d’evolució de caire tecnològic i decidir-ne la implantació; mantenir i gestionar les relacions 
amb els subministradors externs en els termes establerts al contracte de serveis de telecomunicacions i 
d’informàtica vigent a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.  

 
Seguiment 
 
- Control sobre l’absentisme 
- Nombre de contractes de personal tramitats 
- Nombre de personal del departament per categories 
- Nombre de concursos específics de mèrits i capacitats de càrrecs de comandament, llocs singulars i de la resta 

de convocatòries de processos selectius 
- Percentatge d’execució del pressupost de despesa 
- Nombre d’entitats de serveis socials registrades 
- Nombre d’inspeccions als serveis socials d’entitats  
- Expedients sancionadors tramitats 
- Nombre de disposicions normatives tramitades 
- Nombre d’expedients de contractació tramitats 
- Nombre de recursos i reclamacions presentades i grau de resolució 
- Nombre d’incidències informàtiques, grau de resolució, temps emprat, etc 
- Nombre d’aplicacions pròpies del Departament i grau d’utilització del conjunt d’aplicacions informàtiques 
- Nombre de processos telemàtics implementats 
- Nombre de publicacions 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Departament:  
Benestar i Família 

 

Servei/Entitat:  
Gabinet de la Consellera i Secretaria General  

Codi: 
 BE01 

Programa:  
Formació del personal al servei de l’administració 

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  adequats 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  Incrementar 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  
- Nombre d’activitats formatives de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya 
- Nombre de persones que sol·liciten activitats formatives 
- Nombre de persones autoritzades a assistir a activitats formatives internes 
- Nombre de persones autoritzades a assistir a activitats formatives externes 
- Nombre de professor contractats 
- Nombre d’activitats formatives realitzades 
- Despesa total destinada a activitats formatives 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Departament:  
Benestar i Família 

 

Servei/Entitat: 
Gabinet de la Consellera i Secretaria General  

Codi:  
 BE01 

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 del Departament 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 
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Departament:  
Benestar i Família  

Servei/Entitat:   
Gabinet de la Consellera i Secretaria General  

Codi: 
 BE01 

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

Codi: 
 313 

Diagnòstic de la situació  
 
El Departament de Benestar i Família realitza de forma centralitzada la gestió del seu patrimoni. 
Per tant aquest programa està format pel lloguer i altres despeses relacionades amb els immobles del Departament 
que es destinen a actuacions relacionades amb l’atenció a les famílies, a la infància i a l’adolescència 
 
Objectius 
 
Estratègics: 
1. Disposar dels immobles necessaris per aquestes actuacions. 
 
Operatius: 
1.1 Mantenir els immobles propis i els lloguers vigents actualitzats. 
1.2 Estudiar la realitat del mercat i disposar d’informació per a noves actuacions.  
 
Activitats 
 
- Realitzar les gestions adients per mantenir els immobles propis i els lloguers actuals i per a obtenir els nous 
immobles que siguin necessaris 
 
Seguiment 
 
- Nombre d’immobles llogats 
- Nombre d’immobles propis 
- Despesa prevista per a lloguers 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Departament:  
Benestar i Família  

Servei/Entitat:   
Gabinet de la Consellera i Secretaria General  

Codi: 
 BE01 

Programa: 
Atenció a la gent gran amb dependència 

Codi:  
 315 

Diagnòstic de la situació  
 
El Departament de Benestar i Família realitza de forma centralitzada la gestió del seu patrimoni. 
Per tant aquest programa està format pel lloguer i altres despeses relacionades amb els immobles del Departament 
que es destinen a actuacions relacionades amb l’atenció a la gent gran amb dependència 
 
Objectius 
 
Estratègics: 
1. Disposar dels immobles necessaris per aquestes actuacions. 
 
Operatius: 
1.1 Mantenir els immobles vigents actualitzats. 
1.2 Estudiar la realitat del mercat i disposar d’informació per a noves actuacions.  
 
Activitats 
 
- Realitzar les gestions adients per mantenir els immobles actuals i per a obtenir els nous immobles que siguin 
necessaris 
 
Seguiment 
 
- Nombre d’immobles destinats a l’atenció a gent gran 
- Despesa prevista per aquests immobles 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Departament: 
Benestar i Família 

 

Servei/Entitat:  
Gabinet de la Consellera i Secretaria General  

Codi: 
 BE01 

Programa: 
Atenció a les persones amb discapacitats 

Codi: 
 316 

Diagnòstic de la situació  
 
El Departament de Benestar i Família realitza de forma centralitzada la gestió del seu patrimoni. Per tant aquest 
programa s’inclou el lloguer i altres despeses relacionades amb els immobles del Departament que es destinen a 
actuacions relacionades amb l’atenció a les persones amb discapacitats.  
Així mateix inclou les despeses relacionades amb els centres i els serveis d’atenció a persones amb discapacitats 
 
Objectius 
 
Estratègics: 
1. Disposar dels immobles necessaris per aquestes actuacions. 
2. Mantenir els centres i serveis d’atenció a persones amb discapacitats 
 
Operatius: 
1.1 Mantenir els immobles propis i els lloguers vigents actualitzats. 
1.2 Estudiar la realitat del mercat i disposar d’informació per a noves actuacions.  
2.1.  Mantenir els centres d’atenció a persones amb discapacitats 
2.2.  Prestar els serveis necessaris d’atenció a persones amb discapacitats 
 
Activitats 
 
- Realitzar les gestions adients per mantenir els immobles propis i els lloguers actuals, i per a obtenir els nous 
immobles que siguin necessaris 
  
- Mantenir els centres i serveis d’atenció a persones amb discapacitats 
  
Seguiment 
 
- Nombre d’immobles llogats 
- Nombre d’immobles propis 
- Despesa prevista per a lloguers 
- Nombre de centres d’atenció a persones amb discapacitats 
- Despesa prevista per al manteniment dels centres d’atenció a persones amb discapacitats 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Departament:  
Benestar i Família  

Servei/Entitat:  
Gabinet de la Consellera i Secretaria General  

Codi: 
 BE01 

Programa: 
Altres serveis de protecció social 

Codi:  
 317 

Diagnòstic de la situació 
 
La formació dels professionals és un factor clau per a la millora de la qualitat de l’atenció als ciutadans que es presta 
des dels serveis socials i alhora contribueix a afavorir el desenvolupament personal i professional de les persones 
que formen part d’aquests serveis. 
 
El programa de formació ofereix cursos, seminaris i tallers emmarcats tant en els serveis socials d’atenció primària 
com en els serveis socials d’atenció especialitzada i s’adrecen a àrees d’actuació tan rellevants com l’atenció a les 
persones grans, l’atenció a persones amb discapacitat, la promoció del benestar de la família i de la infància, el 
foment de la integració dels immigrants i la lluita contra la pobresa i l’exclusió social. 
 
El Programa de formació està adreçat als professionals del Sistema Català de Serveis Socials, el qual comprèn els 
serveis de la Generalitat de Catalunya, dels consells comarcals i dels ajuntaments, i els serveis d’iniciativa privada: 
 
- Àmbit de l’atenció social primària: coordinadors, diplomats en treball social, educadors i treballadors familiars. 
- Àmbit d’atenció a la gent gran (residències, centres de dia i habitatges tutelats): directors, coordinadors 

assistencials, diplomats en treball social, educadors, diplomats en infermeria, metges, psicòlegs, 
fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals i auxiliars de gerontologia. 

- Àmbit d’atenció a les persones amb discapacitat (serveis de valoració, residències, centres diürns i serveis 
sociolaborals): directors, diplomats en treball social, metges, psicòlegs, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals 
i monitors. 

- Àmbit d’atenció a la infància i adolescència en risc (equips d’atenció, serveis d’urgència, centres d’acolliment i 
centres residencials): directors, coordinadors, educadors socials, psicòlegs, pedagogs i llicenciats en dret. 

 
Objectius 
 
Estratègics: 
1. Impulsar l’oferta de formació continuada adreçada als professionals de l’àmbit dels serveis socials. 
2. Potenciar una oferta formativa de qualitat en matèria de serveis socials i adequar l’oferta d’activitats formatives a 
les necessitats expressades pels professionals i als nous requeriments d’atenció social dels ciutadans. 
 
Operatius: 
1.1 Incrementar el nombre de cursos. 
1.2 Incrementar el nombre d’hores anuals de formació impartida, en les diferents modalitats del Programa. 
2.1 Incrementar el nombre de sol·licituds. 
2.2 Incrementar el nombre anual de professionals assistents a les activitats formatives. 
2.3 Incrementar el grau de satisfacció dels professionals-alumnes en relació al Programa. 
 
Activitats 
 
- Detectar les necessitats formatives, que inclou la sol·licitud de les necessitats de formació del personal del 
Departament i dels serveis i centres que en depenen o hi col·laboren i les propostes directes de professionals; 
reunions amb els responsables de cada àmbit per tal d’analitzar la viabilitat i prioritat de les propostes. 
- Elaborar el disseny del programa, que inclou l’establiment dels cursos i col·lectius destinataris prioritaris, 
l’elaboració dels objectius i continguts de cada curs, la recerca del professorat, reserva d’aules, i elaboració del 
programa definitiu. 
- Preparar i realitzar la difusió del programa, amb l’edició del programa complert i de tríptics temàtics en suport 
paper, i tramesa als destinataris potencials del programa; elaboració dels continguts del programa en suport 
informàtic interactiu (web del Departament). 
- Gestionar el programa, que inclou la gestió de sol·licituds, presentació i seguiment de cada curs, gestió econòmica, 
gestió d’assistències, detecció de noves necessitats formatives i organització de nous cursos o ampliació d’edicions. 
- Elaborar la memòria d’activitats, amb l’anàlisi quantitatiu de les activitats, l’anàlisi quantitatiu i qualitatiu dels 
qüestionaris de valoració omplerts pels alumnes, i la compilació de dades i redacció de la Memòria. 
- Difondre la memòria d’activitats, que inclou la tramesa de la memòria  a les unitats directives del Departament i als 
ens locals, incorporació de la Memòria al web del Departament. 
 
Seguiment 
 
- Nombre total de professionals destinats al disseny i gestió del programa 
- Nombre total hores de dedicació/any dels professionals destinats al disseny i gestió del programa 
- Despesa prevista 
- Nombre de cursos realitzats 
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Departament:  
Benestar i Família  

Servei/Entitat:  
Gabinet de la Consellera i Secretaria General  
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Programa: 
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Codi:  
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- Nombre d’hores de formació impartida 
- Nombre de sol·licituds 
- Nombre d’assistents 
- Grau de satisfacció dels alumnes 
 
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, concretament en la 6ª Línia estratègica: “Impulsar la gestió del coneixement en matèria de serveis 
socials”. 
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Departament:  
Benestar I Família 

 

Servei/Entitat:   
Gabinet de la Consellera i Secretaria General  

Codi:  
 BE01 

Programa:  
Serveis a la comunitat 

Codi:  
 323 

Diagnòstic de la situació  
 
El Departament de Benestar i Família realitza de forma centralitzada la gestió del seu patrimoni. Per tant aquest 
programa inclou el lloguer i altres despeses relacionades amb els immobles del Departament que es destinen a 
actuacions relacionades amb els serveis a la comunitat. 
Així mateix s’inclouen en aquest programa els ajuts i subvencions que es destinen a fomentar els serveis a la 
comunitat, ja sigui mitjançant despesa corrent o de capital, que per les seves característiques no tenen cabuda en 
les convocatòries públiques pròpies del Departament. 
 
Objectius 
 
Estratègics: 
1. Disposar dels immobles necessaris per aquestes actuacions. 
2. Ajudar les entitats i les persones que fomenten el civisme i presten serveis a la comunitat. 
 
Operatius: 
1.1. Mantenir els immobles propis i els lloguers vigents actualitzats. 
2.1. Subvencionar actuacions de persones i entitats que presten serveis a la comunitat 
2.2. Subvencionar la inversió de persones i d’entitats que presten serveis a la comunitat 
 
Activitats 
 
- Realitzar les gestions adients per mantenir els immobles propis i els lloguers actuals. 
- Donar suport a aquelles persones i entitats que sol·liciten subvencions per a despesa corrent o inversió, per 

actuacions que es consideren serveis a la comunitat 
  
Seguiment 
 
- Nombre d’immobles llogats 
- Nombre d’immobles propis 
- Despesa prevista per a lloguers 
- Despesa prevista per ajuts a entitats que presten serveis socials 
- Nombre d’entitats subvencionades  
- Nombre de persones subvencionades 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Departament: 
Benestar i Família 

 

Servei/Entitat:   
Secretaria de Famílies i d’Infància  

Codi:  
 BE05 

PROGRAMA: 
Direcció i administració generals 

Codi:  
 121 

Diagnòstic de la situació  
 
Per tal d’assolir els seus objectius generals la Secretaria de Famílies i d’Infància necessita una estructura 
organitzativa, dotada amb recursos humans i materials, que dona un suport administratiu tècnic i especialitzat a 
totes les unitats i serveis que actuen en l’àmbit de la família i de la infància. 
Per tant aquest programa està format pel conjunt d’actuacions de suport a la gestió, així com despeses estructurals i 
de funcionament de la Secretaria de Famílies i d’Infància.  
 
Objectius 
 
Estratègics: 
1. Planificar, integrar i dirigir els recursos de la Secretaria de Famílies i d’Infància per tal d’assolir els seus 
objectius. 
2. Coordinar l’actuació de la Secretaria per aconseguir una gestió eficaç, eficient i econòmica dels recursos 

disponibles. 
3. Atendre i informar al ciutadà dels seus drets, dels serveis existents, dels recursos disponibles, etc.   
 
Operatius: 
1.1. Optimitzar els mitjans humans, materials i econòmics de la Secretaria. 
2.1. Assolir l’execució eficaç dels crèdits pressupostaris de la Secretaria 
3.1. Millorar la qualitat de l’atenció al ciutadà mitjançant una informació més accessible i entenedora (atenció 

telefònica, atenció personal, web del Departament, impresos, ....)   
 
Activitats 
 
- Planificar l’actuació de la Secretaria 
- Coordinar el personal adscrit a la Secretaria 
- Gestionar els crèdits assignats al servei pressupostari BE05 
- Facilitar la informació requerida 
 
Seguiment 
 
- Nombre de personal del departament per grups, adscrits a la Secretaria 
- Percentatge d’execució del pressupost de despesa 
- Nombre d’expedients de contractació impulsats  
- Nombre d’aplicacions informàtiques pròpies de la Secretaria 
- Nombre de publicacions 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Comissió per la conciliació de la vida personal, familiar i laboral. Mesura 84 de l’Acord estratègic internacionalització, 
qualitat de l’ocupació i competitivitat 2006. 
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Departament:  
Benestar i Família 

 

Servei/Entitat:  
Secretaria de Famílies i d’Infància 

Codi: 
 BE05 

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. 
 
En primer lloc cal anar consolidant les prestacions econòmiques a les famílies amb infants per a fer front a les noves 
necessitats que els suposa l’arribada d’un fill o una filla , així com la conciliació de la vida familiar i la vida laboral.  
 
Un altre tema rellevant és la necessitat de prevenir i eradicar la violència de gènere i familiar. Les violències contra 
les dones són una violació dels drets humans i de les llibertats fonamentals. Representen un greu problema social 
en la doble accepció d’aquest concepte: atempten contra la seguretat, la salut, la integritat, la qualitat de vida, 
l’autonomia i la llibertat de les dones, al mateix temps que les seves causes es troben fortament arrelades en el si de 
l’estructura sociocultural. Així doncs, les violències contra les dones són un fenomen social complex i multicausal 
que precisa d’un abordatge integral. Quan aquestes violències es donen en el sí de la família, aquestes violències 
afecten necessàriament els fills i filles d’aquestes dones, ja que en qualsevol cas, directa o indirectament, son 
víctimes de la violència exercida. 
 
Objectius 
 
Estratègics: 
1.- Protegir econòmicament a les famílies amb infants per poder fer front a les noves necessitats que els suposa 
l’arribada d’un fill o filla i fomentar els serveis de suport. 
2.- Prevenir i eradicar la violència de gènere i familiar. 
 
Operatius: 
1.1  Incrementar el nombre i l’import de les prestacions econòmiques per fills a càrrec de 0 a 3 anys.  
1.2  Incrementar els serveis de suport a les famílies. 
1.3  ncrementar la formació a pares i mares mitjançant uns espais de trobada guiats. 
1.4  Assolir la ràtio d’1 Servei d’Atenció a les Famílies (SAF) per cada 50.000 habitants. 
2.1 Obrir una nova casa d’acollida per a dones víctimes de violència domèstica. 
2.2 Obrir 3 nous centres d’atenció especialitzada per a dones víctimes de violència domèstica. 
 
Activitats 
 
- Aplicar el Decret de prestacions econòmiques i ajuts a famílies, així com la gestió dels expedients. 
- Fer el seguiment i millora de la formació realitzada a pares i mares. 
- Elaborar el Pla Estratègic sobre les polítiques del temps i de conciliació de la vida laboral, familiar i personal. 
- Elaborar i desenvolupar el Pla d’acció contra la violència infantil. 
- Implementar el Programa del Govern de la Generalitat per a l’abordatge integral de les violències contra les 

dones, en la part que correspon desenvolupar a la Secretaria de les Famílies i d’Infància. 
- Mantenir i posar en funcionament nous centres d’intervenció especialitzada per a l’atenció i recuperació de 

dones que pateixen o han patit situacions de violència, i els seus fills i filles. 
- Promocionar la prevenció de les situacions de risc a través de les subvencions als ens locals i entitats 

d’iniciativa social. 
 

Seguiment 
 
- Nombre de beneficiaris de les prestacions econòmiques per fills a càrrec. 
- Import de la prestació econòmica  per fills a càrrec. 
- Despesa en prestacions econòmiques per fills a càrrec.  
- Nombre de sol·licituds de prestacions econòmiques per fills a càrrec.  
- Despesa prevista per a subvencions a entitats i corporacions locals per a programes de suport a famílies.  
- Despesa prevista per a activitats formatives de pares i mares.  
- Beneficiaris de l’oferta de les vacances a les famílies. 
- Nombre de sol·licituds de les vacances a les famílies. 
- Ratio  SAF/població.  



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

279 

Departament:  
Benestar i Família 

 

Servei/Entitat:  
Secretaria de Famílies i d’Infància 

Codi: 
 BE05 

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

Codi:  
 313 

- Nombre de noves places cases d’acollida per a dones víctimes de violència domèstica.  
- Nombre de dones ateses a les cases d’acollida per a dones víctimes de violència domèstica. 
- Nombre de nous centres d’atenció especialitzada per a dones víctimes de la violència domèstica. 
- Nombre de dones ateses en centres d’atenció especialitzada per a dones víctimes de la violència domèstica. 
 
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:   
Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència  

Codi:  
 BE06 

Programa:  
Direcció i administració general 

Codi:  
 121 

Diagnòstic de la situació  
 
Per tal d’assolir els seus objectius generals la Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència necessita 
una estructura organitzativa, dotada amb recursos humans i materials, que dona un suport administratiu tècnic i 
especialitzat a totes les unitats i serveis que actuen en l’àmbit de la família i de la infància. 
Per tant aquest programa està format pel conjunt d’actuacions de suport a la gestió, així com despeses estructurals i 
de funcionament de la Direcció General.  
 
Objectius 
 
Estratègics: 
1- Planificar, integrar i dirigir els recursos de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència per tal 
d’assolir els seus objectius. 
2- Coordinar l’actuació de la Direcció General per aconseguir una gestió eficaç, eficient i econòmica dels recursos 
disponibles. 
3- Atendre i informar al ciutadà dels seus drets, dels serveis existents, dels recursos disponibles, etc.   
 
Operatius: 
1.1 Optimitzar els mitjans humans, materials i econòmics de la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència 
2.1  Assolir l’execució eficaç dels crèdits pressupostaris de la Direcció General. 
3.1 Millorar la qualitat de l’atenció al ciutadà mitjançant una informació més accessible i entenedora (atenció 
telefònica, atenció personal, web del Departament, impresos, ....)   
 
Activitats 
 
- Planificar l’actuació de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència 
- Coordinar el personal adscrit a la Direcció General 
- Gestionar els crèdits assignats al servei pressupostari BE06 
- Facilitar la informació requerida 
 
Seguiment 
 
- Nombre de personal del departament per grups, adscrits a la Direcció General 
- Percentatge d’execució del pressupost de despesa 
- Nombre d’expedients de contractació impulsats  
 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Departament:  
Benestar i Família 

 

Servei/Entitat: 
Direcció General d’Atenció a la Infància I L’Adolescència 

Codi: 
 BE06 

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. 
 
En aquest marc es configura com una prioritat la promoció del benestar dels infants i adolescents, amb la finalitat de 
contribuir al seu desenvolupament personal ple, especialment en els casos en què els entorns sociofamiliars i 
comunitaris tenen un alt risc social. Per tant és necessari fomentar i coordinar actuacions d’atenció als infants i 
adolescents en risc i a més, quan sigui necessari, cal que l’Administració exerceixi la protecció i tutela dels infants i 
adolescents desemparats per mancança o exercici inadequat de la potestat del pare o de la mare. 
 
Objectius 
 
Estratègics: 
1. Orientar, diagnosticar i avaluar els infants i adolescents amb alt risc social i fer el seguiment de les mesures de 

protecció. 
2. Acollir de forma immediata els menors i realitzar l’estudi de la seva situació personal i familiar per emetre una 

proposta de mesura de protecció, oferir la cobertura de les necessitats bàsiques dels menors i intervenir en la 
seva educació i aconseguir la inserció social i laboral dels joves atesos al programa. 

3. Atendre als menors immigrants que arriben a Catalunya amb el manteniment i millora de recursos 
especialitzats. 

 
Operatius: 
1.1 Dotar els Equips d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (EAIA) d’un servei més. 
1.2 Incrementar els professionals dels EAIA. 
2.1 Crear noves places en els centres residencials i centres d’acolliment per a infants i adolescents en risc social. 
2.2 Assolir el 95% de l’ocupació dels centres. 
2.3 Crear noves places en el recurs d’habitatges assistits per a joves majors de 18 anys extutelats per 

l’administració.  
3.1 Incrementar noves places els serveis de primera acollida que ofereixen allotjament per a satisfer les necessitats 

assistencials dels infants i adolescents recentment arribats a Catalunya. 
 
Activitats 
 
- Seguir i valorar els infants i adolescents en situació de risc mitjançant els EAIA que es troben territorialitzats. 
- Acollir i donar cobertura de les necessitats bàsiques i educatives dels menors tutelats a través dels 

equipaments residencials d’acollida i d’acció educatius. 
- Donar suport i atenció als joves majors de 18 anys extutelats en el seu procés d’inserció sociolaboral. 
- Donar atenció especialitzada als menors immigrants no acompanyats que arriben a Catalunya. 
- Donar suport econòmic a les famílies extenses i alienes amb els menors que tenen acollits. 
 
 

Seguiment 
 
- Nombre d’ Equips d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (EAIA). 
- Nombre de professionals assignats als EAIA. 
- Despesa prevista per als EAIA. 
- Infants i adolescents atesos pels EAIA 
- Nombre de places dels centres residencials i centres d’acolliment per a infants i adolescents en risc social. 
- Despesa prevista per al manteniment de les places dels centres residencials i centres d’acolliment per a infants 

i adolescents en risc social. 
- Trucades rebudes al Telèfon de la Infància. 
- Infants i adolescents atesos pels serveis d’urgències 
- Despesa prevista per a les urgències de menors en situació de risc. 
- Nombre de centres diürns i programes preventius subvencionats. 
- Despesa prevista per a les subvencions d’atenció diürna dels infants en situació de risc. 
- Nombre de places de serveis de primera acollida per als menors recentment arribats a Catalunya. 
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Codi: 
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Programa:  
Atenció a les famílies, a la infància i a l’adolescència 

Codi:  
 313 

- Despesa prevista per als serveis de primera acollida per als menors recentment arribats a Catalunya 
- Nombre de noves places d’habitatges assistits per a joves majors de 18 anys extutelats per l’administració. 
- Despesa prevista per a l’atenció a joves majors de 18 anys extutelats. 
 
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:   
Secretaria per a la Immigració 

Codi:  
 BE07 

Programa:  
Direcció i administració generals 

Codi:  
 121 

Diagnòstic de la situació  
 
Per tal d’assolir els seus objectius generals la Secretaria per a la Immigració necessita una estructura organitzativa, 
dotada amb recursos humans i materials, que dona un suport administratiu tècnic i especialitzat a totes les unitats i 
serveis que actuen en l’àmbit de la immigració. 
Per tant aquest programa està format pel conjunt d’actuacions de suport a la gestió, així com despeses estructurals i 
de funcionament de la Secretaria per a la immigració.  
 
Objectius 
 
Estratègics: 
1.- Planificar, integrar i dirigir els recursos de la Secretaria per a la Immigració per tal d’assolir els seus objectius. 
2.- Coordinar l’actuació de la Secretaria per aconseguir una gestió eficaç, eficient i econòmica dels recursos 
disponibles. 
3.-  Atendre i informar al ciutadà dels seus drets, dels serveis existents, dels recursos disponibles, etc.   
 
Operatius: 
1.1. Optimitzar els mitjans humans, materials i econòmics de la Secretaria. 
2.1. Assolir l’execució eficaç dels crèdits pressupostaris de la Secretaria 
3.1. Millorar la qualitat de l’atenció al ciutadà mitjançant una informació més accessible i entenedora (atenció 

telefònica, atenció personal, web del Departament, impresos, ....)   
 
Activitats 
 
- Planificar l’actuació de la Secretaria 
- Coordinar el personal adscrit a la Secretaria 
- Gestionar els crèdits assignats al servei pressupostari BE05 
- Facilitar la informació requerida 
 
Seguiment 
 
- Nombre de personal del departament per grups, adscrits a la Secretaria 
- Percentatge d’execució del pressupost de despesa 
- Nombre d’expedients de contractació impulsats  
- Nombre de publicacions 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Departament:  
Benestar i Família 

 

Servei/Entitat:  
Secretaria per a la Immigració 

Codi:  
 BE07 

Programa:  
Atenció a la immigració 

Codi:  
 314 

Diagnòstic de la situació 
 
Els darrers cinc anys el flux d’estrangers arribats a Catalunya s’ha accelerat, diversificat i estès a tot el territori.   
 
Segons les xifres oficials del Ministeri de l’Interior, referents als estrangers amb autorització de residència en vigor, 
entre els anys 2000 i 2005 el nombre d’estrangers ha passat del 3,5% al 6,9% del total de la població de Catalunya, 
en canvi segons les dades dels padrons municipals, en començar el 2005 la població estrangera representa un 
11,5% de la població catalana. 
 
Per origen la comunitat marroquina és la més nombrosa. Entre les nacionalitats que destaquen pel seu accelerat 
creixement cal esmentar l’equatoriana i la romanesa. 
 
El gruix de la població estrangera es concentra a la demarcació de Barcelona, on representa el 10,5% del total 
d’habitants. Ara bé, a la resta de demarcacions tenen un pes relatiu més elevat: a la demarcació de Girona la 
població estrangera s’eleva al 14% dels residents, a les demarcacions de Lleida i Tarragona a l’11%, i a les Terres 
de l’Ebre al 12%. 
 
Des de la Secretaria per a la Immigració és pretén donar una resposta integrada a les necessitats socials, laborals, 
educatives, etc. de la població immigrant estrangera tot establint un sistema d’acollida coordinat, en el marc del Pla 
de Ciutadania i Immigració que recull els drets i els deures de la població estrangera en la nostra Societat del 
Benestar. També és una prioritat garantir unes condicions laborals i d’allotjament dignes i orientades a la integració 
socials dels treballadors temporers durant la seva estada al nostre país. 
 
Aquest programa es finança en un 90% amb ingressos procedents del Ministeri de Treball i Assumptes Socials. 
 
Objectius 
 
Estratègics: 
1. Incentivar que totes les administracions locals, entitats i associacions que actuen en l’àmbit de la immigració 
puguin tenir el suport i acompanyament econòmic que necessiten, així com també les universitats.  
2. Establir un sistema d’acollida coordinat. 
3. Incrementar l’educació intercultural i l’ús social de la llengua catalana. 
4. Incrementar la inserció laboral i l’autonomia laboral, donant especial atenció al factor sexe, els joves i la lluita 
contra el racisme. 
5.  Establir una xarxa d’habitatge d’acollida per als treballadors temporers durant la seva estada al nostre país.  
6. Incrementar el finançament de les polítiques d’integració social i d’acollida dels immigrants estrangers. 
 
Operatius: 
1.1. Incrementar en un 20,5% el suport als programes i actuacions de les administracions locals, entitats i 
associacions, mitjançant convocatòries públiques de subvencions. 
1.2. Incrementar el nombre de convenis amb les universitats 66%. 
2.1.   Incrementar les places en habitatges d’acollida per a les persones que arriben en situació de vulnerabilitat un 
100%. 
3.1. Mantenir el 100% de la despesa destinada a actuacions d’educació. 
3.2. Impulsar el coneixement del català a les entitats immigrants i millorar la metodologia de l’aprenentatge del 
català com a llengua acollidora, incrementant el nombre d’alumnes de cursos de català un 14,5%. 
4.1.  Incrementar la despesa en polítiques d’ocupació un 4%. 
4.2.  Incrementar un 33% els programes destinats a dinamització al carrer per a joves i impulsar la seva participació  
a la xarxa associativa. 
5.1. Mantenir els allotjaments individuals per a treballadors temporers. 
5.2. Incrementar un 20,8% els allotjaments col·lectius per a treballadors temporers. 
5.3. Incrementar el nombre d’allotjaments col·lectius per a treballadors temporers proporcionats pels ajuntaments en 
un 10% 
6. Incrementar un 10% la despesa destinada al finançament de les polítiques d’integració social i acollida dels 
immigrants estrangers. 
 
Activitats  
 
1. Obrir convocatòries de subvencions a entitats i administracions locals. 
2.  Establir convenis de col·laboració amb Universitats i centres de recerca. 
3.  Coordinar la xarxa d’acollida i ampliar aquestes places amb convenis amb ONG. 
4.  Editar i traduir materials per donar a conèixer la societat catalana als nouvinguts. 
5.  Oferir cursos de català per a les associacions d’immigrants. 
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Programa:  
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6. Impulsar tallers sobre gènere i immigració, trobades sobre associacionisme i participació, jornades sobre 
comunitats religioses i integració, jornades sobre recerca i immigració, campanyes contra el racisme social i creació 
de l’aula de ciutadania.  
7. Construir i/o rehabilitar allotjaments per a temporers. 
 
Seguiment  
 
1.1. Import de les subvencions als ens locals. 
1.2. Nombre de convenis amb universitats. 
2. Nombre d’habitatges d’acollida. 
3.1. Import de la despesa destinada a educació. 
3.2. Nombre l’alumnes que han assistit a cursos de català. 
4.1. Import de la despesa destinada a polítiques d’ocupació. 
4.2. Import de la despesa destinada a dinamització al carrer per a joves i impulsar la seva participació a la xarxa 
associativa. 
5.1. Places d’allotjaments individuals per a treballadors temporers. 
5.2. Places d’allotjaments col·lectius per a treballadors temporers. 
5.3. Import dels ajuts dels ajuntaments per allotjaments col·lectius per a treballadors temporers. 
6. Import de la despesa destinada al finançament de les polítiques d’integració social i acollida dels immigrants 
estrangers. 
 
Impacte sobre polítiques transversals  
 
- El Pla de Ciutadania i Immigració 2005-2008 és una mesura transversal que inclou programes de tots els 

Departaments de la Generalitat de Catalunya. Per tant, des del moment de l’elaboració fins a la seva execució i 
avaluació,  l’impacte d’aquest Pla és transversal. 

- Es dóna compliment a la mesura 86 de l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i 
la competitivitat de l’economia catalana referent a l’elaboració del Pla de primera acollida que contempla, entre 
d’altres qüestions, l’entorn laboral, social i cultural; l’aprenentatge de les llengües del país i un allotjament digne. 

- Així mateix, en el cas d’entitats que treballen en l’àmbit de la immigració amb un nombre de 50 treballadors o 
més, es demana una declaració sobre el compliment de la Llei 13/1982 de 7 d’abril, referent a la necessitat de 
donar ocupació almenys al 2% de treballadors disminuïts. 
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Departament:  
Benestar i Família 

 

Servei/Entitat:   
Direcció General d’actuacions Comunitàries i Cíviques  

Codi: 
 BE08 

Programa:  
Direcció i administració generals 

Codi: 
 121 

Diagnòstic de la situació  
 
Per tal d’assolir els seus objectius generals la Direcció General d’Actuacions Comunitàries i Cíviques necessita una 
estructura organitzativa, dotada amb recursos humans i materials, que dona un suport administratiu tècnic i 
especialitzat a totes les unitats i serveis que actuen en l’àmbit de la família i de la infància. 
Per tant aquest programa està format pel conjunt d’actuacions de suport a la gestió, així com despeses estructurals i 
de funcionament de la Direcció General.  
 
Objectius 
 
Estratègics: 
1.- Planificar, integrar i dirigir els recursos de la Direcció General d’Actuacions Comunitàries i Cíviques per tal 
d’assolir els seus objectius. 
2.- Coordinar l’actuació de la Direcció General per aconseguir una gestió eficaç, eficient i econòmica dels recursos 
disponibles. 
3.- Atendre i informar al ciutadà dels seus drets, dels serveis existents, dels recursos disponibles, etc.   
 
Operatius: 
1.1 Optimitzar els mitjans humans, materials i econòmics de la Direcció General d’Actuacions Comunitàries i 
Cíviques. 
2.1 Assolir l’execució eficaç dels crèdits pressupostaris de la Direcció General. 
3.1 Millorar la informació que es facilita al ciutadà mitjançant la xarxa d’Oficines de Benestar i Família (OBF). 
3.2. Incrementar el nombre d’usuaris d’equipaments cívics.   
 
Activitats 
 
- Planificar l’actuació de la Direcció General d’Actuacions Comunitàries i Cíviques 
- Coordinar el personal adscrit a la Direcció General 
- Gestionar els crèdits assignats al servei pressupostari BE08 
- Facilitar informació als ciutadans 
- Gestionar l’ús dels equipaments cívics 
  
Seguiment 
 
- Nombre de personal del departament per grups, adscrits a la Direcció General 
- Percentatge d’execució del pressupost de despesa 
- Nombre d’expedients de contractació impulsats  
 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Departament:  
Benestar i Família 

 

Servei/Entitat:   
Direcció General d’Actuacions Comunitàries i Cíviques  

Codi:  
 BE08 

Programa:  
Altres serveis de protecció socials 

Codi:  
 317 

Diagnòstic de la situació  
 
A Catalunya hi ha moltes famílies en situació d’atur forçós, o en situacions similars, que no poden fer front al 
pagament de les rendes dels seus habitatges. 
 
Diversos factors han influït en un increment progressiu de la població en situació de risc respecte de l’habitatge: 
 
1. L’entrada en vigor de la LAU el gener de 1995, que ha creat noves situacions de desprotecció de les famílies 

davant d’una normativa que no les afavoreix.  
2. La situació actual del mercat de l’habitatge i la desproporció dels preus del lloguer en relació als ingressos 

procedents del treball, pensions o prestacions d’una gran part de la població catalana.  
3. Els derivats de l’increment creixent d’immigrants.   
 
El Govern de la Generalitat vol potenciar, entre les mesures preventives de lluita contra l’exclusió social, les que 
impedeixin que la pèrdua de l’habitatge aboqui les persones o famílies a la pobresa i a la consegüent marginació.  
 
D’altra banda, el Govern també vol alleugerir l’esforç que fan determinats col·lectius més desfavorits, per diverses 
circumstàncies, en relació amb l’import mensual del lloguer del seu domicili habitual i permanent i, per tant, millorar 
la qualitat de vida d’unes persones que es troben al corrent de pagament del lloguer però que per fer-ho efectiu hi 
han de destinar una part important dels ingressos de la unitat familiar. Aquests col·lectius són: famílies nombroses, 
monoparentals amb fills fins a 25 anys d’edat, dones que han patit violència domèstica, unitats arrendatàries 
formades per majors de 55 anys amb fills fins a 25 anys  i/o amb alguna persona discapacitada a càrrec, i unitats 
arrendatàries formades per persones que tinguin la condició de retornades d’acord amb l’establert a la Llei 25/2002, 
de 25 de novembre.  
Objectius  
 
Estratègics: 
1. Aconseguir la permanència en l’habitatge de totes les persones o famílies amb risc de perdre el dret a l’habitatge.  
2. Alleugerir l’esforç de determinats col·lectius més desfavorits en relació amb l’import mensual del lloguer del seu 
domicili habitual. 
 
Operatius: 
1.1 Incrementar el nombre d’ajuts personalitzats a l’allotjament. 
1.2 Incrementar la despesa destinada als ajuts personalitzats a l’allotjament. 
1.3 Mantenir la convocatòria d’ajuts personalitzats a l’allotjament oberta tot l’any. 
2.1 Incrementar el nombre d’ajuts al lloguer per a determinats col·lectius. 
2.2 Incrementar l’import de l’ajut al lloguer per a determinats col·lectius, en relació amb l’esforç econòmic que fa la 
família per tal de fer efectiu el pagament del lloguer. 
2.3 Incrementar la despesa destinada als ajuts al lloguer per a determinats col·lectius. 
 
Activitats  
 
- Elaborar els requisits de les convocatòries d’ajuts d’acord amb les necessitats dels col·lectius destinataris. 
- Promoure una distribució dels requisits de la convocatòria a tota la xarxa de informació pública.  
- Ens els casos, cada vegada més nombrosos, que s’hagi iniciat procediment judicial de desnonament: 

• Gestions al jutjat corresponent, per rebre informació de la fase del procés, i gestions de mediació. 
• Gestions prop dels procuradors dels Tribunals, advocats, administradors, propietaris (part actora en el 

procediment judicial). L’objectiu d’aquestes gestions és conèixer els criteris i establir possibles acords: 
ajornaments de terminis, subrogacions, convenis de reducció de la renda si és possible, renovacions o 
pròrrogues, etc. 

- Gestions de coordinació amb els serveis municipals, altres serveis de la Generalitat, així com amb entitats 
privades: Càritas, ASCA, Creu Roja, etc.  

- Valoració tècnica i proposta de resolució dels ajuts. 
 
Seguiment 
 
- Nombre de sol·licituds d’ajuts personalitzats a l’allotjament. 
- Nombre d’ajuts personalitzats a l’allotjament atorgats. 
- Despesa prevista per als ajuts personalitzats a l’allotjament. 
- Nombre de sol·licituds d’ajuts al lloguer per a determinats col·lectius (desglossat per col·lectius) 
- Nombre d’ajuts al lloguer per a determinats col·lectius atorgats (desglossat per col·lectius). 
- Despesa prevista per als ajuts d’ajuts al lloguer per a determinats col·lectius. 
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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. 
- Fins ara, el Departament de Benestar i Família era l’únic Departament de la Generalitat que destinava uns ajuts 

per a l’habitatge de lloguers: els ajuts personalitzats a l’allotjament i, des de fa tres anys, els ajuts al lloguer de 
l’habitatge per a determinats col·lectius. Enguany, el Departament de Medi Ambient i Habitatge ha establert una 
línia d’ajuts per a l’habitatge de lloguer. Encara no es pot saber l’impacta que tindrà en relació amb els ajuts que 
es gestionen des del Departament de Benestar i Família. De moment, no ha disminuït l’entrada de sol·licituds 
d’ambdós tipus d’ajut, ans el contrari, ha augmentat considerablement.  
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Departament:  
Benestar i Família 

 

Servei/Entitat:  
Direcció General d’Actuacions Comunitàries i Cíviques 

Codi:  
 BE08 

Programa:  
Serveis a la comunitat 

Codi:  
 323 

Diagnòstic de la situació 
 
El nostre país s’ha caracteritzat tradicionalment per la seva àmplia xarxa associativa d’àmbit cívic, que és sens 
dubte un indicador de progrés a favor de la cohesió social. Des del Departament de Benestar i Família es promouen 
actuacions per a la sensibilització cívica i social, potenciant les estructures associatives i coordinant una xarxa 
d’equipaments cívics repartits pel territori català.  
 
Així mateix, per tal de seguir avançant cap a una societat cada cop més cohesionada i inclusiva,  es coordinen i 
impulsen un seguit de mesures i programes que tenen per objectiu garantir la igualtat d’oportunitats, intervenint en 
barris i col·lectius desfavorits per promoure la seva inserció social tant a través de programes integrals de 
desenvolupament comunitari que compten amb el partenariat i la implicació de tots els agents socials, com a través 
de programes que cerquen la inserció social i laboral mitjançant l’accés a les noves tecnologies i la formació.  
 
En aquest context, els valors de solidaritat són cabdals per seguir avançant cap a una societat cohesionada i justa, i 
és en aquest sentit que la tasca de les persones voluntàries constitueix un gran valor social afegit. El Departament 
de Benestar i Família promou el voluntariat oferint suport econòmic i assessorament a les entitats del Sector 
civicosocial per a la millora de la qualitat de l’actuació dels voluntaris, mitjançant la formació, la participació i l’impuls 
d’un portal d’informació integral. La voluntat del Departament és incrementar el nombre voluntaris perquè 
representin com a mínim el 16% de la població catalana, augmentant 3 punts el percentatge actual per tal de situar-
nos en la línia dels països més propers de la UE pel que fa a solidaritat social. 
 
Objectius 
 
Objectius estratègics 
1. Promoure el civisme. 
2. Millorar la cohesió social i avançar cap a una societat inclusiva. 
3. Promoure el voluntariat a Catalunya. 
 
Objectius operatius 
1.1 Enfortir els mecanismes que permetin la participació activa dels ciutadans. 
1.2 Realitzar activitats que recullin els interessos i inquietuds de la gent gran. 
2.1 Augmentar en un 5% els projectes dels Plans de Desenvolupament Comunitari (PDC). 
2.2 Incrementar en un 10% els punts ÒMNIA. 
2.3 Incrementar en un 10% els usuaris del projecte ÒMNIA. 
2.4 Incrementar en un 5% els usuaris del programa “Aprendre a Aprendre”. 
3.1 Augmentar un 5% el nombre de voluntaris a Catalunya. 
3.2 Incrementar un 10% el nombre de consultes realitzades als serveis d'assessorament. 
3.3 Incrementar un 10% el nombre de consultes realitzades al portal virtual xarxanet.org. 
3.4 Ampliar xarxanet.org amb 2 subportals més. 
3.5 Augmentar en un 10% el nombre de cursos del Pla de Formació de Voluntariat. 
 
Activitats 
 
- Atorgar subvencions a entitats d’àmbit cívic. 
- Coordinar programes per a gent gran que afavoreixin la seva participació i integració social, la seva realització 

personal i estimulin la seva autoestima. 
- Coordinar la xarxa d’equipaments cívics (casals cívics, casals de gent gran, hotels d’entitats, Cases de Mar, 

Ludoteques i equipaments polivalents). 
- Gestionar els Premis Civisme.  
- Programar, executar i avaluar el procés comunitari fomentat a través dels Plans de desenvolupament 

comunitari. 
- Realitzar tallers d’iniciació a les TIC en el marc dels punts ÒMNIA. 
- Realitzar tallers de recerca de feina en el marc dels punts ÒMNIA. 
- Realitzar formació per als dinamitzadors dels punts ÒMNIA. 
- Realitzar els tallers “surt del barri” en el marc del programa “Aprendre a Aprendre”. 
- Participar en la Marató de TV3 dotant i formant el personal voluntari que hi treballa. 
- Coordinar i gestionar el Programa de Formació de voluntaris. 
- Coordinar i gestionar la Xarxa Associativa i de Voluntariat de Catalunya. 
- Convocar i gestionar el Premi del Voluntariat. 
- Oferir assessorament jurídic i tècnic a les entitats de voluntariat que ho sol·licitin. 
- Realitzar un estudi quantitatiu sobre la situació actual del voluntariat a Catalunya. 
- Organitzar el Dia Internacional del Voluntariat. 
- Signar convenis amb entitats del sector per al desenvolupament de 2 nous subportals a xarxanet.org. 
- Establir un conveni amb el Ministeri de Treball i Afers Socials per al desenvolupament d’actuacions orientades a 
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millorar quantitativament i qualitativa el voluntariat. 
 
Seguiment 
 
- Import del programa de subvencions a entitats 
- Nombre d’usuaris que participen a les activitats dels casals de gent gran 
- Nombre de projectes dels PDC 
- Nombre de nous punts ÒMNIA 
- Nombre d’usuaris del projecte ÒMNIA 
- Pressupost del projecte ÒMNIA 
- Nombre d’usuaris del programa Aprendre a Aprendre 
- Total pressupost previst 2006 dels plans, programes i actuacions comunitàries i cíviques  
- Nombre de persones voluntàries 
- Nombre de consultes als serveis d’assessorament de voluntariat 
- Nombre de consultes al portal xarxanet.org 
- Nombre de subportals de xarxanet.org 
 
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 activa (encarregat pel Departament de Benestar i Família, elaborat per 37 experts 

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

- El Llibre blanc del tercer sector civicosocial  (encarregat pels Departaments de Presidència i Benestar i Família, 
amb la participació de més de 890 organitzacions i presentat el 2002) és un referent essencial per al 
desenvolupament d’aquest programa. 

 
 



 

 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE 
 
 
 

Codi  Servei 
MA01   Secretaria General 
MA02   Direcció General Polítiques Ambientals i Sostenibilitat 
MA03   Direcció General de Qualitat Ambiental 
MA04   Direcció General del Medi Natural 
MA07   Secretaria d’Habitatge 
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Departament:  
Medi Ambient i Habitatge 

 

Servei/Entitat:  
Secretaria General 

Codi:  
 MA01 

Programa:  
Direcció i administració generals 

Codi:  
 121 

Diagnòstic de la situació 
 
El nou marc de les polítiques de medi ambient i d’habitatge sorgides de l’Acord del Tinell i recollides en diferents 
documents estratègics impulsen amb intensitat la integració del medi ambient en el conjunt de polítiques i fomenten 
amb claredat les polítiques d’habitatge. El programa s’orienta a dirigir, incentivar, i si cap enfortir, les capacitats 
institucionals de millora dels processos legislatius, avaluadors, analítics i de relacions de col.laboració amb totes les 
parts interesades,  en matèria de protecció del medi ambient, foment de la sostenibilitat en tots els sectors i accés a 
l’habitatge. 
 
Objectius 
 
Acordar les línies estratègiques i d’actuació del Departament en col.laboració amb el conjunt d’unitats directives i 
parts interesades tot definint les polítiques de medi ambient i d’habitatge 
- Avaluar el compliment de les actuacions, plans i programes del Departament i ens adscrits 
- Elaborar i dirigir el pressupost  del Departament tot coordinant el corresponent als ens adscrits 
 
Activitats 
 
- Desplegar la normativa ambiental per a la dotació d’un cos legislatiu en matèria mediambiental i d’habitatge que 

doni resposta a les necessitats  
- Desenvolupar els procediments i sistemes d’informació tot adaptant-los a les noves tecnologies amb l’objectiu de 

millorar-ne l’eficiència i la qualitat 
- Impulsar un sistema d’indicadors de medi ambient i sostenibilitat en col.laboració amb el conjunt de direccions 

generals i ens adscrits en el marc de la participació en el Pla Estadístic de Catalunya 
- Impulsar i coordinar les línies de publicació del Departament 
 
Seguiment 
 
- Grau de compliment de les actuacions del pla departamental 
- Normativa ambiental i d’habitatge desenvolupada i impacte de la mateixa 
- Execució del pressupost 
- Indicadors i estadístiques ambientals i d’habitatge 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
- Polítiques de gènere 
- Cooperació al desenvolupament 
- Competitivitat empreses 
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Departament:  
Medi Ambient i Habitatge 

 

Servei/Entitat:  
Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat 

Codi:  
 MA02 

Programa:  
Polítiques i sensibilització ambientals  

Codi:  
 553 

Diagnòstic de la situació 
 
Cal impulsar polítiques de sostenibilitat en l'acció de govern i incrementar el grau de consciència ambiental de la 
societat catalana incidint especialment en els àmbits educatius. Així mateix, s’han de realitzar accions comunicatives 
i implantar el sistema d'informació ambiental del Departament. 
 
Objectius 
 
- Impulsar l'aplicació de polítiqes de sostenibilitat en els programes d'actuació del Govern de la Generalitat 
- Garantir la integració dels valors ambientals en la preparació, adopció i seguiment dels Plans, Programes i 

Projectes que poden tenir efectes significatius en el medi ambient. 
- Impulsar la política d’informació ambiental del Departament, així com promoure l'educació i la sensibilització 

ambientals dins l’Estratègia Catalana d’Educació Ambiental (ECEA) 
- Integrar les prioritats internacionals i europees en la programació de les unitats del Departament 
 
Activitats 
 
Elaborar el Llibre Blanc del Desenvolupament Sostenible de Catalunya (segona fase del procés) 
- Crear l'Oficina del Canvi Climàtic 
- Desenvolupar accions educatives i de sensibiització sobre les energies renovables 
- Organitzar accions de participació per l'elaboració de l'avantprojecte de Llei sobre avaluació ambiental de  plans i 

programes i elaborar guies metodològiques. 
- Consolidar el Programa Escoles Verdes entre els centres educatius de Catalunya 
- Promoure l'aplicació del Programa de Bones Pràctiques Ambientals a diversos sectors 
- Impulsar la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya 
- Consolidar la marca Centre de Documentació de Medi Ambient 
- Convocar diverses convocatòries d’ajuts  
- Formar part de la delegació de l’Estat en les principals conferències intergovernamentals 
 
Seguiment 
 
- Kilowats aportats a la xarxa procedents d'energies renovables 
- Accions de formació i informació 
- Accions realitzades en el marc de l'ECEA 
- Projectes impulsats i accions de comunicació realitzades 
- Presència en els principals esdeveniments internacionals 
- Entrades i consultes als diferents apartats del web del DMAH 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
- Polítiques de gènere 
- Cooperació al desenvolupament 
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Departament:  
Medi Ambient i Habitatge 

 

Servei/Entitat:  
Direcció General de Qualitat Ambiental 

Codi: 
 MA03 

Programa:  
Prevenció i Control Ambiental  

Codi:  
 554 

Diagnòstic de la situació 
 
Cal dur a terme una gestió eficaç del medi per a la salut i el benestar de les persones. També cal desenvolupar 
actuacions que fomentin la producció neta i la gestió ambiental a qualsevol sector d’activitat econòmica; impulsar la 
modernització de les activitats i negocis que faciliten les noves tecnologies i els mercats internacionals. 
 
Objectius 
 
- Facilitar i potenciar la implantació del desplegament de la llei de la intervenció integral de l’administració 

ambiental. 
- Aconseguir suficients entitats acreditades amb capacitat tècnica per portar a terme les actuacions d’anàlisi del 

medi i de control ambiental, adreçades a garantir la permanent adequació de les instal·lacions i activitats dels 
centres o establiments als requeriments ambientals. 

- Assolir un alt grau d'aplicació dels sistemes de qualificació ambiental i de les millors tècniques disponibles 
(MTDs) a les activitats, productes i serveis de tot tipus d'organització.  

- Vetllar per la qualitat de l’aire, les emissions a l’atmosfera i la contaminació acústica 
- Protegir el medi ambient de la contaminació lluminosa 
 
Activitats 
 
- Gestionar les autoritzacions i llicències preceptives per a les activitats 
- Impulsar la creació de l’entitat d’acreditació d’entitats col·laboradores de l’Administració. 
- Gestionar el registre d’empreses amb Distintiu de garantia de qualitat ambiental, etiqueta ecològica de la UE i 

EMAS 
- Convocar ajuts a la implantació de sistemes de qualificació  
- Organitzar Jornades i Seminaris 
- Publicar guies sobre MTDs, manuals d’ecogestió i compra verda. 
- Elaborar un text refós en matèria de contaminació atmosfèrica a Catalunya 
- Renovar i adaptar la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) 
- Elaborar un pla per reduir les emissions dels precursors en la formació de l’ozó troposfèric 
- Gestionar l’atorgament de permisos d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle  
- Elaborar el decret de desenvolupament de la Llei de protecció de la contaminació acústica 
- Impulsar la substitució d’enllumenats, planificar i assessorar els plans estratègics municipals per fer sostenible 

l’enllumenat públic. 
 

Seguiment 
 
- Nombre d’activitats adequades a la Llei 3/1998 IIAA, d’acord amb la Llei 4/2004 i Decret 50/2005 
- Nombre d’entitats acreditades. Nombre d’intervencions realitzades a les entitats acreditades i percentatge 

d’actuacions que aquestes entitats han realitzat de forma satisfactòria. 
- Nombre de nous registres i renovacions en el Distintiu de garantia de qualitat ambiental, etiqueta ecològica de 

la UE i EMAS i increment net. Nombre de sol·licituds presentades 
- Nombre de Seminaris i jornades i nombre de participants.  Nombre de manuals i guies publicats. 
- Grau de compliment de les directives filles sobre la qualitat de l’aire. Mapes de vulnerabilitat i capacitat del 

territori. Plans de descontaminació implantats 
- Avaluació dels plans estratègics i d’adequació de la il·luminació exterior existent. Reunions amb la comissió de 

seguiment dels plans estratègics municipals. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
- Millora de la competitivitat  
- Innovació 
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Departament:  
Medi Ambient i Habitatge 

 

Servei/Entitat:  
Direcció General de Medi Natural 

Codi:  
 MA04 

Programa:  
Protecció i conservació del medi natural 

Codi: 
 551 

Diagnòstic de la situació 
 
Catalunya és un país ubicat en un indret estratègic des del punt de vista de la biodiversitat, just al límit entre 
l’Europa Atlàntica i la Mediterrània, alhora que també és un país densament poblat. La salvaguarda d’aquesta 
diversitat biològica, sotmesa a una forta pressió del seu entorn social, exigeix l’aplicació de mesures i instruments de 
gestió avançats i eficaços, que despleguin les directrius que emanen de la legislació europea.  
 
Objectius 
 
- Implementació de l’Estratègia Catalana per a la conservació i l’ús sostenible de la biodiversitat 
- Implementació del Pla General de Política Forestal 
- Planificació i gestió del Sistema d’Àrees Protegides de Catalunya (parcs naturals, XN200 i PEIN) 
 
Activitats 
 
Gestió sostenible de l’activitat cinegètica i ordenació sostenible de la pesca continenal i protecció dels ecosistemes 
aquàtics continentals, mitjançant el desplegament de nova legislació bàsica 
- Conservació de la diversitat biològica: fauna, flora i hàbitats 
- Conservació i millora de la salut i vitalitat dels ecosistemes forestals 
- Millora de les funcions productives i de les condicions socioeconòmiques i l’ús social del bosc 
- Gestió de la biodiversitat biològica i les funcions protectores dels espais forestals 
- Planificació i gestió dels Espais Naturals de protecció Especial (Parcs) 
- Planificació i gestió dels espais de la Xarxa Natura 2000 i del PEIN. 
 
Seguiment 
 
- Foment de la pesca i la caça sostenible i avaluació per mitjà del seguiment de les llicències  
- Direcció i gestió de plans d’actuació per a la recuperació d’espècies amenaçades 
- Desenvolupament de plans d’actuació per la prevenció d’incendis forestals en el marc del Pla General de 

Política Forestal (ajuts a les ADF, per urbanitzacions sense continuïtat amb la trama urbana, tasques de 
restauració forestal i conservació d’espais 

- Execució de programes de restauració hidrològica i de millora forestals 
- Elaborar directrius per la conservació d’hàbitats i espècies protegides 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
- Política de sanitat 
- Política de millora de la competivitat  
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Departament:  
Medi Ambient i Habitatge 

 

Servei/Entitat:  
Secretaria d’Habitatge 

Codi:  
 MA07 

Programa:  
Direcció i administració generals 

Codi:  
 121 

Diagnòstic de la situació 
 
Amb el Decret 68/2004, de 20 de gener, d’estructuració i de reestructuració de diversos departaments de 
l’Administració de la Generalitat, es va crear la Secretaria d’Habitatge (adscrita al Departament de Medi Ambient i 
Habitatge), que té com a funcions: coordinar la totalitat de polítiques, programes i plans relatius a l’habitatge 
d’iniciativa pública i privada i a l’ordenació i control de l’edificació d’habitatges i l’habitabilitat, gestionar el patrimoni 
d’habitatge públic, participar en les polítiques de sòl per a l’habitatge que exerceix l’INCASOL 
 
A més sota la dependència de la Secretaria d’Habitatge es crea la Direcció General d’Habitatge, que assumeix les 
funcions en matèria d’habitatge i habitabilitat de la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge del DPTOP (que 
quedaria suprimida). 
 
Per tot això la Secretaria d’Habitatge necessita disposar d’uns òrgans administratius i de gestió eficients i 
competents per a poder administrar el programa pressupostari d’habitatge. 
 
Objectius 
 
L’objectiu principal del programa és donar resposta a les necessitats d’agilitat i eficiència dels òrgans administratius 
per a poder gestionar adequadament la política d’habitatge. 
  
Activitats 
 
El òrgans administratius hauran d’ésser els encarregats de gestionar i fer un ús eficient del pressupost destinat a la 
Secretaria d’Habitatge 
 
Seguiment 
 
L’indicador estadístic que permet fer el seguiment i la valoració quantitativa del nivell d’eficiència i gestió del 
pressupost és: el nivell d’execució del pressupost. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Departament:  
Medi Ambient i Habitatge 

 

Servei/Entitat:  
Direcció General d’Habitatge 

Codi: 
 MA07 

Programa:  
Habitatge  

Codi: 
 431 

Diagnòstic de la situació 
 
L’estructura actual del sector de l’habitatge i del mercat immobiliari a Catalunya no permet donar solució adequada a 
les necessitats d’allotjament de les capes de població amb rendes mitjanes o baixes, o amb característiques i 
problemàtiques específiques que les allunyen dels mecanismes d’oferta del mercat. Ni tan sols l’opció del lloguer és 
avui una solució per a aquestes llars ja que l’oferta de lloguer és molt reduïda i, a més, es veu marcada pel procés 
inflacionari general del mercat. Des de la segona meitat dels anys noranta no ha funcionat la promoció d’habitatges 
de protecció oficial. Els percentatges de compliment del objectius previstos han estat reiteradament baixos, malgrat 
que s’han anat reduint continuadament. 
 
Objectius 
 
L’objectiu principal del programa és donar resposta a les necessitats d’allotjament de la població amb rendes 
mitjanes i baixes, que en aquests moments no poden cobrir les seves necessitats en el mercat lliure. Les mesures a 
adoptar per cobrir aquest objectiu han de ser de diverses característiques: que van des del foment de la promoció 
d’habitatges a preu assequible, fins als ajuts al pagament del lloguer dels col·lectius amb rendes més baixes i amb 
risc d’exclusió social, així com donar suport a l’Administració Local i a altres entitats sense ànim de lucre, que operin 
en l’àmbit de l’habitatge, a través de convenis de col·laboració. A més de les mesures destinades a incrementar el 
parc d’habitatges a preu assequible i els ajuts a la població amb rendes més baixes per accedir a un habitatge, és 
important, també, adoptar mesures de manteniment del parc d’habitatges existent amb el foment d’obres de 
rehabilitació, destinades a evitar la degradació excessiva de determinats edificis en situació de risc i a millorar les 
condicions de vida de determinats col·lectius que habiten zones especialment degradades. 
 
Activitats 
 
Per aconseguir incrementar la producció d’habitatges a preu assequible és molt important la col·laboració dels 
ajuntaments en l’aportació de sòl, i dels altres promotors públics i privats en la construcció d’habitatges. En aquest 
sentit es realitzen un conjunt d’actuacions que tenen com objectiu incrementar les reserves de sòl en el territori per a 
la construcció d’Habitatges amb Protecció Oficial i posar els elements suficients perquè els promotors trobin viable la 
construcció d’aquesta tipologia d’habitatges. 
 
Hi ha un conjunt de població que té dificultats per pagar l’habitatge encara que aquest sigui protegit, en aquest cas 
es preveuen un conjunt d’actuacions destinades a evitar l’exclusió social dels col·lectius de població amb rendes 
més baixes. Aquestes actuacions van des de subvencions directes per el pagament del lloguer fins a accions de 
tutela i mediació per part de l’administració. Aquí també és molt important la col·laboració de les administració local, 
tant en el que fa referència a la informació com en la gestió dels expedients. 
 
Per tal d’aconseguir un parc suficient d’habitatges a preu assequible, és important controlar el procés d’adjudicació 
amb un sistema transparent i àgil, tant en les primeres adjudicacions com en les posteriors transmissions. Aquest 
objectiu s’aconsegueix amb el disseny i la constitució d’un registre únic d’oferta i de demanda d’habitatge protegit. 
Un cop més, la col·laboració de les entitats locals és bàsica pel bon funcionament i l’eficiència del registre. També 
és important la lluita contra el frau, on la col·laboració dels notaris i dels registradors de finques a través de convenis 
amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge és bàsica. 
 
L’estudi de l’estat de conservació del parc d’habitatges existent a Catalunya és important per tenir un coneixement 
de les necessitats de rehabilitació. En les mesures adoptades per fomentar la rehabilitació, s’estableix l’obligatorietat 
de realitzar un informe tècnic de l’edifici d’ús residencial o habitatge que es vol rehabilitar, com a valoració de l’estat 
de conservació del parc d’habitatges a Catalunya, i de viabilitat de la rehabilitació que es vol realitzar. Les mesures 
de foment a la rehabilitació estableixen els àmbits que demanen un major impuls per part del sector públic: 
accessibilitat als habitatges amb instal·lació d’ascensors, millora de la sostenibilitat i l’eficiència energètica dels 
edificis, reparació de les patologies estructurals i de les deficiències greus i de risc, adequació i millora 
d’instal·lacions comunitàries, adaptació dels habitatges per a persones amb minosvalidesa, i assoliment de les 
condicions mínimes d’habitabilitat per part dels habitatges. 
 
Seguiment 
 
Un conjunt d’indicadors estadístics permet fer el seguiment i la valoració quantitativa de totes les actuacions 
impulsades. Els indicadors son els següents: nombre d’habitatges amb protecció oficial iniciats i acabats; nombre 
d’adquirents d’habitatges amb protecció oficial; nombre d’habitatges amb protecció oficial iniciats i acabats per la 
Generalitat; nombre de famílies que han rebut un ajut per pagar el lloguer; nombre d’habitatges incorporats a la 
xarxa de mediació per al lloguer social; nombre de borses d’habitatges de lloguer social existents i nombre 
d’habitatges llogats; nombre d’habitatges amb protecció oficial potencials en sòls adquirits amb aquesta finalitat, per 
administracions locals i entitats sense ànim de lucre; nombre d’oficines locals d’habitatge existents; nombre d’edificis 
d’ús residencial que han rebut una subvenció per ser rehabilitats, segons tipus d’obra realitzada, i el nombre 
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Departament:  
Medi Ambient i Habitatge 

 

Servei/Entitat:  
Direcció General d’Habitatge 

Codi: 
 MA07 

Programa:  
Habitatge  

Codi: 
 431 

d’habitatges afectats per aquesta rehabilitació. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Moltes de les accions impulsades des de la Direcció General d’Habitatge tenen incidència en altres àmbits que 
afecten a altres departaments de la Generalitat: Departament de Política Territorial i Obres Públiques en temes de 
sòl i de rehabilitació de barris; Departament de Benestar i Família en els temes relacionats amb l’adquisició 
d’habitatges en especial els adreçats a col·lectius específics; amb la Secretaria General de la Joventut pel que fa a 
l’accés de l’habitatge dels joves. En aquest sentit cal una bona coordinació de tots els departaments perquè les 
polítiques siguin el màxim efectives. 
 
Totes les polítiques d’habitatge estan incloses en l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de 
l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana, informant anualment dels seus resultats. 
 

 



 

 



 

 

DEPARTAMENT D’UNIVERSITATS, RECERCA I 
SOCIETAT DE L’INFORMACIÓ 

 
 

Codi  Servei 
UR01   Secretaria General 
UR02   Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la informació 
UR03   Direcció General d’Universitats 
UR04   Direcció General de Recerca 
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Departament: 
Universitats, Recerca i Societat de la Informació 

 

Servei/Entitat:  
Secretaria General 

Codi:  
 UR01 

Programa:  
Direcció i administració generals 

Codi:  
 121 

Diagnòstic de la situació 
 
La missió del Programa Direcció i Serveis Generals és donar suport als diferents programes i actuacions als quals 
participa el Departament a nivell administratiu, tècnic, econòmic i jurídicament, d’acord amb els principis d’economia, 
eficàcia i eficiència. 
 
La crisi del model tradicional burocràtic i el sorgiment de nous paradigmes de gestió ha comportat una transformació 
conceptual i metodològica a les administracions públiques catalanes. Direcció estratègica, gestió per processos, 
gestió documental, millora contínua o control i avaluació de projectes i programes, entre d’altres,  són un bon 
exemple d’aquestes noves eines de gestió.  
 
De la mateixa manera, la presència de ciutadans cada cop més exigents amb els poders públics i, concretament, en 
les demandes de prestació de serveis de qualitat, ha originat un canvi en els principis orientadors que han de regir el 
disseny i l’elaboració de les polítiques públiques. Així, millorar l’eficàcia, l’eficiència, la transparència, la receptivitat o 
la satisfacció dels usuaris, ja no són només principis o deures, segons el cas, sinó que esdevenen necessitats per a 
les administracions.  
 
El Pla de Govern 2004-2007, a l’apartat 1.2.4., estableix com a objectiu estratègic pel Govern de la Generalitat 
millorar l’atenció al ciutadà, l’eficàcia i la transparència administrativa, i estructura la consecució de l’objectiu en la 
definició d’un model de funció pública, l’accessibilitat de l’administració pública i la millora de la transparència a 
l’administració.   
 
Per tal d’assolir aquestes fites, la Generalitat de Catalunya necessita aportar valor afegit en cadascuna de les 
activitats que desenvolupa i, a més, ha de saber comunicar-les.   
 
En relació amb l’aportació de valor afegit en cadascuna de les activitats que es desenvolupen, el Departament 
d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació impulsa la racionalització, simplificació i millora dels circuits 
administratius, tant des de la vessant funcional, com de la documental, jurídica i de sistemes d’informació i aplica 
totes les eines de gestió que es troben al seu abast per reduir el temps d’execució i incrementar la qualitat de la 
gestió administrativa.     
 
D’altra banda, un dels problemes no resolts a les administracions públiques en general, i també a la Generalitat de 
Catalunya, és la gestió de la comunicació externa i interna. En moltes ocasions, a nivell extern, els directius i gestors 
públics han orientat tots els seus esforços en el disseny dels serveis i han considerat la informació i la comunicació 
del servei com  un producte complementari o, fins i tot, residual i amb un llenguatge a vegades allunyat del ciutadà. 
Aquest fet ha provocat i provoca en els usuaris problemes d’accessibilitat en la prestació d’un servei i percepcions 
errònies de les característiques del servei o dels passos que s’han de seguir per tal d’accedir-hi, la qual cosa genera 
malestar, insatisfacció i la percepció d’una mala gestió dels recursos.  
 
Tan important i tan efectiva com la comunicació externa és la comunicació interna de les organitzacions. Com ja 
s’ha assenyalat, gran part de l’activitat de les administracions públiques resideix en les prestacions de serveis, en 
les quals el factor humà esdevé determinant, ja que la valoració que en faci el ciutadà del servei dependrà en bona 
mesura de l’actitud del personal. Per aquest motiu, és necessari involucrar a tot els membres de l’organització en 
l’assoliment dels objectius estratègics de l’organització i fer-los partícips.  
 
Establir els canals de comunicació adequats per enviar el missatge que es vol transmetre, respectar-los, gestionar la 
informació i la comunicació d’una manera organitzada, coherent i àgil, intensificar la comunicació vertical (ascendent 
i descendent) i horitzontal, entre d’altres, genera sistemes més eficaços i eficients, integra els membres  en els 
valors i la cultura organitzativa, i n’aporta una visió global i cohesionada.   
És més, l’intercanvi d’informació i l’assoliment d’aquesta, permet incrementar  el coneixement dels membres de 
l’organització en els projectes i les activitats que se’n desenvolupen i en la seva execució, aprofitant experiències i 
garantint que el coneixement resideixi en el Departament, més enllà de les persones.  

 
El DURSI, d’acord amb les competències i funcions que té assignades, s’estructura en tres grans pilars operatius: 
universitats, recerca i telecomunicacions i societat de la informació. Aquesta divisió exigeix un esforç més gran de 
coordinació i d’impuls i lideratge per part de la direcció i, a nivell d’unitats, de la Secretaria General i la Direcció de 
Serveis, en tant que element comú del sistema.  
 
Objectius 
 
Objectius estratègics: 
1. Racionalitzar, simplificar i millorar els circuits administratius per tal d’assolir una gestió més eficaç, eficient i 

transparent 
2. Millorar els serveis d’informació per tal de garantir una resposta àgil i eficaç per als ciutadans 
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3. Donar suport als diferents programes i activitat en les que participa el Departament 
 
 Objectius operatius 
1.1. Reduir el temps en l’execució dels expedients administratius el 2006 
1.2. Elaborar el mapa de processos de dues unitats del Departament el 2006 
1.3. Incrementar un 30% el nombre de processos analitzats i millorats el 2006 
2.1. Reduir un 3% el nivell de reenviament del Punt d’Informació i Atenció al Ciutadà a les unitats directives el 2006 
2.2. Reduir un 5% el nombre d’incidències que ha de tractar el Punt d’Informació i Atenció al Ciutadà el 2006 
2.3. Incrementar el nombre d’aplicatius integrats a la intranet del DURSI el 2006 
3.1. Incrementar la implantació del sistema de gestió de documents administratius el 2006 
3.2. Incrementar l’accés al sistema de seguiment d’assumptes el 2006 
3.3. Reduir els terminis en la tramitació de la documentació que es gestiona el 2006 
 
Activitats 
 
Elaborar i gestionar el pressupost del Departament 
1. Elaborar i fer el seguiment dels expedients de contractació administrativa 
2. Gestionar i administrar el personal del Departament 
3. Assessorar en assumptes d’organització i qualitat de serveis 
4. Definir i implantar els sistemes d’informació i l’arquitectura tecnològica i de comunicacions del Departament 
5. Assessorar en dret i col·laborar en la defensa en els assumptes contenciosos i constitucionals 
6. Donar suport tècnic i elaborar informes i estudis en matèries competència del DURSI 
7. Gestionar i facilitar l’accés a les fonts d’informació que serveixen de base empírica per a l’exercici de les 

competències del Departament 
8. Proposar i fer el seguiment d’iniciatives i programes de cooperació en matèria de política lingüística en l’àmbit  

de les competències del Departament 
9. Elaborar el mapa de processos a l’Oficina d’Organització de les Proves d’Accés a la Universitat i a l’Oficina 

d’Orientació per a l’accés a la Universitat.  
i. Elaborar una primera proposta de mapa de processos a l’Oficina d’Organització de les Proves d’Accés a la 

Universitat i a l’Oficina d’Orientació per a l’accés a la Universitat.  
ii. Validar la proposta amb les unitats.  
iii. Redactar els procediments dels processos validats per les unitats.  
iv. Validar la proposta amb les unitats.  
v. Integrar-los a la intranet del DURSI. 
vi. Informar dels diferents processos al Grup d’Anàlisi i Millora del Catàleg de Processos.  

10. Revisar i analitzar els procediments del mapa de processos i introduir les millores per tal d’incrementar la 
qualitat dels diferents procediments i reduir-ne el temps d’execució.  
i. Revisar els procediments del mapa de processos.  
ii. Detectar possibles processos per analitzar a partir de: 

- L’anàlisi de les incidències en els serveis o tràmits de les consultes del ciutadà.  
- Volum d’usuaris dels diferents serveis o tràmits interns o externs.  
- Nous serveis o tràmits del Departament.  

iii. Analitzar els processos des de la vessant jurídica, informàtica, funcional, documental, de seguretat de la 
informació (protecció de dades de caràcter personal). 

iv. Introduir les millores que es considerin per tal d’incrementar la qualitat dels diferents procediments i reduir-
ne el temps d’execució. 

11. Desenvolupar accions per implementar millores en la tramitació de convenis del Departament mitjançant la 
introducció del procediment a Baula, el sistema de gestió d’expedient i arxiu digital.  
i. Calcular el temps d’execució en la tramitació de convenis del Departament.  
ii. Introduir el procediment a Baula, el sistema de gestió d’expedient i arxiu digital.  
iii. Calcular el temps d’execució en la tramitació de convenis un cop implementades les millores.  

13. Desenvolupar accions per implementar millores en la tramitació de les consultes dels ciutadans 
i. Reunir-se amb les unitats per subministrar-los la primera proposta de classificació de consultes dels 

ciutadans.  
ii. Acordar la classificació temàtica de les consultes. 
iii. Definir els escalats per emetre la resposta.  
iv. Definir qui ha de rebre informació sobre la consulta.  
v. Preparar respostes estandarditzades.  
vi. Validar amb les unitats les respostes estandarditzades.  
vii. Establir la formació entre les unitats proveïdores d’informació i les unitats subministradores d’informació.  
viii. Incorporar a la base de dades.  

14. Desenvolupar accions per Integrar els aplicatius del DURSI a la intranet 
i. Inventariar els aplicatius que utilitzen les diferents unitats.  
ii. Valorar l’adequació d’integració d’aquests aplicatius a la intranet del DURSI.  
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iii. Incorporar a la intranet els aplicatius. 
iv. Incorporar la gestió d’usuaris a la intranet.  

 
Seguiment 
 
Temps de tramitació dels expedients 
Nombre d’unitats amb el mapa de processos elaborat 
Percentatge d’increment del nombre de processos analitzats i millorats 
Percentatge de reducció  del nivell de reenviament del Punt d’Informació i Atenció al Ciutadà a les unitats directives 
Percentatge de reducció del nombre d’incidències que ha de tractar el Punt d’Informació i Atenció al Ciutadà 
Percentatge d’increment del nombre d’aplicatius integrats a la intranet del DURSI 
Temps de tramitació de la documentació 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Diagnòstic de la situació 
 
La formació és una política estratègica al servei de les altres polítiques estratègiques d'una organització. La seva 
finalitat és donar suport en l'assoliment dels objectius organitzacionals. Les dades fonamentals que s’han de 
conéixer per programar la formació són les necessitats formatives dels col·lectius afectats, és a dir, saber quina 
diferència hi ha entre els coneixements, les habilitats i les aptituds que es tenen i les que es necessiten per assolir 
els objectius organitzacionals.  
 
El Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI) prepara anualment el seu Pla de 
Formació. Prèviament, es detecten les necessitats de formació del personal que té adscrit. L’anàlisi d’aquestes 
necessites formatives és la pedra angular de la planificació de la formació del DURSI i és el pas previ per poder 
programar i impartir cursos de formació. 
 
La formació i la impartició de cursos formatius tenen relació amb els objectius estratègics del Departament i, en 
consonància, amb el desenvolupament personal i professional dels empleats públics. El procés de formació té 
incidència en totes les unitats i personal del Departament. 
 
La missió del programa formació del personal d’administració i serveis és oferir cursos de formació a tot el personal 
del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI), com a procés formalitzat 
d’aprenentatge, per tal de millorar el funcionament general de l'organització 
 
Objectius 
 
Objectius estratègics 
1. Detectar i satisfer necessitats formatives, d'acord amb els objectius organitzatius i competencials del 

Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI) 
2. Promoure el desenvolupament professional del personal del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de 

la Informació (DURSI) 
3. Adequar les aptituds professionals dels treballadors del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la 

Informació (DURSI) als requeriments d'especialització exigits 
4. Difondre tota la informació sobre cursos i matèries relacionades amb la formació a la Intranet del Departament 

d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI) 
 
Objectius operatius 
1.1 Dissenyar el 100% dels cursos de formació mitjançant l'anàlisi de les necessitats formatives del personal del 

Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI) el 2006 
1.2 Assolir una valoració mínima de 7 sobre 10 en els qüestionaris de satisfacció de formació el 2006 
2.1 Possibilitar l'accés a la formació per al desenvolupament professional al 100% del personal del Departament 

d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI) el 2006 
3.1. Incrementar en un 50% els cursos de formació especialitzada per unitats del  Departament d'Universitats, 

Recerca i Societat de la Informació (DURSI) el 2006 
4.1 Mantenir el 100% dels continguts de l'oferta formativa publicats a la Intranet el 2006 
 
Activitats 
 
1. Organitzar cursos de formació bàsica 
2. Organitzar cursos de formació especialitzada (matèria relacionada amb l'àmbit de competències del DURSI)  
3. Organitzar cursos de llengua 
4. Organitzar cursos d'informàtica 
5. Organitzar activitats de formació en matèria de seguretat i salut 
6. Organitzar activitats de formació en polítiques de gènere (en col.laboració amb l'Escola d’Administració Pública 

de Catalunya, EAPC) 
7. Organitzar activitats de formació en polítiques mediambientals (en col.laboració amb l'Escola d’Administració 

Pública de Catalunya, EAPC) 
 
Seguiment 
1. Percentatge de cursos de formació dissenyats mitjançant l'anàlisi de les necessitats formatives 
2. Percentatge de cursos realitzats sobre els previstos 
3. Valoració mitjana en els qüestionaris de satisfacció 
4. Percentatge de persones amb accés formació 
5. Percentatge de persones que sol·liciten assistir als cursos 
6. Percentatge de persones que assisteixen als cursos 
7. Percentatge de certificats d'assistència i aprofitament sobre cursos realitzats 
8. Percentatge d'increment de cursos de formació especialitzada per unitats 
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9. Grau de compliment de les condicions contractuals en formació 
10. Percentatge dels continguts de l’oferta formativa publicats a la Intranet 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Quan una organització planifica la formació dels seus recursos humans té en compte, a l’hora de confeccionar el 
programa dels cursos, diferents motius: augmentar la capacitació per al millor desenvolupament del lloc de treball, 
capacitar per a desenvolupar un altre lloc de treball, possibilitar la promoció interna, i també donar a conèixer 
diferents polítiques transversals (com el medi ambient, les polítiques de gènere...), entre altres. 
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Diagnòstic de la situació 
 
La missió del Programa Direcció i Serveis Generals és donar suport als diferents programes i actuacions als quals 
participa el Departament a nivell administratiu, tècnic, econòmic i jurídicament, d’acord amb els principis d’economia, 
eficàcia i eficiència. 
 
La crisi del model tradicional burocràtic i el sorgiment de nous paradigmes de gestió ha comportat una transformació 
conceptual i metodològica a les administracions públiques catalanes. Direcció estratègica, gestió per processos, 
gestió documental, millora contínua o control i avaluació de projectes i programes, entre d’altres,  són un bon 
exemple d’aquestes noves eines de gestió.  
 
De la mateixa manera, la presència de ciutadans cada cop més exigents amb els poders públics i, concretament, en 
les demandes de prestació de serveis de qualitat, ha originat un canvi en els principis orientadors que han de regir el 
disseny i l’elaboració de les polítiques públiques. Així, millorar l’eficàcia, l’eficiència, la transparència, la receptivitat o 
la satisfacció dels usuaris, ja no són només principis o deures, segons el cas, sinó que esdevenen necessitats per a 
les administracions.  
 
El Pla de Govern 2004-2007, a l’apartat 1.2.4., estableix com a objectiu estratègic pel Govern de la Generalitat 
millorar l’atenció al ciutadà, l’eficàcia i la transparència administrativa, i estructura la consecució de l’objectiu en la 
definició d’un model de funció pública, l’accessibilitat de l’administració pública i la millora de la transparència a 
l’administració.   
Per tal d’assolir aquestes fites, la Generalitat de Catalunya necessita aportar valor afegit en cadascuna de les 
activitats que desenvolupa i, a més, ha de saber comunicar-les.   
 
En relació amb l’aportació de valor afegit en cadascuna de les activitats que es desenvolupen, el Departament 
d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació impulsa la racionalització, simplificació i millora dels circuits 
administratius, tant des de la vessant funcional, com de la documental, jurídica i de sistemes d’informació i aplica 
totes les eines de gestió que es troben al seu abast per reduir el temps d’execució i incrementar la qualitat de la 
gestió administrativa.     
 
D’altra banda, un dels problemes no resolts a les administracions públiques en general, i també a la Generalitat de 
Catalunya, és la gestió de la comunicació externa i interna. En moltes ocasions, a nivell extern, els directius i gestors 
públics han orientat tots els seus esforços en el disseny dels serveis i han considerat la informació i la comunicació 
del servei com  un producte complementari o, fins i tot, residual i amb un llenguatge a vegades allunyat del ciutadà. 
Aquest fet ha provocat i provoca en els usuaris problemes d’accessibilitat en la prestació d’un servei i percepcions 
errònies de les característiques del servei o dels passos que s’han de seguir per tal d’accedir-hi, la qual cosa genera 
malestar, insatisfacció i la percepció d’una mala gestió dels recursos.  
 
Tan important i tan efectiva com la comunicació externa és la comunicació interna de les organitzacions. Com ja 
s’ha assenyalat, gran part de l’activitat de les administracions públiques resideix en les prestacions de serveis, en 
les quals el factor humà esdevé determinant, ja que la valoració que en faci el ciutadà del servei dependrà en bona 
mesura de l’actitud del personal. Per aquest motiu, és necessari involucrar a tot els membres de l’organització en 
l’assoliment dels objectius estratègics de l’organització i fer-los partícips.  
 
Establir els canals de comunicació adequats per enviar el missatge que es vol transmetre, respectar-los, gestionar la 
informació i la comunicació d’una manera organitzada, coherent i àgil, intensificar la comunicació vertical (ascendent 
i descendent) i horitzontal, entre d’altres, genera sistemes més eficaços i eficients, integra els membres  en els 
valors i la cultura organitzativa, i n’aporta una visió global i cohesionada.   
 
És més, l’intercanvi d’informació i l’assoliment d’aquesta, permet incrementar  el coneixement dels membres de 
l’organització en els projectes i les activitats que se’n desenvolupen i en la seva execució, aprofitant experiències i 
garantint que el coneixement resideixi en el Departament, més enllà de les persones.  
 
El DURSI, d’acord amb les competències i funcions que té assignades, s’estructura en tres grans pilars operatius: 
universitats, recerca i telecomunicacions i societat de la informació. Aquesta divisió exigeix un esforç més gran de 
coordinació i d’impuls i lideratge per part de la direcció i, a nivell d’unitats, de la Secretaria General i la Direcció de 
Serveis, en tant que element comú del sistema.  
 
Objectius 
 
Objectius estratègics: 
1. Racionalitzar, simplificar i millorar els circuits administratius per tal d’assolir una gestió més eficaç, eficient i 

transparent 
2. Donar suport als diferents programes i activitats en les que participa el Departament 
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Objectius operatius 
1.1. Reduir el temps d’execució dels expedients administratius 
2.1. Reduir els terminis en la tramitació de la documentació que es gestiona 
 
Activitats 
 
1.- Revisar els procediments del mapa de processos  
2.- Introduir millores per tal d’incrementar la qualitat dels diferents procediments i reduir-ne el temps d’execució 
 
Seguiment 
 
Temps de tramitació dels expedients 
Temps de tramitació de la documentació 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Diagnòstic de la situació 

 
La Declaració de Lisboa va establir l’any 2000 que Europa havia d’esdevenir l’economia basada en el coneixement, 
més competitiva i dinàmica del món, capaç de créixer de manera sostenible amb més i millors llocs de treball i amb 
major cohesió social.  Objectiu que es va concretar amb posterioritat a Barcelona el 2002 i que el Consell Europeu 
ha reafirmat ara amb la iniciativa “i2010-Una societat de la informació europea per al creixement i l’ocupació” que  
proposa un enfocament integrat de les polítiques de Societat de la Informació i mitjans audiovisuals de la Unió 
Europea a partir de tres prioritats: la construcció de l’Espai únic Europeu de la informació, el eforçament i impuls de 
la innovació i la inversió en recerca sobre les TIC i la construcció d’una societat europea de la informació basada en 
la inclusió. 
 
La societat del coneixement és el nou sistema d’organització social i econòmica que aprofita les possibilitats que 
ofereixen les tecnologies digitals per millorar la qualitat de vida i la productivitat. Les noves xarxes de comunicacions 
electròniques són decisives per al desenvolupament de nous serveis, empreses i mitjans de comunicació i 
transformen els sistemes productius clàssics. Les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) són elements 
clau per afavorir la competitivitat de l’economia i la generació d’ocupació. Aquesta relació directa amb el 
desenvolupament econòmic és fa evident en aquells països que, d’una forma decidida, han impulsat polítiques de 
foment de la inversió en recerca i la promoció, la formació i l’ús de les tecnologies de la informació. 
 
A més del desplegament de les xarxes de comunicacions, el procés de consolidació de la societat del coneixement 
s’accelerarà gràcies a la convergència de les tecnologies, els serveis i els dispositius d’accés. Cal prioritzar l’ús de 
les aplicacions i les capacitats de connexió entre plataformes i dispositius. Aquesta nova societat ha de ser 
integradora i, per tant, ha de fer especial atenció a les persones. Tots els ciutadans han de poder participar-hi i tenir 
l’accés garantit.  
 
Un dels problemes que presenta la societat de la informació és l’exclusió, des d’un punt de vista territorial, sectorial, 
tecnològic, social, de gènere, lingüístic o de qualsevol altre tipus, que pot experimentar una gran part de la 
ciutadania si no s’hi posen els mitjans adequats. Aquesta exclusió també impediria l’accés a bona part del mercat 
laboral, alhora que deixaria fora de l’abast d’aquesta població part dels elements culturals i informatius existents. 
 
D’altra banda, el sector de les TIC, així com el de l’audiovisual, esdevindrà els propers un dels principals elements 
de desenvolupament, tant per l’ús que les indústries, anomenades tradicionals, poden fer d’aquestes tecnologies, 
com perquè el sector de les telecomunicacions és un sector intensiu en valor afegit i innovació i, per tant, menys 
susceptible de patir deslocalització que altres indústries, fonamentades en el cost de capital i intensives en recursos 
humans. En aquest context, cal donar l’impuls necessari i es crear la situació adequada perquè la societat catalana 
desenvolupi aquest potencial. 
 
Catalunya es troba encara per sota de la mitjana europea en la majoria d’indicadors que mesuren l’estat de la 
societat de la informació i coneixement en un país. Es fa necessari, per tant, amplificar els esforços i assegurar el 
lideratge en l’impuls de polítiques i estratègies que permetin recuperar terreny en el desplegament de les xarxes i, 
de forma paral·lela, reforçar les accions per dotar-nos dels serveis i els continguts que han de fonamentar 
l’estructura d’informació del país.  
 
La missió del programa telecomunicacions és potenciar les infraestructures de telecomunicacions per afavorir 
l’adopció efectiva de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en tots els àmbits socials i econòmics 
del país i potenciar el sector de les TIC, per tal d’aconseguir que Catalunya se situï entre els països capdavanters a 
nivell europeu en la societat del coneixement. 
 
Objectius 

 
Objectius estratègics 
1. Impulsar l’accessibilitat a les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) 
2. Impulsar l’atractiu de l’oferta de serveis de telecomunicacions i assegurar-ne l’accés en les millors condicions 
3. Impulsar la generació de coneixement especialitzat i valor afegit en el sector de les tecnologies de la informació 

i la comunicació (TIC) 
4. Consolidar la Generalitat com a motor del procés d’adopció de les tecnologies de la informació i la comunicació  
 
Objectius operatius 
1.1. Ampliar la cobertura i capacitat de la xarxa fixa i garantir que el desplegament de la banda ampla rural cobreixi  

un total de 2.064 entitats de població el 2006 
1.2. Ampliar la cobertura i el desplegament de les comunicacions mòbils el 2006 
2.1. Donar suport al desplegament de la televisió digital terrestre (TDT) i realitzar una prova d’apagada analògica 

abans del 3r trimestre de 2006 
3.1. Crear el concepte TecnoRegió i llençar-lo als actors del mercat abans del 2n trimestre de 2006 
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3.2. Potenciar Punt Neutre Català en ús i aplicacions  el 2006 
4.1 Potenciar el paper del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de 

Catalunya (CTTI) com a eina clau d’assessorament i contractació en matèria de telecomunicacions el 2006 
4.2 Crear un GIS de serveis i actius de telecomunicacions de Catalunya, així com una xarxa de supervisió remota 

de l’espectre el 2006 
 
Activitats 

 
1. Executar el Pla director d’infraestructures de telecomunicacions 2005-2008 (PDIT) 

El Pla director d'infraestructures de telecomunicacions engloba el conjunt de projectes o iniciatives que està 
previst es portin a terme a Catalunya per assolir els objectius del programa de telecomunicacions.  
Els projectes o iniciatives més rellevants del PDIT son les activitats que es descriuen en aquest mateix apartat i 
per a la seva execució es compta amb la participació del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI). 

2. Desplegar la xarxa de l’operador neutre d’infraestructures 
En el marc del PDIT, es preveu avançar en la construcció i explotació d’una xarxa d’infraestructures de 
comunicació d’alta capacitat que es gestionarà per l’ens gestor d’infraestructures. L’ens s’ocuparà de planificar i 
desplegar la xarxa, mentre que els operadors convencionals seran els qui han d’utilitzar-la i dur la competència 
real al sector. 

3. Incloure canalització i fibra òptica a les obres públiques 
Es preveu el desplegament de la fibra òptica en obres i actuacions de les administracions,  majoritàriament de 
la Generalitat. Les condicions de construcció, operació i comercialització d’aquesta xarxa seran determinades 
per l’ens gestor d’infraestructures. 

4. Fer actuacions per potenciar les telecomunicacions als polígons industrials 
El PDIT preveu actuacions específiques als polígons industrials, combinant els projectes operador 
d’infraestructures i banda ampla a través de tecnologies ràdio. 

5. Executar el projecte banda ampla rural 
Es preveu continuar el desplegament de la banda ampla rural per resoldre el dèficit d’accés a la banda ampla 
en aquelles zones on actualment no arriba l’ADSL. 

6. Substituir línies TRAC i promoure banda ampla 
7. Executar el projecte RADIOCOM 

Es preveu continuar treballant en el desplegament d’infraestrucutures per resoldre deficiències de cobertura 
dels serveis basats en les radiocomunicacions. 

8. Participar en el comitè de direcció de la migració a la televisió digital terrestre (TDT) 
9. Dur a terme les actuacions per fer la prova pilot d'apagada analògica 
10. Participar en el comitè conceptor de la TecnoRegió 

El projecte de la Tecnoregió és la definició de tot l’entorn de recerca pública i privada i de transferència de 
coneixement relacionat amb les universitats, centres de recerca i empreses, que té com a objectiu estimular i 
potenciar la recerca i el desenvolupament, augmentar la productivitat i eficiència i fomentar el comerç i les 
transaccions per enfortir el sector de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). 

11. Desenvolupar proves pilot pioneres en tecnologies clau 
Per generar coneixement i enfortir les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), que és un dels àmbits 
de recerca principals que prioritza en el Pla de Recerca i Innovació 2005-2008 (PRI), es preveu desenvolupar 
proves pilot en tecnologies emergents o estratègiques. 

12. Fer les actuacions per crear un GIS (sistema d'informació geogràfica) de serveis i actius de telecomunicacions, 
així com una xarxa remota de l'espectre 

 
Seguiment 
 
1. Nombre d’entitats de població cobertes amb el Projecte banda ampla rural  
2. Nombre de convenis signats amb les operadores de telefonia mòbil 
3. Realització prova pilot apagada analògica 
4. Llançament del concepte TecnoRegió 
5. Creació GIS 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
L’actuació execució del Pla director d’infraestructures de telecomunicacions 2005-2008 (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. Per a la seva execució es 
compta amb la participació del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de 
Catalunya (CTTI), que és el centre executor d’aquesta mesura. 
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Diagnòstic de la situació 
 
La Declaració de Lisboa va establir l’any 2000 que Europa havia d’esdevenir l’economia basada en el coneixement, 
més competitiva i dinàmica del món, capaç de créixer de manera sostenible amb més i millors llocs de treball i amb 
major cohesió social.  Objectiu que es va concretar amb posterioritat a Barcelona el 2002 i que el Consell Europeu 
ha reafirmat ara amb la iniciativa “i2010-Una societat de la informació europea per al creixement i l’ocupació” que  
proposa un enfocament integrat de les polítiques de Societat de la Informació i mitjans audiovisuals de la Unió 
Europea a partir de tres prioritats: la construcció de l’Espai únic Europeu de la informació, el reforçament i impuls de 
la innovació i la inversió en recerca sobre les TIC i la construcció d’una societat europea de la informació basada en 
la inclusió. 
 
La societat del coneixement és el nou sistema d’organització social i econòmica que aprofita les possibilitats que 
ofereixen les tecnologies digitals per millorar la qualitat de vida i la productivitat. Les noves xarxes de comunicacions 
electròniques són decisives per al desenvolupament de nous serveis, empreses i mitjans de comunicació i 
transformen els sistemes productius clàssics. Les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) són elements 
clau per afavorir la competitivitat de l’economia i la generació d’ocupació. Aquesta relació directa amb el 
desenvolupament econòmic és fa evident en aquells països que, d’una forma decidida, han impulsat polítiques de 
foment de la inversió en recerca i la promoció, la formació i l’ús de les tecnologies de la informació. 
 
A més del desplegament de les xarxes de comunicacions, el procés de consolidació de la societat del coneixement 
s’accelerarà gràcies a la convergència de les tecnologies, els serveis i els dispositius d’accés. Cal prioritzar l’ús de 
les aplicacions i les capacitats de connexió entre plataformes i dispositius. Aquesta nova societat ha de ser 
integradora i, per tant, ha de fer especial atenció a les persones. Tots els ciutadans han de poder participar-hi i tenir 
l’accés garantit.  
 
Un dels problemes que presenta la societat de la informació és l’exclusió, des d’un punt de vista territorial, sectorial, 
tecnològic, social, de gènere, lingüístic o de qualsevol altre tipus, que pot experimentar una gran part de la 
ciutadania si no s’hi posen els mitjans adequats. Aquesta exclusió també impediria l’accés a bona part del mercat 
laboral, alhora que deixaria fora de l’abast d’aquesta població part dels elements culturals i informatius existents. 
 
D’altra banda, el sector de les TIC, així com el de l’audiovisual, esdevindrà els propers un dels principals elements 
de desenvolupament, tant per l’ús que les indústries, anomenades tradicionals, poden fer d’aquestes tecnologies, 
com perquè el sector de les telecomunicacions és un sector intensiu en valor afegit i innovació i, per tant, menys 
susceptible de patir deslocalització que altres indústries, fonamentades en el cost de capital i intensives en recursos 
humans. En aquest context, cal donar l'impuls necessari i es crear la situació adequada perquè la societat catalana 
desenvolupi aquest potencial. 
 
Catalunya es troba encara per sota de la mitjana europea en la majoria d’indicadors que mesuren l’estat de la 
societat de la informació i coneixement en un país. Es fa necessari, per tant, amplificar els esforços i assegurar el 
lideratge en l’impuls de polítiques i estratègies que permetin recuperar terreny en el desplegament de les xarxes i, 
de forma paral·lela, reforçar les accions per dotar-nos dels serveis i els continguts que han de fonamentar 
l’estructura d’informació del país.  
 
La missió del programa societat de la informació i del coneixement és promoure el canvi cultural i organitzatiu 
necessari per afavorir l’adopció efectiva de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en tots els àmbits 
socials i econòmics del país i potenciar el sector de les TIC, per tal d’aconseguir que Catalunya se situï entre els 
països capdavanters a nivell europeu en la societat del coneixement. 
 
Objectius 
 
Objectius estratègics 
1. Dinamitzar la demanda i utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i millorar la 

formació del conjunt de la població catalana en aquest àmbit 
2. Millorar l’atractiu de l’oferta dels serveis i continguts digitals generats a Catalunya i assegurar la presència de la 

llengua catalana i el foment del programari lliure 
3. Impulsar la generació de coneixement especialitzat i valor afegit en el sector de les tecnologies de la informació 

i la comunicació de Catalunya 
4. Consolidar la Generalitat com a motor del procés d’adopció de les tecnologies de la informació i la comunicació  
 
Objectius operatius 
1.1 Incrementar el percentatge de llars amb ordinador respecte el total de llars fins arribar a un mínim d’un 62% el 

2006  
1.2 Incrementar el percentatge de llars amb ordinador connectades a Internet respecte el total de llars fins arribar a 

un mínim d’un 54% el 2006 
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1.3 Incrementar el percentatge de persones usuàries d'Internet (un o més cops setmana) respecte de la població de 
més de 15 anys fins arribar a un mínim d’un 50% el 2006 

1.4 Mantenir com a mínim en 4 el nombre de cursos de formació adreçats als dinamitzadors de la Xarxa de 
Telecentres el 2006 

1.5 Tenir definida una acreditació de competències en TIC el 2006 per oferir al conjunt de la ciutadania 
2.1 Establir una convocatòria d’ajuts a empreses de Catalunya per a la publicació de continguts digitals abans del 

30 de setembre de 2006 
2.2 Posar en marxa el portal Llengua.org com a punt de referència en temes de llengua i TIC el 2006 
3.1. Augmentar fins a 50 el nombre d’ajuts adreçats a fomentar els treballs i projectes de final de carrera 

universitària sobre temàtiques TIC el 2006 
3.2. Millorar la informació estadística de l’estat i evolució de la societat de la informació a Catalunya el 2006 
4.1. Migrar els sistemes informàtics d’un mínim de 5 unitats de l’administració de la Generalitat de Catalunya a 

programari lliure el 2006 
 
Activitats 
 
1. Executar el Pla de serveis i continguts 2005-2007 (PSiC) 

El Pla director de serveis i continguts identifica les iniciatives i actuacions directes i indirectes de l’Administració 
per potenciar la demanda, la oferta i el desenvolupament de la Societat del Coneixement a Catalunya 

2. Executar el Pla d’alfabetització i formació digitals 2004-2007 (PAiFD) 
En el marc del Pla de serveis i continguts 2005-2007, el Pla d’alfabetització i formació digitals 2004-2007 recull 
les diverses iniciatives per estimular la formació en l’ús de l’ús de les TIC del conjunt de la població, 
especialment la d’aquells col·lectius que per diverses raons estan més propers o afectats per l’exclusió digital 

3. Oferir cursos de formació a través de la Xarxa de Telecentres de Catalunya i dels ens locals mitjançant  
convenis i convocatòries públiques. 
En el marc del Pla d’alfabetització i formació digitals 2004-2007, es preveu convocar ajuts per desenvolupar 
cursos de formació en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a Catalunya, adreçats 
principalment als col·lectius que més dificultats tenen per accedir i utilitzar aquestes eines 

4. Crear nous telecentres i incrementar els serveis que ofereixen al ciutadà  
La Xarxa de Telecentres de Catalunya (XTC) és una xarxa de punts públics d‘accés a Internet creada per 
aconseguir la cohesió digital i l’equilibri territorial de Catalunya en la societat del coneixement. Aquest projecte 
s’acompanya d’una plataforma virtual que allotja tres comunitats virtuals: teletreball, social i ciutadania, 
cadascuna de les quals disposa d’una entitat que actua com a centre de suport i dinamització a fi i efecte de 
proveir dels continguts adients i de donar suport als responsables dels telecentres. 

5. Iniciar el procés d’implantació d’una acreditació en coneixements TIC per al conjunt de la població 
En el marc del Pla de Formació i Alfabetització Digitals 2004-2007, es preveu crear i implantar un títol que 
acrediti el coneixement en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Aquesta certificació vol 
afavorir l'accés de la ciutadania a una capacitació digital que els permeti d'integrar de forma normalitzada a la 
seva vida quotidiana el potencial transformador que la tecnologia té en tots els àmbits professionals, productius, 
culturals, formatius i personals. 

6. Desenvolupar el projecte Universitat Digital 
El projecte Universitat Digital aglutina un conjunt d’accions i iniciatives destinades a crear un marc de 
col·laboració que permeti facilitar la cooperació i comunicació entre les universitats mitjançant les tecnologies de 
la informació i telecomunicacions (TIC) i el contacte entre les comunitats científiques universitàries per 
incrementar la producció de coneixement a Catalunya i facilitar el seu accés a la societat. 

7. Realitzar campanyes i accions de sensibilització envers el programari lliure i d’assegurament de la presència del 
català a les TIC 
En el marc del Pla de programari lliure de Catalunya (Pla pl.ct), s’esfectuarà la publicació i difusió gratuïta de 
CD’s amb programari lliure i en català i es continuarà donant suport al projecte laFarga.org. També s’efectuaran 
un seguit d’accions per garantir la presència de serveis i continguts en català i per consolidar el portal 
Llengua.org com a punt de referència en temes de llengua i TIC. 

8. Establir convenis amb universitats, ens locals, fundacions i entitats  per impulsar la societat del coneixement al 
país 

9. Elaborar convocatòries públiques per a la creació i publicació de continguts digitals. 
10. Realitzar estadístiques de l’estat i evolució de la societat de la informació a Catalunya. 

Es preveu fer enquestes per mesurar l’estat i evolució de la societat de la informació a Catalunya mitjançant el 
suport de la Fundació Observatori de la Societat de la Informació de Catalunya (FOBSIC)  

11. Elaborar convocatòries públiques adreçades a fomentar els treballs o projectes de final de carrera universitària 
sobre temàtiques de l’àmbit de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) 

12. Iniciar un Pla de Migració cap a estàndards oberts dintre l’Administració Pública 
13. Efectuar actuacions transversals i interdepartamentals per a l’impuls de la Societat del Coneixement a 

Catalunya. 
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Seguiment 
 
1. Percentatge de llars amb ordinador respecte el total de llars  
2. Percentatge de llars amb ordinador connectades a Internet respecte el total de llars 
3. Percentatge de persones usuàries d'Internet (un o més cops setmana) respecte de la població de més de 15 

anys 
4. Nombre de cursos de formació adreçats als dinamitzadors de la Xarxa de Telecentres 
5. Definició d’una acreditació en competències TIC per oferir al conjunt de la ciutadania 
6. Nombre d’accessos al portal Llengua.org 
7. Definició d’una convocatòria d’ajuts per a la publicació de continguts digitals 
8. Nombre d’ajuts atorgats per fomentar els treballs i projectes de final de carrera universitària sobre temàtiques 

TIC 
9. Nombre de sistemes informàtics d’un mínim de 5 unitats de l’administració de la Generalitat de Catalunya a 

programari lliure el 2006 
 

Impacte sobre polítiques transversals 
 
El programa societat de la informació i coneixement queda recollit a l’Acord estratègic per a la internacionalització, la 
qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana amb la referència que fa al Pla director de serveis i 
continguts, mesura 44 de l’Acord, l’import previst per a l’any 2006 és 7.303.400€. 
 
Quant a l’impacte sobre les polítiques de gènere, es té previst continuar treballant conjuntament amb l’Institut Català 
de la dona durant el 2006 i posteriors  per tal de potenciar actuacions concretes en el marc de les iniciatives de 
formació i altres activitats dels telecentres.  
 
La convocatòria d’ajuts per desenvolupar projectes de formació en tecnologies de la informació i comunicació (TIC) 
prioritza aquells projectes formatius adreçats a col·lectius tals com dones, joves, persones desocupades, gent gran, 
persones amb formació acadèmica mitjana/baixa, immigrants, persones amb discapacitats o d'altres que presentin 
dificultats per al seu accés a les tecnologies de la informació i comunicació (TIC). 
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Diagnòstic de la situació 
 
Les universitats catalanes es troben actualment davant de noves realitats, nous reptes i noves oportunitats. Els 
processos d’internacionalització afecten plenament el nostre món universitari i requereixen polítiques i estratègies 
ben afinades en àmbits com la qualitat de la docència i la recerca o la mobilitat dels estudiants i del professorat. 
D’altra banda, l’evolució ràpida de l’entorn econòmic i social demana una adaptació constant dels ensenyaments i 
dels mètodes operatius de les universitats a fi de permetre combinar de manera efectiva la creació i la transmissió 
de coneixements científics, tècnics i humanístics amb la preparació per a l’exercici professional i amb el foment del 
pensament crític, el pluralisme i els valors propis d’una societat democràtica. Així mateix, la generalització de 
l’ensenyament superior a Catalunya, complementada amb una certa disminució de la pressió demogràfica, permet 
desenvolupar, amb decisió creixent, polítiques de qualitat encaminades a situar les universitats catalanes en 
posicions capdavanteres i a oferir un servei de primera línia a la població de Catalunya en el camp de l’educació 
superior. Finalment, les tecnologies de la informació i les comunicacions obren possibilitats fins ara insospitades i 
poden constituir instruments essencials per a la millora permanent de les universitats.  
En aquest context, la integració de les universitats en l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES) ha 
esdevingut un dels eixos vertebradors de  les actuacions a realitzar en matèria d’educació universitària en els 
propers anys. Els grans criteris o valors promoguts amb l'EEES són el respecte a la diversitat educativa i cultural 
d'Europa, el foment de la competitivitat del sistema europeu d'universitats en l'àmbit internacional i l’adopció d'un 
sistema comparable de titulacions universitàries a Europa i, gràcies a això, la mobilitat dels professionals i 
estudiants. Aquests principis es recullen als següents documents bàsics: Declaració de la Sorbona (maig 1998), 
Declaració de Bolonya (juny 1999), Comunicat de Salamanca (març 2001),  Comunicat de Praga (maig 2001) i 
Comunicat de Berlín (octubre 2003) 
Davant d’aquest situació, la competitivitat i la qualitat tant de la docència i l’estudi com de la recerca del sistema 
universitari de Catalunya s’ha convertit en una prioritat estratègica. 
La missió del programa Educació universitària és dotar Catalunya d’un sistema universitari competitiu i de qualitat 
pel que fa a la docència, l’estudi i la recerca, en el marc de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES), capaç 
de formar els recursos humans d’elevada qualificació que el país necessita i donar resposta a les necessitats de 
capital humà dels diferents sectors productius, per tal d’aconseguir que Catalunya sigui capdavantera en la societat 
del coneixement i del benestar. 
Objectius 
 
Objectius estratègics 
1. Dotar el sistema universitari dels recursos necessaris per a què les universitats puguin dur a terme amb la 

màxima eficàcia possible les activitats de docència, recerca, transferència de coneixement i gestió de les 
institucions, i garantir-ne la qualitat 

2. Dotar les universitats dels recursos necessaris per tal que reformin, ampliïn i millorin les seves infraestructures i 
puguin adaptar-se a les seves activitats de docència, recerca i gestió. 

3. Millorar i avaluar la qualitat de l’ensenyament universitari 
4. Impulsar una política d’incentius econòmics per a la millora de la qualitat docent i de l’activitat investigadora. 
 
Objectius operatius 
1.1. Incrementar en un mínim del 6,6% la dotació assignada al finançament funcionament de les universitats 

públiques l’any 2006  
1.2. Incrementar en 100 el nombre contractes de catedràtic o professor agregat creats en el marc del Pla Serra i 

Húnter, passant de 68 a 168 el 2006 
1.3. Incrementar en un 45% el nombre d’estudiants matriculats a titulacions adaptades a l’Espai Europeu 

d’Ensenyament Superior passant de 11.000 a 16.000 l’any 2006 
2.1. Executar el 100% del programat total en el Pla d’inversions, reposició i manteniment de les universitats 

públiques catalanes 2001-2006 (PIU) 
3.1. lmpulsar la promoció i avaluació de la qualitat docent mitjançant l’Agència de Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya (AQU Catalunya) 
4.1. Recuperar en un escenari pluriennal la pèrdua de poder adquisitiu del personal docent investigador de les 

universitats entre els anys 2002 i 2005, el diferencial del qual es quantifica en un 4,5% 
 

Activitats 
 
1. Aplicar el model de distribució del finançament de les universitats públiques catalanes 

Per distribuir entre les diferents universitats els recursos financers que es destina anualment al finançament de 
l’activitat universitària s’aplica un model de distribució basat en indicadors i fórmules objectives i en el principi 
d’igualtat entre tots els estudiants del sistema. L’import que s’hi destina s’estructura en les subvencions 
següents: finançament fix ⎯destinat a les despeses mínimes d’estructura per al seu funcionament⎯, 
finançament bàsic ⎯que aporta recursos per a l’activitat acadèmica ordinària de les universitats i les despeses 
de funcionament que genera⎯, finançament derivat ⎯que aporta recursos per a les despeses derivades de la 
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contractació de personal docent i investigador⎯ i finançament estratègic ⎯que aporta finançament vinculat a 
objectius de qualitat lligats a plantejaments estratègics de política universitària. 

2. Elaborar i fer el seguiment dels contractes programa amb les universitats com a instruments de gestió 
estratègica de les universitats per a la millora de la qualitat 
Mitjançant els contractes programa es pretén consolidar el repte de la millora de la qualitat docent, 
investigadora i dels serveis que la universitat dóna a la societat, a partir de la fixació d’objectius de millora, 
l’avaluació dels resultats i el finançament addicional vinculat al seu assoliment.  

3. Desenvolupar el Pla Serra i Húnter per a la contractació de professorat a les universitats 
El Pla Serra i Húnter es posa en marxa l’any 2004 en compliment d’allò que preveu la Llei d’universitats de 
Catalunya per promoure les noves figures contractuals permanents de professors a la universitat. En el marc 
d’aquest Pla, està prevista la contractació de 1.200 professors fins a 2015 (400 contractes de catedràtic 
contractat i 800 de professorat agregat). Els contractes que es convoquen en el marc d’aquest Pla els ofereixen 
les universitats i la Generalitat de Catalunya cofinança el 50 % de les retribucions del professorat contractat dins 
del Pla. 

4. Dissenyar i establir conjuntament amb les universitats i en el marc del Consell Interuniversitari de Catalunya la 
programació universitària 
Per mitjà de la programació universitària de Catalunya, la Generalitat de Catalunya fixa quins ensenyaments 
poden ser impartits i quins títols atorgats per cada una de les universitats catalanes. La programació 
universitària dels propers anys s’efectuarà tenint en compte el mapa de titulacions universitàries de Catalunya i 
estarà dirigida a promoure l’adaptació de les universitats catalanes a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior 
(EEES) i una major adequació entre l’oferta formativa i les necessitats del mercat del treball.  
En el marc de la programació universitària, està previst impulsar el nou Campus de les Terres de l’Ebre l’any 
2006. 

5. Establir proves pilot per a l’adaptació de les titulacions de les universitats catalanes a l’Espai Europeu 
d’Ensenyament Superior (EEES) 
El Pla pilot d’adaptació de titulacions a l’EEES, que s’inicia el curs acadèmic 2004-2005 i que es desenvoluparà 
fins al curs 2006-2007, ha de permetre que les universitats adquireixin experiència per a la successiva 
adaptació de tots els seus títols, d’acord amb els criteris continguts entre d’altres en la Declaració de Bolonya. 
El estudis inclosos en el Pla, titulacions de nivell de grau o bachelor i màsters europeus, donaran lloc a la 
concessió d'un títol propi de la universitat que podrà ser acreditat per l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) i reconegut per la Generalitat. 

6. Donar suport a la mobilitat i l’intercanvi en el marc de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES) 
Mitjançant convocatòries gestionades per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) es 
preveu concedir ajuts de al personal d’administració i serveis de l’àmbit universitari 

7. Establir i desenvolupar el Programa de promoció i orientació per a l’accés a les universitats de Catalunya  
Aquest programa inclou un conjunt de mesures i serveis adreçats sobretot a orientar als futurs estudiants 
universitaris i promoure l’accés a les universitats catalanes per a atreure més i millors estudiants al nostre 
sistema universitari. 

8. Fomentar l’ús del català en tots els àmbits i les competències multilingües en el context universitari  
La Llei d’universitats de Catalunya estableix que el català és la llengua pròpia de les universitats de Catalunya i, 
per tant, és la llengua d’ús normal de llurs activitats, que inclou la docència, la recerca, la gestió i l’administració. 
D’acord amb la Llei de política lingüística el professorat universitari ha de conèixer suficientment les dues 
llengües oficials de les universitats, el català i el castellà. 
Mitjançant l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) es preveu portar a terme diverses 
convocatòries destinades a fomentar la presència de la llengua catalana en l’educació superior.  
Les convocatòries previstes són les següents: 
- Convocatòria de suport a projectes de normalització lingüística de les universitats catalanes 
- Convocatòria d’ajuts a l’edició de manuals i llibres de text en català de temàtica universitària 
- Accions de suport als voluntariats lingüístics 

9. Elaborar i fer el seguiment dels convenis específics per a concretar els projectes d’inversió previstos en el Pla 
pluriennal d’inversions universitàries  
Amb els plans pluriennals d’inversions universitàries, la Generalitat de Catalunya determina i finança les 
inversions en infraestructures i equipaments docents i en altres serveis directament relacionats amb l’activitat 
acadèmica universitària. El Pla d’inversions, reposició i manteniment de les universitats públiques catalanes 
2001-2006 (PIU) va ser aprovat mitjançant Acord de Govern de 12 de juny de 2001 i està previst que l’any 2006 
s’aprovi un nou pla d’inversions en l’horitzó de programació fins l’any 2012. El PIU es configura a partir les 
necessitats de disposar de noves infraestructures universitàries i fer la reposició i l’adaptació dels edificis i 
equipaments disponibles per tal de millorar la seva funcionalitat i allargar la seva vida útil. 

10. Dotar l’Agència de Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) dels recursos necessaris per portar a 
terme les seves actuacions 
L’Agència de Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) és el principal instrument per a la promoció i 
l’avaluació del sistema universitari català. 

11. Establir un règim econòmic que incentivi la qualitat docent i l’activitat investigadora 
Per al desplegament dels articles inclosos al Capítol III de la Llei d’universitats de Catalunya, referents a 
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personal acadèmic, s’han presentat i discutit  en el si de la Mesa general d’Universitats, de la qual en formen 
part les mateixes universitats i els agents socials, tres disposicions normatives que afecten els articles 
compresos entre l’article 44 i l’article 52 (figures contractuals), els articles 71 i 72 (complements de docència, 
recerca i gestió) i promoció de professorat. Aquestes disposicions, que tindran efectes econòmics a partir del 
pressupost de 2006, reflecteixen la voluntat de la Generalitat de recuperar la pèrdua del poder adquisitiu del 
personal acadèmic de les nostres universitats en els darrers anys respecte els mateixos col·lectius d’altres 
comunitats autònomes i de la pròpia Generalitat. 
 

Seguiment 
 
1. Percentatge d’increment mínim de la dotació de recursos assignats al finançament del funcionament les 

universitats públiques  
2. Nombre de contractes de catedràtic o professor agregat creats en el marc del programa Serra i Húnter 
3. Percentatge d’increment del nombre d’estudiants matriculats a titulacions adaptades a l’Espai Europeu 

d’Ensenyament Superior  
4. Nombre de manuals i llibres de text publicats en català de temàtica universitària subvencionats pel Departament 

d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI) 
5. Percentatge d’execució del el Pla d’inversions, reposició i manteniment de les universitats públiques catalanes 

2001-2006 (PIU) sobre el programat total  
6. Import dels recursos transferits a l’Agència de Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) nombre 

d’estudiants d’universitats catalanes que participen en programes d’intercanvi 
7. Percentatge de poder adquisitiu del personal docent investigador de les universitats recuperat  
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
D’acord amb l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia 
catalana, l’impuls del sistema universitari català ha de contribuir a millorar la competitivitat de l’economia catalana. 
 
Les actuacions que conté el programa educació universitària incloses en l’Acord estratègic, mesures amb què es 
corresponen i les previsions pressupostàries per al 2006 són les següents: 
 
- Les Proves pilot per a l’adaptació de les titulacions de les universitats catalanes a l’Espai Europeu 

d’Ensenyament Superior i els Programes d’intercanvi inclouen recursos que corresponen a la mesura 21, 
Adaptació a l'EEES i major internacionalització de les universitats, de l’Acord Estratègic.  

- La Programació universitària inclou recursos que corresponen a la mesura 22 i 23, Revisió del mapa de 
titulacions universitàries de Catalunya i Mecanismes de consulta als agents econòmics i socials, 
respectivament, de l’Acord Estratègic.  

- El Programa de promoció i orientació per a l’accés a les universitats de Catalunya inclou recursos que 
corresponen a la mesura 24, Pla d'orientació per l'accés a la universitat, de l’Acord Estratègic.  

 
D’altra banda, el Decret pel qual es fixen els preus per a la prestació de serveis acadèmics a les universitats 
públiques i a la Universitat Oberta de Catalunya preveu exempcions en els imports que paguen en concepte de 
matrícula universitària les persones majors de 65 anys, minusvàlids i víctimes del terrorisme, amb això es pretén 
l’aproximació i integració al món universitari dels alumnes de col·lectius amb problemàtiques específiques. 
 
La integració al món universitari de les persones amb minusvalideses que impedeixen la seva mobilitat es té en 
compte en un dels objectius del Pla d’inversions universitàries, en el qual es proposa la supressió de barreres 
arquitectòniques. 
 
El programa d’educació universitària també incideix en l’aspecte lingüístic. Es pretén el foment de l’ús del català a 
les  nostres universitats, així com en general el foment de les competències multilingües. 
  
Per últim, el programa educació universitària també promou els programes de cooperació internacional, a través 
dels ajuts per a la concessió de beques de cooperació internacional i desenvolupament (DEBEQ), que es gestiona 
per l’AGAUR. 
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Diagnòstic de la situació 
 
Les beques i els ajuts a l’estudi són una de les peces clau per garantir la igualtat d’oportunitats en l’educació 
universitària, i una de les eines principals de què es pot dotar el sistema universitari per combatre tot tipus de 
desequilibris en aquest àmbit, ja siguin de tipus socioeconòmic, cultural, territorials o de gènere.  
 
Arran de la sentència STC 188/2001, de 20 de setembre, que reconeix a les comunitats autònomes competències 
pel que fa a la regulació i gestió de les beques a l’estudi en el marc de la normativa bàsica estatal, l’article 45 de la 
Llei Orgànica d’Universitats estableix que l’Estat ha de determinar la normativa bàsica sobre beques, sense 
detriment de les competències normatives i d’execució de les comunitats autònomes. 
 
Malgrat la sentència del Tribunal Constitucional, fins ara no ha estat possible l’efectivitat del traspàs. La Generalitat 
reivindica un traspàs de competències que sigui plenament just amb els drets dels universitaris catalans, que 
reconegui a Catalunya la capacitat completa per regular els aspectes clau, de manera que sigui possible adaptar la 
concessió dels ajuts a la realitat de Catalunya, i que comporti la dotació del volum de fons que li pertoca per aquest 
concepte, i que fins ara ha estat clarament insuficients. 
 
L’any 2005 el Ministeri d’Educació i Ciència i la Generalitat de Catalunya van acordar subscriure un conveni de 
col·laboració per a la gestió de les beques i ajuts a l’estudi corresponents al curs acadèmic 2005-2006 per als 
estudiants amb domicili familiar a Catalunya. Aquesta col·laboració abasta únicament la gestió, concessió i 
pagament de els beques i ajuts, i no implica cap canvi respecte de la situació vigent fins ara pel que fa als recursos 
que es destinen a Catalunya. 
 
Tanmateix, fins que no es procedeixi a modificar el Reial decret 2298/1983, de 28 de juliol, pel qual es regula el 
sistema de beques i altres ajuts personalitzats i s’articuli un traspàs perquè Catalunya es pugui dotar dels fons 
pressupostaris que li pertoquen per poder gestionar les beques i ajuts a l’estudi de forma justa, la Generalitat només 
pot fer una política complementària d’ajuts.  
 
La missió del programa beques i ajuts a l’estudi és dotar Catalunya d’un sistema de beques i ajuts, adaptat a la 
realitat socioeconòmica i territorial del país, el qual garanteixi que cap estudiant universitari que compleixi les 
condicions per cursar estudis universitaris amb aprofitament no en resti exclòs per raons econòmiques o territorials. 
 
Objectius 
 
Objectius estratègics 
1. Aconseguir garantir la igualtat en l’accés als estudis universitaris i la seva continuïtat 
Objectius operatius 
1.1. Aconseguir fer efectiu el traspàs de competències per atorgar les beques i ajuts a l’estudi universitari el 2006 
1.2. Mantenir el nombre de beneficiaris en 820 dels ajuts de mobilitat en el marc del programa europeu Erasmus i la 

quantia mitja per beneficiari en 1.050 € l’any 2006  
1.3. Mantenir el nombre de beneficiaris en 200 dels ajuts per als estudiants residents en comarques d’alta muntanya 

i la quantia mitja per beneficiari en 2.000 l’any 2006 
 
Activitats 
 
1. Negociar amb l’Administració de l’Estat el traspàs de competències en matèria de beques i ajuts a l’estudi 
2. Establir un sistema d’ajuts de mobilitat per als estudiants en el marc del programa europeu Erasmus 

Es preveu concedir ajuts a l'estudiantat que gaudeixi d'una estada acadèmica en el marc del programa europeu 
Erasmus per tal de contribuir al finançament de les despeses que comporta la realització d'estudis universitaris 
a d'altres països europeus. 

3. Establir un sistema d’ajuts per als estudiants dels centres adscrits i de la Universitat de Vic 
Es preveu concedir mitjançant convocatòria pública o conveni ajuts a estudiants que cursin estudis universitaris 
oficials de primer cicle, de primer i segon cicle, o només de segon cicle, als centres docents universitaris 
adscrits que siguin de titularitat pública de l’àmbit de l’administració local o de la Universitat de Vic, on el preu 
del crèdit que pagui l’alumne sigui superior al preu que fixa el Decret del Govern de la Generalitat pel qual es 
fixen els preus per a la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques. 

4. Establir un sistema d’ajuts per als estudiants residents en comarques d’alta muntanya 
Es preveu concedir mitjançant convocatòria pública ajuts per a mobilitat comarcal a famílies residents en les 
comarques de d’alta muntanya i que algun dels seus membres accedeixin per primera vegada a una universitat 
del sistema universitari català.  

5. Establir uns sistema de préstecs per als estudiants universitaris 
Es preveu articular diverses modalitats de préstecs per facilitar recursos als estudiants que els requereixin. 
-Préstecs per al pagament fraccionat de la matrícula 
-Préstecs preferents subvencionats 



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

319 

Departament:  
Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació 

 

Servei/Entitat: 
Direcció General d’Universitats 

Codi: 
 UR03 

Programa: 
Beques i ajuts a l’estudi 

Codi:  
 425 

-Préstecs universitaris de postgrau 
 

Seguiment 
 
1. Efectivitat del traspàs de competències per atorgar beques i ajuts a l'estudi 
2. Nombre de beneficiaris dels ajuts de mobilitat en el marc del programa europeu Erasmus  
3. Import mitjà per beneficiari dels ajuts de mobilitat en el marc del programa europeu Erasmus 
4. Nombre de beneficiaris dels ajuts per als estudiants residents en comarques d’alta muntanya 
5. Import mitjà per beneficiari dels l’ajut per als estudiants residents en comarques d’alta muntanya 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
D’acord amb l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia 
catalana,s’ha de propiciar la mobilitat del estudiants. 
 
Els ajuts previstos per als estudiants en el marc del programa europeu Erasmus inclouen recursos que corresponent 
a la mesura 21, Adaptació a l'EEES i major internacionalització de les universitats, de l’Acord estratègic. L’import 
previst és 1.000.000 € l’any 2006. 
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Diagnòstic de la situació 
 
Catalunya, tant per la seva història i la seva tradició com per la seva realitat econòmica i social actual, ha d’ocupar 
una posició avançada en el conjunt d’Europa pel que fa al sistema de recerca i innovació. Disposar d’un sistema 
potent és una condició necessària perquè Catalunya tingui el paper que li correspon en el procés de construcció 
europea i amb vista a l’objectiu establert en el Consell Europeu de Lisboa (2000) segons el qual Europa ha de ser 
l’economia basada en el coneixement més competitiva i dinàmica del món, capaç de créixer econòmicament d’una 
manera sostenible amb més i millors llocs de treball i amb una cohesió social més gran, objectiu que es va concretar 
en el Consell Europeu de Barcelona (2002), en el qual es va establir assolir el 2010 el 3% del PIB en recerca i 
desenvolupament i en el qual també es va fixar que dos terços d’aquesta inversió haurien de provenir del sector 
privat.  
 
El Pla de recerca i innovació de Catalunya 2005-2008 (PRI) és una de les principals eines que possibilitarà un salt 
endavant que Catalunya necessita en el camp de la recerca i la innovació. La plena participació de Catalunya en el 
procés d’avançar vers la societat del coneixement requereix una aposta clara i decidida per impulsar la recerca i el 
desenvolupament tecnològic (R+D) i la capacitat d’innovació del país. Conjuntament al PRI, el Pla Director de la 
Direcció General de Recerca (DGR) del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació vol fer 
explícits els objectius estratègics i les accions de la DGR per als propers quatre anys, atenent al context econòmic i 
social de Catalunya.   
 
La recerca i la innovació són motors del desenvolupament econòmic en els països capdavanters. Catalunya encara 
se situa a distància d’aquests països ja que només destina a R+D un total de recursos públics i privats equivalent a 
l’1,38% del seu PIB l’any 2003, enfront del 2% de la mitjana de la Unió Europea, i força per sota del valor dels 
països més dinàmics com Dinamarca o Finlàndia. Pel que fa a la innovació, Catalunya hi destinava l’any 2000 un 
2,42% del seu PIB. El Pla de Recerca i Innovació 2005-2008 serà l’eina que ha d’emmarcar les accions necessàries 
per assolir l’objectiu d’una inversió global en R+D equivalent al 2% del PIB l’any 2007 i del 5% del PIB en termes 
d’innovació. D’altra banda, la Llei de la Ciència també ha de servir de marc de referència per a la definició del model 
català de recerca i innovació. 
 
El Pla de Govern 2004-2007 també deixa molt clar que els recursos humans són l’eix central del sistema català de 
ciència i tecnologia. Pel que fa a aquest àmbit, l’objectiu principal és aconseguir una millora quant a la quantitat i 
qualitat dels recursos disponibles. Actualment a Catalunya hi ha 18.387 investigadors/es (dades de l’any 2003), i 
caldria arribar a 24.000 l'any 2008; d'altra banda, el percentatge de personal investigador a les empreses sobre el 
total de personal investigador a Catalunya és molt baix (37,51%, any 2003) comparativament al de la resta de la UE 
(50%) i caldria engegar les accions necessàries per al seu increment. Finalment, cal destacar que la dotació i 
manteniment de bones infraestructures científiques és un requisit necessari per al desenvolupament d’una recerca 
de qualitat i, en conseqüència, en els propers anys caldria aprovar i executar un Pla d’infraestructures científiques i 
tecnològiques, consolidar els centres de recerca i innovació impulsats pel DURSI i crear-ne de nous. 
 
La missió del programa de recerca és situar Catalunya en una posició avançada a Europa en el sistema de recerca i 
innovació mitjançant una política pública de recerca integrada amb el conjunt d'agents públics i privats que promogui 
la societat del coneixement i l’emprenedoria per tal d'aconseguir un desenvolupament econòmic sostenible que 
aporti benestar i cohesió social. 
 
Objectius 
 
Objectius estratègics 
1. Incrementar i millorar el capital humà vinculat al sistema de recerca i desenvolupament 
2. Donar suport a la recerca universitària i impulsar l’activitat de recerca en els àmbits d’interès per a 

Catalunya i garantir-ne la qualitat 
3. Incrementar i millorar el nivell d’infraestructures i equipaments de recerca i desenvolupament 
4. Millorar la coordinació de les polítiques de recerca, i desenvolupament i promoure la comunicació i la 

difusió de la ciència i la tecnologia 
 
Objectius operatius 
1.1 Desenvolupar una política de concessió de beques i ajuts i programes que garanteixin la incorporació de 

300 nous investigadors en procés de formació l’any 2006 
1.2 Aconseguir la incorporació i estabilització de 100 investigadors en el conjunt del sector públic i privat l’any 

2006 
2.1. Executar un programa de foment de la recerca que, a banda de la recerca universitària i els centres de 

referència, inclogui la recerca internacional i la cooperació i la recerca en àmbits sectorials 
3.1. Aprovar un Pla d’infraestructures científiques i tecnològiques (PICT) abans del segon semestre de 2006 
3.2. Consolidar els centres de recerca i innovació impulsats pel DURSI i crear-ne de nous l’any 2006 
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4.1. Potenciar les activitats de coordinació i de planificació de les competències de la Generalitat en matèria de 
política científica i d'innovació tecnològica a Catalunya 

4.2. Portar a terme un mínim de 30 actuacions de comunicació i divulgació científica l’any 2006 
 
Activitats 
 
1. Establir línies de concessió de beques i ajuts i programes que garanteixin la formació de personal 

investigador (PI) de qualitat  
- Beques predoctorals a estudiants per a la formació de personal investigador (FI) 
- Beques per fer estades per a la recerca fora de Catalunya (BE) 
- Ajuts per a la contractació i reincorporació de doctors a grups de recerca de Catalunya (RED) 
- Beques en el marc del programa d'ajuts a programes de doctorat de les universitats catalanes en 

àrees de ciències socials i humanitats (ADQUA) 
2. Desenvolupar i consolidar els programes que integren la carrera investigadora (Beatriu de Pinós, ICREA, 

doctorats en empreses) 
3. Impulsar els convenis específics universitaris 
4. Impulsar les xarxes de referència 
5. Donar suport als grups de recerca consolidats 
6. Concedir beques destinades a fomentar la recerca internacional i la cooperació 
7. Donar suport a les càtedres UNESCO repartides pel territori. 
8. Donar suport a la recerca en àmbits sectorials (nanotecnologia, biotecnologia, arqueologia, paleontologia, 

violència contra les dones...) 
9. Executar un Pla d’infraestructures científiques i tecnològiques (PICT) tant pel que fa a grans instal·lacions 

com pel que fa a les universitats i els centres de recerca 
10. Desenvolupar la convocatòria de suport a les infraestructures de recerca 
11. Desenvolupar el Programa de Centres de Recerca 
12. Promoure l’elaboració d’estudis, publicacions, avaluacions i projectes d’R+D a Catalunya 
13. Portar a terme actuacions per aconseguir l’establiment a Catalunya d’oficines i seus d’institucions 

científiques europees 
14. Promoure activitats de divulgació i per donar prestigi a la recerca 
 
Seguiment 
 
1. Nombre de nous investigadors en formació incorporats amb suport del DURSI 
2. Nombre d’investigadors incorporats o estabilitzats en el conjunt del sector públic i privat amb suport del 

DURSI 
3. Nombre de convocatòries del programa de foment de la recerca 
4. Data d’aprovació del Pla d’infraestructures científiques i tecnològiques (PICT) 
5. Nombre de nous centres de recerca creats o impulsats pel DURSI  
6. Nombre de tesis presentades per investigadors dels centres creats o impulsats pel DURSI 
7. Nombre de noves oficines o seus d’institucions científiques europees a Catalunya 
8. Nombre d’actuacions de comunicació i divulgació del DURSI en l’àmbit de recerca 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
L'impacte del programa 571, recerca, sobre la competitivitat és un dels elements més destacats dintre de l'Acord 
estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana, ja que entre 
les mesures de l'Acord, en el capítol de “Millora de les condicions bàsiques de competitivitat” es destina el primer 
apartat a “Rercerca, desenvolupament i Innovació”.  
Les actuacions que conté el programa recerca incloses en l’Acord estratègic són les següents: 

- Accions de suport als parcs científics i tecnològics incloses en el Programa Centres de Recerca” , mesura 
6, “Potenciació dels parcs científics i tecnològics creats a l’entorn de les universistats”, de l’Acord 
Estratègic.  

- Convenis específics universitaris, mesura 7, “Perfil més emprenedor de les universitats en recerca i 
transferencia de tecnología”, de l’Acord Estratègic.  

- Programes de doctorats en empreses, mesura 8, “Incorporació de tecnòlegs i doctors a les empreses”, de 
l’Acord Estratègic.  

L'impacte sobre les polítiques de gènere es tradueix en les diverses activitats relacionades amb la funció que formen 
part del Pla d'acció i desenvolupament de dones a Catalunya 2005-2007 i del Pla d'acció per a l'abordatge integral 
de la violència contra les dones, fonamentalment recollides a l'activitat Donar suport a la recerca en àmbits 
sectorials. 
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Diagnòstic de la situació 
 
La participació del sector agrari en el conjunt de l’economia catalana ha anat perdent pes i les conseqüències 
d’aquesta situació són greus perquè sense agricultura no hi ha món rural. I sense món rural l’equilibri territorial i la 
protecció i conservació del paisatge no són possibles. En conseqüència, cal impulsar la competitivitat del sector 
agroalimentari com a prioritat de la nova política agrària. Per tant, cal millorar la competitivitat i la qualitat del sector 
agraoalimentari i fomentar les polítiques de recerca i innovació en el sector agrari, fonamentalment mitjançant la 
potenciació de la recerca, el desenvolupament i la transferència tecnològica a través de l'Institut de Recerca en 
Tecnologies Agroalimentàries (IRTA), l'aplicació del contracte programa 2003-2006 i la determinació del nou 
contracte programa. 
En el context del progrés general de la ciència i la tecnologia, el Govern de la Generalitat s’ha dotat del Pla de 
Recerca i Innovació 2005-2008 (PRI) que aposta pel foment de totes les àrees científiques i tecnològiques i, en 
especial, per la recerca bàsica o fonamental sota criteris de qualitat i excel·lència. Tant el progrés general del saber 
com la competitivitat econòmica requereixen una política científica i tecnològica de gran abast que permeti la 
generació de coneixements a llarg termini sense els condicionaments del mercat o la productivitat a curt termini. Per 
això, tant el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació com el Consell Interdepartamental de 
Recerca i Innovació Tecnològica vetllaran especialment pel foment de la recerca científica i tecnològica en qualsevol 
àmbit del saber.  
Aquesta política de promoció general del coneixement ha de ser compatible amb iniciatives i línies prioritàries 
conjunturals de recerca per afrontar els reptes que planteja la societat basada en el coneixement. Per aquest motiu 
dins del Pla es prioritzen unes determinades línies d’interès estratègic per als sectors productius, una de les quals 
és precisament la recerca en ciència i tecnologia agroalimentària. Pel que fa aquest àmbit, es continuarà treballant 
per impulsar les prioritats que comprenen des de la genètica molecular vegetal fins a altres sectors com ara 
l’agroindústria, la qualitat i la seguretat alimentàries o la sanitat animal, entre altres. El  DURSI, juntament al 
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, és un agent important en aquesta àrea. 
La missió del programa de recerca en ciència i tecnologia agroalimentària és situar Catalunya en una posició 
avançada a Europa en el sistema de recerca i innovació en l’àmbit agroalimentari mitjançant una política pública de 
recerca integrada amb el conjunt d'agents públics i privats per tal d’aconseguir incrementar la capacitat competitiva 
del sector agroalimentari català i contribuir, d’aquesta manera, al desenvolupament econòmic de les zones rurals i al 
manteniment de l’equilibri territorial. 
 
Objectius 
 
Objectiu estratègic 
1. Impulsar la recerca en ciència i tecnologia agroalimentària (genètica molecular vegetal, agroindústria, 

qualitat i seguretat alimentàries o sanitat animal). 
 
Objectius operatius 
1.1. Incrementar en un 20% la dotació de recursos per donar suport a l'Institut de Recerca en Tecnologies 

Agroalimentàries (IRTA), el Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA), el consorci CSIC-IRTA 
Laboratori de Genètica Molecular Vegetal i la Unitat de recerca en ecosistemes aquàtics de l'Ebre 

1.2. Impulsar l'Anella de l'Agroindústria 
 
Activitats 
 
1. Donar suport econòmic a l'Institut de Recerca en Tecnologies Agroalimentàries (IRTA), el Centre de 

Recerca en Sanitat Animal (CReSA), el consorci CSIC-IRTA Laboratori de Genètica Molecular Vegetal i la 
Unitat de recerca en ecosistemes aquàtics de l'Ebre 

2. Portar a terme accions per impulsar els centres tecnològics que formen part de l’Anella de l’Agroindústria 
 
Seguiment 
 
1. Increment de l’import dels recursos destinats a donar suport a l'Institut de Recerca en Tecnologies 

Agroalimentàries (IRTA), el Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA), el consorci CSIC-IRTA 
Laboratori de Genètica Molecular Vegetal i la Unitat de recerca en ecosistemes aquàtics de l'Ebre 

2. Data prevista d’avaluació de les necessitats d’inversió de l’Anella de l’Agroindústria 
3. Data prevista d’inici de la construcció del Centre Tecnològic de la Nutrició i la Salut de Reus i del Centre 

Tecnològic Agroalimentari a Lleida 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
L'impacte del programa 572, recerca en ciència i tecnologia agroalimentària, sobre la competitivitat s’emmarca dintre 
d’allò que disposa l'Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de 
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l’economia catalana, ja que entre les mesures de l'Acord, en el capítol de “Millora de les condicions bàsiques de 
competitivitat” es destina el primer apartat a “Rercerca, desenvolupament i Innovació”.  
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Diagnòstic de la situació 
 
La llarga tradició  en les ciències mèdiques i de la vida, l’existència d’una important presència d’indústria 
farmacèutica i de grans instal·lacions hospitalàries i de prestigi fan que Catalunya tingui les condicions necessàries 
per a esdevenir  una potència en investigació biomèdica. Aquest àmbit d’activitat constitueix  un dels principals 
motors de creixement de l’economia actual i, per això, cal fer un salt endavant i apostar per la recerca en aquest 
àmbit, i mantenir la situació de lideratge en aquesta àrea emergent. 
 
En el context del progrés general de la ciència i la tecnologia, el Govern de la Generalitat s’ha dotat del Pla de 
Recerca i Innovació 2005-2008 (PRI) que aposta pel foment de totes les àrees científiques i tecnològiques i, en 
especial, per la recerca bàsica o fonamental sota criteris de qualitat i excel·lència. Tant el progrés general del saber 
com la competitivitat econòmica requereixen una política científica i tecnològica de gran abast que permeti la 
generació de coneixements a llarg termini sense els condicionaments del mercat o la productivitat a curt termini. Per 
això, tant el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació com el Consell Interdepartamental de 
Recerca i Innovació Tecnològica vetllaran especialment pel foment de la recerca científica i tecnològica en qualsevol 
àmbit del saber.  
 
Aquesta política de promoció general del coneixement ha de ser compatible amb iniciatives i línies prioritàries 
conjunturals de recerca per afrontar els reptes que planteja la societat basada en el coneixement. Per aquest motiu 
dins del Pla es prioritzen unes determinades línies d’interès estratègic per als sectors productius, una de les quals 
és precisament la recerca biomèdica i en ciències de la salut, que inclou des de la genòmica i la medicina predictiva 
o la regenerativa fins a la salut ambiental, passant per la bioenginyeria, les neurociències o la salut internacional. En 
aquest àmbit cal posar molt d’èmfasi en la recerca transnacional.  
 
La priorització de les actuacions en aquest àmbit que es fa en el PRI es concreta en l’impuls de creació de la 
Bioregió de Catalunya, on desenvoluparan la seva activitat diferents agents públics (universitats, centres de recerca, 
hospitals, parcs científics i tecnològics) i privats (empreses generadores de productes farmacèutics i biotecnològics, i 
empreses proveïdores de serveis) amb la finalitat de generar productes i serveis altament competitius en l’àmbit de 
la biomedicina i la biotecnologia. 
 
La missió del programa recerca biomèdica i en ciències de la salut és situar Catalunya en una posició avançada a 
Europa en el sistema de recerca i innovació en l’àmbit recerca biomèdica i en ciències de la salut mitjançant una 
política pública de recerca integrada amb el conjunt d'agents públics i privats per tal d’aconseguir incrementar la 
capacitat competitiva dels sectors biomèdic i biotecnològic catalans i contribuir, d’aquesta manera, a la creació de 
riquesa i benestar. 
 
Objectius 
 
Objectiu estratègic 
1. Impulsar la recerca en l'àmbit biomèdic i en ciències de la salut (genòmica, medicina predictiva i 

regenerativa, salut ambiental, bioenginyeria i neurociències) 
 
Objectius operatiu 
1.1. Incrementar en un 27% la dotació de recursos per donar suport a l'Institut d’Investigacions Biomèdiques 

August Pi i Sunyer (IDIBAPS), Institut català de Ciències Cardiovasculars (ICCC) i Centre de Regulació 
Genòmica (CRG)  

 
Activitats 
 
1. Donar suport econòmic a l'Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), Institut català de 

Ciències Cardiovasculars (ICCC) i Centre de Regulació Genòmica (CRG) 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
L'Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana 
recull explícitament que es considera estratègic impulsar Catalunya com a centre d’atracció de pols de primer nivell 
en sectors tecnològicament avançats, mitjançant una acció a diferents nivells i que combini diversos instruments, 
igual com succeeix, per exemple, en els sector de la biotecnologia i la recerca biomèdica. 
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Diagnòstic de la situació 
 
La recerca i la innovació tecnològica venen constituint una activitat clau en el progrés de les economies modernes, 
tanmateix aquest paper esdevé cada cop més crucial per a les economies que han superat un cert estadi de 
desenvolupament econòmic. L’acceleració a finals del segle passat de la tendència a la globalització del món 
econòmic, els importants canvis experimentats en les tecnologies de la comunicació i l’amplia difusió que han tingut, 
així com els canvis polítics amb què han coincidit, han facilitat la incorporació del sud-est asiàtic i altres zones 
emergents a la producció en massa i, fins i tot, a la prestació també massiva de serveis per mitjans electrònics, de 
forma que han donat lloc a un augment molt notable de la competència per als països anomenats desenvolupats, 
obligant-los a efectuar un important procés d’adaptació a aquesta nova realitat econòmica, en el qual hi té un paper 
rellevant la innovació tecnològica aplicada a nous productes i nous processos.  
 
En el cas específic de Catalunya aquesta situació es presenta amb especial agudesa. El nostre model de 
creixement de les dues darreres dècades del segle XX s’ha caracteritzat per una intensa modernització i introducció 
de canvis estructurals, en part al redós de la incorporació a la Unió Europea, basats en una intensa acumulació de 
capital –aconseguida amb la col·laboració de l’entrada de capitals estrangers- i l’absorció de tecnologies ja 
disponibles en altres economies més avançades que han permès un progrés notable i unes taxes de creixement 
superiors a la mitjana europea i, en conseqüència, han permès un procés de convergència amb les economies 
europees. Tanmateix, l’estadi assolit per la nostra economia li planteja un altre tipus d’exigències per continuar 
avançant a un ritme satisfactori i, d’altra banda, l’entorn econòmic internacional ha canviat en els darrers anys de 
forma molt significativa com a resultat de la integració creixent de mercats i economies i d’una nova onada de canvis 
tecnològics. 
 
Les manifestacions més evidents d’aquest nou context internacional són les diverses onades de deslocalitzacions, la 
pèrdua de competitivitat exterior que s’evidencia per un creixent dèficit comercial i la reducció de les entrades netes 
de capital estranger. A més, el feble ritme de creixement de les exportacions no es deu exclusivament al diferencial 
d’inflació amb altres economies, en especial europees, sinó també als inconvenients que comporta el nostre patró 
d’especialització productiva, poc intens en els sectors amb mercats expansius intensius en tecnologia, i amb una 
orientació comercial molt centrada en el mercat interior de la Unió Europea.   
 
És per aquest motiu que la inversió en recerca i desenvolupament tecnològic és un factor crític en l’estadi actual de 
desenvolupament de la nostra economia, com per altra banda ho és en general pel conjunt d’Europa. Per aquest 
motiu, un dels eixos fonamentals de l’estratègia econòmica de la Unió Europea establerta en l’anomenada Agenda 
de Lisboa és precisament un augment substancial de la despesa en innovació i recerca fins a assolir, l’any 2010, el 
3% del PIB, i amb l’objectiu que dos terços d’aquesta inversió haurien de provenir del sector privat.  
 
Catalunya encara se situa a distància dels països capdavanters en matèria de recerca i innovació ja que només 
destina a R+D un total de recursos públics i privats equivalent a l’1,38% del seu PIB l’any 2003, enfront del 2% de la 
mitjana de la Unió Europea, i força per sota del valor dels països més dinàmics com Dinamarca o Finlàndia. Pel que 
fa a la innovació, Catalunya hi destinava l’any 2000 un 2,42% del seu PIB. El Pla de Recerca i Innovació 2005-2008 
serà l’eina que ha d’emmarcar les accions necessàries per assolir l’objectiu d’una inversió global en R+D equivalent 
al 2% del PIB l’any 2007 (del 5% del PIB en termes d’innovació). D’altra banda, la Llei de la Ciència també ha de 
servir de marc de referència per a la definició del model català de recerca i innovació. 
 
En el PRI s’ha donat una especial rellevància a les activitats de  transferència de tecnologia. Aquest és l’element 
que ha de permetre orientar la recerca vers la millora de la productivitat industrial, vinculant la recerca amb la 
innovació. Aquest procés requereix d’un sistema d’acompanyament que faciliti la transferència del coneixement 
generat en els centres públics i privats de recerca, i l’adaptació al llenguatge de l’empresa, a les característiques 
dels seus productes i a la demanda dels seus clients. 
La missió del programa desenvolupament tecnològic i innovació és elaborar, coordinar i gestionar un model sistèmic 
de transferència tecnològica a Catalunya que permeti promoure la integració dels coneixements científics i la 
tecnologia empresarial com a via per a millorar la competitivitat de les nostres empreses 
 
Objectius 
 
Objectiu estratègic 
1. Afavorir l’esperit emprenedor i la creació d’empreses de base tecnològica incrementant els projectes 

conjunts entre universitats, centres de recerca i empreses i la transferència de tecnologia i de coneixement. 
Objectius operatius 
1.1. Incrementar la transferència de coneixement mitjançant el Consorci de Transferència de Coneixement 

(CTC) 
1.2. Mantenir en 3 el nombre de projectes del programa d’innovació en enginyeria subvencionats pel DURSI 

l’any 2006 
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Departament:  
Universitats, Recerca i Societat de la Informació  

 

Servei/Entitat:  
Direcció General de Recerca  

Codi:  
 UR04 

Programa: 
Desenvolupament tecnològic i innovació 

Codi: 
 574 

Activitats 
 
1. Donar suport econòmic al Consorci de Transferència de Coneixement (CTC) 
2. Desenvolupar el programa d’innovació en enginyeria  

 
Seguiment 
 
1. Nombre de tecnologies identificades susceptibles de ser transferides pel Consorci de Transferència de 

Coneixement (CTC) 
2. Nombre de projectes del programa d’innovació en enginyeria subvencionats pel DURSI  
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
L'impacte de la programa 574, Desenvolupament tecnològic i innovació, sobre la competitivitat és un dels elements 
més destacats dintre de l'Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de 
l’economia catalana, ja que dintre de les mesures de l'Acord, en el capítol de “Millora de les condicions bàsiques de 
competitivitat” es destina el primer apartat a 'Recerca, Desenvolupament i Innovació.  
 
L’actuació “Donar suport econòmic al Consorci de Transferència de Coneixement (CTC)” s’emmarca dins la mesura 
5, “Creació de l’Agència Catalana de Comercialització i Desenvolupament Tecnològic”, de l’Acord Estratègic, amb 
un import previst l’any 2006 de 300.000€ 
 

 



 

 

FONS NO DEPARTAMENTALS 
 
 
 

Codi  Secció 
PE  Pensions 
DT  Deute 
DD  Despeses Diversos Departaments 
PL  Participació Ens Locals de Catalunya en Ingressos de l'Estat 
FO  Fons de Contingència 

 



 

 

 



 

 

PENSIONS 
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Departament:  
Pensions 

 

Servei/Entitat:  
Classes passives 

Codi:  
 PE01 

Programa:  
Pensions i prestacions assistencials 

Codi:  
 311 

Diagnòstic de la situació 
 
Pel pagament de les indemnitzacions i pensions a ex alts càrrecs de la Generalitat i del Parlament actual i dels 
treballadors de la Generalitat en el període anterior al 1939. 
 
Objectius 
 
Complir amb el que estableix la normativa de la Generalitat sobre pensions i indemnitzacions. 
 
Activitats 
 
 
Seguiment 
 
Evolució del número de perceptors i de la despesa per partida pressupostària. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
No hi ha impacte en polítiques transversals. 
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Departament:  
Pensions 

 

Servei/Entitat:  
Indemnitzacions 

Codi:  
 PE02 

Programa:  
Pensions i prestacions assistencials 

Codi:  
 311 

Diagnòstic de la situació 
 
La Generalitat de Catalunya va regular l’any 2000 la concessió de les indemnitzacions per a les persones afectades 
pels supòsits determinats per la Llei 46/1977, de 15 d’octubre, d’amnistia, i excloses dels beneficis de la Llei de 
l’Estat, mitjançant el Decret 288/2000, de 31 d’agost. 
 
Posteriorment, el Decret 330/2002, de 3 de desembre, va ampliar la cobertura d’aquelles indemnitzacions als 
menors de 65 anys el 31 de desembre de 2000. 
 
Objectius 
 
Estratègics 
1. Indemnitzar les persones afectades pels supòsits de la Llei 46/1977, de 15 d’octubre, d’amnistia i excloses dels 
beneficis de la Llei de l’Estat. 
 
Operatius 
1.1 Resoldre la convocatòria d’ajuts del Decret 288/2000, de 31 d’agost pel qual s'estableixen els requisits per 

regular les indemnitzacions de les persones incloses en els supòsits previstos a la Llei 46/1977, de 15 
d'octubre, d'amnistia, i excloses dels beneficis de la disposició addicional divuitena dels pressupostos generals 
de l'Estat per als períodes 1990 i 1992. 

 
1.2 Resoldre la convocatòria d’ajuts del Decret 330/2000, de 3 de desembre, pel qual es regulen les 

compensacions econòmiques de les persones menors de 65 anys el 31 de desembre de 2000 que van patir 
privació de llibertat i que es troben incloses en els supòsits previstos a la Llei 46/1977, de 15 d'octubre, 
d'amnistia. 

 
Activitats 
 
- Tramitar els expedients de les sol·licituds presentades a les dues convocatòries d’indemnitzacions a persones 

que van patir privació de llibertat i que es troben incloses en els supòsits previstos a la Llei 46/1977. 
 
Seguiment 
 
Evolució del número de perceptors i de la despesa per partida pressupostària. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
No hi ha impacte en polítiques transversals. 
 

 



 

 

DEUTE 
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Departament:   
Deute 

 

Servei/Entitat:   
Deute 

Codi:  
 DT01 

Programa:   
Amortització i despeses financeres del deute públic 

Codi:  
 911 

Diagnòstic de la situació 
 
El volum de l’endeutament viu de la Generalitat a 31 de desembre de 2004 era de 9.990,31 milions d’euros. D’acord 
amb el Sistema Europeu de Comptes (SEC) hi ha un seguit d’entitats que formen part del sector administracions 
públiques i que consoliden el seu endeutament amb el de l’administració. El nombre d’entitats que formen part 
d’aquest sector s’ha ampliat, segons la comunicació de la Intervenció General de l’Administració l’Estat d’abril de 
2005. Això suposa que el volum de deute SEC 95 passa, d’acord amb les dades disponibles a 31 de desembre de 
2004 de 10.773,17 milions d’euros a 11.999,67 milions d’euros.  
 
En el pressupost consolidat a nivell SEC 95 s’haurà d’incloure l’endeutament de totes aquestes entitats i la càrrega 
financera que aquest genera. 
 
Objectius 
 
- Intensificar la política de negociació bancària per tal de disminuir el cost financer de l'endeutament a curt termini.  
- Flexibilitzar la gestió tant dels ingressos com dels pagaments de les operacions d'endeutament d'acord amb criteris 
d'eficiència i eficàcia. 
- Potenciar la utilització de fonts de finançament més flexibles. 
- Implantar la gestió centralitzada dels saldos de tresoreria de les entitats de la Generalitat de Catalunya. 
-  Refinançar l’endeutament actual de les empreses SEC 95 i assumir-lo per Generalitat. 
- Analitzar i estudiar diferents instruments de finançament com a eina de suport a la presa de decisió sobre 
l'endeutament. 
-  Potenciar i diversificar  el sistema i les fonts de finançament del deute. 
- Intensificar la celeritat i simplificar la tramitació de la gestió de l'endeutament. 
- Avançar l'operativa de la gestió de les operacions d'endeutament formalitzades tant en euros com en divises. 
- Reduir el termini de compra-venda de divises per tal d'optimitzar l'operativa dels instruments financers. 
- Elaborar quadres i indicadors periòdics que permetin portar a terme un control del nivell d'endeutament, tant a curt 
com a llarg termini. 
- Seguir  l'execució de la càrrega financera per tal d'assolir els objectius previstos. 
- Control periòdic del límit de l'endeutament establert  en el Pla anual. 
- Minimitzar el risc associat a l'endeutament. 
-  Incrementar la liquiditat del mercat secundari. 
- Titulitzar d'actius i impulsar altres sistemes de finançament alternatiu. 
- Centralitzar la gestió de l'endeutament de les empreses públiques. 
 
Activitats 
 - Fer presentacions als inversors (actuals i potencials) i millorar la difusió de la informació a la web destinada a 
inversors institucionals. 
-  Analitzar totes les operacions de les empreses SEC95 (actuals i que es prevegi que en breu s’hi puguin 
incorporar) estudiant-ne els paràmetres principals (períodes de venciment, marges i tipus, clàusules contractuals, 
etc). El volum d’endeutament de les empreses es pot usar per determinar l’ordre del procés de refinançament. 
- Seguir el diferencial respecte l'Euribor i usar-lo com a eina en la determinació de l’import a emetre en les subhastes 
de pagarés. 
- Constituir un grup de treball, conjuntament amb la Intervenció General i la DG de Pressupostos i Tresor per a la 
creació d’un sistema de centralització de Tresoreria i impulsar la implantació d'un sistema de gestió centralitzada 
dels saldos de tresoreria. 
- Gestió i control dels ingressos i les despeses de la secció pressupostària del deute, així com el  control de la seva 
execució. 
- Iniciar l’estudi d’eines per determinar el conjunt d’estratègies d’emissió i de cobertures de risc òptimes (anàlisi Cost 
at Risk; Budget at Risk; Amount at Risk). 
- Renovació dels tipus d'interès d'acord amb les condicions dels mercats financers. 
- Substituir la creació de noves referències per la reobertura d’emissions antigues. Gestionar la informació rebuda 
dels inversors. Valorar la possibilitat de realitzar marketing. Potenciar el tram minorista. Explorar els drets 
susceptibles de ser titulitzats i determinar els seus efectes sobre la consolidació del deute segons la classificació de 
la societat vehicle. 
- Elaborar i tramitar les instruccions oportunes per les entitats financeres respecte a les operacions d'endeutament. 
-  Analitzar les possibilitats de millora del procediment establert l’any 2005 en relació a la gestió centralitzada de 
l’endeutament de les empreses públiques. 
- Elaborar quadres i estadístiques de seguiment periòdiques de l'endeutament. 
- Control de l'execució del pressupost del deute. 
- Actualitzar i desenvolupar un sistema d'informació de les operacions d'endeutament. 
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Departament:   
Deute 

 

Servei/Entitat:   
Deute 

Codi:  
 DT01 

Programa:   
Amortització i despeses financeres del deute públic 

Codi:  
 911 

Seguiment 
 
Els indicadors de seguiment  son: 
1. El cost ponderat del deute de la Generalitat i els seus components (el tipus fix mig i el marge mig) i el diferencial 
amb el deute de l'Estat (càlcul mensual). 
2. El rendiment mig obtingut dels saldos de tresoreria de les empreses (càlcul trimestral). 
3.  El marge mig de les operacions d’endeutament (càlcul anual).  
4. La vida mitjana del deute de la Generalitat i el diferencial amb el deute de l'Estat (càlcul mensual). 
5. El percentatge de deute a tipus fix i a tipus variable (càlcul mensual). 
7. Volum de negociació del deute en el mercat de deute públic de Catalunya a la Borsa de Barcelona (càlcul 
trimestral). 
8 .Puntes de tresoreria màximes i mínimes ( càlcul mensual). 
9. Estalvi de la càrrega financera (càlcul mensual) 
10. Saldo mig, màxim i mínim de l'endeutament (càlcul trimestral) 
11. Control d'execució pressupostària (càlcul trimestral) 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
El Pla de Sanejament de la Comunitat Autònoma de Catalunya 2005-2008 preveu les següents mesures 
relacionades amb l’endeutament i la càrrega financera: el refinançament de l’endeutament de les universitats, les 
empreses SEC95  i els préstecs de la Generalitat; les recompres de deute i la reducció dels saldos de tresoreria. 
 
No participació específica del programa en l’acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la 
competitivitat de l’economia catalana. 
 

 



 

 

DESPESES DIVERSOS DEPARTAMENTS 
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Departament:  
Despeses Diversos Departaments 

 

Servei/Entitat:  
Gestió Serveis Horitzontals . SG Economia 

Codi:  
 DD01 

Programa:  
Direcció i administració generals 

Codi:  
 121 

Diagnòstic de la situació 
 
L’import d’aquest programa es destina al desenvolupament, manteniment i evolució de 3 grans sistemes 
d’informació corporatius:  el GECAT, de gestió econòmico administrativa; el G@UDI, de gestió tributària, i el GIP-
SIP, de gestió de personal de la pròpia Generalitat 
 
Objectius 
 
Aquest programa pretén optimitzar l’eficàcia i l’eficiència en la gestió comptable i pressupostària, tributària i de 
personal amb la utilització de les noves tecnologies de la informació i de les comunicacions per part dels diversos 
departaments i organismes de la Generalitat de Catalunya.  
 
Activitats 
 
A més de les activitats pròpies de manteniment de cadascun dels sistemes d’informació esmentats, les actuacions 
més significatives durant l’any 2006 seran:  
 
GIP-SIP: s’iniciarà la el projecte de modernització del sistema, a partir d’estudis sobre l’evolució del sistema que 
s’estan duent a terme  
 
Tributs: durant l’any 2006, es durà a terme la posada en funcionament de la totalitat de mòduls que componen el 
Gaudi. 
 
Gecat: S’implantarà la pressupostació per programes i la comptabilitat analítica per centres de cost. Es durà a terme 
el desplegament del sistema a les empreses públiques. El GECAT s’integrarà amb el Projecte de Modernització de  
l’ICS; amb fons d’aquest programa, es desenvoluparà el mòdul financer (FI) del SAP de l’ICS per garantir la seva 
compatibilitat amb el Gecat 
 
Seguiment 
 
Cadascun d’aquest projectes compta amb un Comitè de direcció d’alt nivell i un comitè de seguiment que vetllen per 
la correcta evolució dels treballs 
 
Indicadors: 
Grau d’execució dels projectes de desenvolupament 
 
Gecat: - nombre d’empreses on s’hagi desplegat el mòdul d’empreses públiques i/o el Kit 
G@audi: - Nombre De liquidacions realitzades amb Programes d’ajuda i/o presentades pel portal tributari 
- Nombre de Liquidacions pagades mitjançant la plataforma de pagaments 
- Nombre de mòduls implantats durant l’any 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
La utilització de TICS en els tres àmbits esmentats permetran una clara millora de l’eficiència i l’eficàcia en la gestió  
i en l’obtenció de resultats, indicadors, informes, etc. 
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Departament:  
Despeses Diversos Departaments 

 

Servei/Entitat:  
Altres Millores Retributives i Socials. SG Economia 

Codi:  
 DD02 

Programa:  
Direcció i administració generals 

Codi:  
 121 

Diagnòstic de la situació 
 
Aplicació de millores retributives i socials acordades amb els representants sindicals en l'àmbit de la Mesa General 
de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, bàsicament l'Acord General de condicions de treball i el Pla de 
Pensions d'ocupació del personal al servei de l'Adminstració de la Generalitat. 
 
Objectius 
  
- Finançament dels centres gestors que tinguin  necessitats addicionals de crèdit a causa de l'aplicació de millores 
retributives i socials acordades en la Mesa General de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i per extensió 
al personal laboral adscrit a departaments, entitats gestores de serveis sanitaris i socials, Servei Català de la Salut i 
entitats autònomes administratives, comercials i financeres 
- Finançament de l'aportació del promotor al Pla de Pensions d'Ocupació del personal aprovat pel Govern. 
 
Activitats 
 
Instrumentació de transferències de crèdit a favor dels centres gestors corresponents i pagament de l'aportació 
anual al pla de pensions d'ocupació del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.  
 
Seguiment 
 
Execució pressupostària 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Foment de la creació de plans de pensions d'ocupació. 
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Departament:  
Despeses Diversos Departaments 

 

Servei/Entitat:  
Gestió Patrimonial. DG Patrimoni Generalitat 

Codi:  
 DD03 

Programa:  
Direcció i administració generals 

Codi:  
 121 

Diagnòstic de la situació 
 
 
Objectius 
 
El Programa de Gestió del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya té la finalitat de inventariar, contractar, controlar, 
conservar, protegir i explotar béns i drets que integren o puguin integrar el patrimoni de la Generalitat de Catalunya. 
 
Patrimoni immobiliari: 
- Impulsar i fer el seguiment de la funcionalitat de les dependències administratives. 
- Analitzar la situació funcional dels immobles afectats a l’ús general o al servei públic, establint les prioritats per a 

l’explotació d’aquells que no es prevegi una utilització immediata per obtenir-ne la màxima rendibilitat o procedir a 
la seva alienació. 

- Exercir els drets de la Generalitat de Catalunya derivats de les propietats immergides en un planejament a 
desenvolupar, en un sistema de gestió pendent d’actuació o en un projecte d’urbanització pendent de redacció, 
tramitació o execució, per a la salvaguarda dels interessos de la Generalitat de Catalunya. 

- Col·laborar amb les entitats autònomes i les empreses públiques emetent, quan siguin requerits, informes sobre 
contractació i/o obres tant en l’aspecte qualitatiu com quantitatiu.  

 
Patrimoni Immaterial i Financer i Inventari General: 
- Impulsar la definició i implantació del Registre del sector públic. Inventari, depuració i racionalització del patrimoni 

immaterial. 
 
Herències: 
- Efectuar les actuacions prèvies destinades a poder fer la prevenció d’intestat a favor de la Generalitat de 

Catalunya. 
- Administrar els béns provinents les herències intestades en que la Generalitat ha estat declarada hereva, 

distribuir el cabal relicte i procedir a la seva liquidació. 
 
Comissió Central de Subministraments: 
- Simplificar les tasques administratives associades a la gestió de la contractació de béns i de serveis d’utilitat 

comuna per a l’administració de la Generalitat. 
- Estandarditzar i unificar els criteris en l’adquisició de béns i serveis d’ús comú. 
- Obtenir economies d’escala mitjançant el procés de compres agregades i de compres centralitzades, totals o 

parcials. 
 
Gestió i Prevenció del Risc: 
- Protegir les persones i el patrimoni de la Generalitat de Catalunya amb les corresponents cobertures 

d’assegurances, i optimizar els recursos disponibles, tant pel que fa a la contractació, mitjançant concursos 
públics, com a la tramitació dels sinistres. 

- Simplificar i unificar criteris entre Departaments per tal de disminuir costos en la contractació d’assegurances i en 
la tramitació de sinistres amb l’objectiu de gaudir de les consegüents economies d’escala. 

- Fixar, en col·laboració amb la Direcció General de la Funció Pública, els criteris tècnics en tot el que fa referència 
a les tasques a fer per les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social en 
relació als convenis d’associació subscrits per la Generalitat de Catalunya. 

 
Activitats 
 
Patrimoni immobiliari: 
- Gestionar el patrimoni de la Generalitat i administrar, explotar i alienar el seu patrimoni privat. 
- Seguir, controlar i resoldre expedients de contractació impulsats pels diferents departaments. 
- Tractar la informació disponible en la corresponent aplicació per gestionar els recursos immobiliaris i proposar 

directrius pel seu acurat aprofitament. 
- Mantenir actualitzada la informació sobre el mercat immobiliari per ajustar els criteris d’avaluació a la seva 

fluctuació. 
- Taxar immobles tant en els procediments d’adquisició com en els d’alienació o explotació. 
 
Patrimoni Immaterial i Financer i Inventari General: 
Dissenyar un model de dades del Registre del sector públic i definir els paràmetres del sistema d’informació que ha 
de suportar la seva gestió. 
 
Herències: 
- Recollir informació relativa al causant que permeti instar la declaració d’abintestat a favor de la Generalitat de 

Catalunya. 
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Departament:  
Despeses Diversos Departaments 

 

Servei/Entitat:  
Gestió Patrimonial. DG Patrimoni Generalitat 

Codi:  
 DD03 

Programa:  
Direcció i administració generals 

Codi:  
 121 

- Investigar els béns relictes dels causants intestats; formar l’inventari dels seus béns i administrar-los. 
- Donar compliment als acords de la Junta Distribuïdora d’Herències per a la alienació dels béns immobles, bé 

sigui mitjançant subhasta pública o, excepcionalment, adjudicació directa.  
- Liquidar, distribuir o adjudicar el cabal relicte. 
 
Comissió Central de Subministraments: 
- Inici de les tasques que permetran crear un portal a Internet de contractació pública electrònica d’abast per a tots 

els contractes de les administracions públiques catalanes, que integri l’ús de les TIC i, especialment, la signatura 
electrònica reconeguda i les notificacions amb mitjans electrònics, així com els nous procediments d’adjudicació 
contractual íntegrament electrònics com la subhasta electrònica i el sistema dinàmic d’adquisició de productes. 

- Establir un model normalitzat d’expedient administratiu de contractació que es gestioni íntegrament amb mitjans 
informàtics i que enllaci amb programes connexos com gestió pressupostària, registre públic de contractes, etc. 

- Incrementar la contractació agregada des de la Comissió Central de Subministraments dels béns homologats 
amb unes prescripcions tècniques molt definides, amb els objectius d’obtenir millores de preus i més eficiència 
administrativa. 

- Incrementar l’homogeneïtat i normalització dels béns consumibles utilitzats per l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya. 

- Externalitzar l’emmagatzematge dels productes, definint rigorosament les obligacions dels proveïdors homologats 
de distribució geogràfica dels béns. 

- Incrementar l’intercanvi d’informació amb les administracions públiques catalanes i entitats adherides al sistema 
de contractació centralitzada per tal d’avançar en la constitució d’una plataforma general que assoleixi millores de 
preus. 

- Impulsar la formació tècnica específica i jornades especialitzades que permetin incorporar i conèixer les noves 
experiències en polítiques de compres. 

 
Gestió i Prevenció del Risc: 
- Preparar, convocar i tramitar, fins l’adjudicació, els concursos públics de la Generalitat de Catalunya sobre 

contractació de pòlisses d’assegurances, de corredors d’assegurances i de perits taxadors d’assegurances 
- Gestionar tots els contractes subscrits per la Generalitat de Catalunya en matèria d’assegurances, de corredors 

d’assegurances i de perits taxadors d’assegurances. 
- Gestionar tots els suplements d’altes i de baixes de les pòlisses d’assegurances subscrites. 
- Assessorar els departaments en els redactats normatius que impliquin l’obligatorietat de contractar una 

assegurança. 
- Assessorar als ens relacionats amb la Generalitat de Catalunya en matèria d’assegurances i facilitar els  informes 

preceptiu dels seus contractes d’assegurances. 
- Facilitar certificats de cobertures d’assegurances a instàncies de jutjats, empreses i/o particulars. 
- Verificar les quitances presentades per les diferents entitats asseguradores per indemnitzar els sinistres coberts 

per les pòlisses subscrites per la Generalitat de Catalunya i ingressar, en la Caixa General de Dipòsits, els xecs 
corresponents a sinistres dels que en sigui beneficiària la Generalitat de Catalunya. 

- Organitzar jornades informatives i formatives sobre cobertures d’assegurances i coordinar els grups de treball 
sobre assegurances de contractació obligatòria. 

- Fixar, en col·laboració amb la Direcció General de la Funció Pública, criteris tècnics i fer el seguiment de les 
tasques realitzades com a conseqüència dels convenis d’associació subscrits per la Generalitat de Catalunya 
amb les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social. 

 
Seguiment 
 
Indicadors: Edificis Generalitat (oficines), nombre de sinistres declarats, tancats i pendents, estat d'execució 
d'activitats de la Subdirecció General de Subministraments i Serveis, Acords Marc vigents, herències distribuïdes. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
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Departament:  
Participació ens locals de Catalunya en ingressos de l'Estat 

 

Servei/Entitat:   
Participació ens locals de Catalunya en ingressos de l'Estat 

Codi:  
 PL01 

Programa:   
Participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat 

Codi:  
 712 

Diagnòstic de la situació 
 
Pagament de la participació en els ingressos de l'Estat als ens locals, d’acord amb la normativa que sigui aplicable, 
segons l'art. 48.2 de l'Estatut d'Autonomia. 
 
Objectius 
 
Gestionar els pagaments segons els criteris d'eficiència i eficàcia.  
 
Activitats 
 
Efectuar el pagament, de l'esmentada participació, en el menor termini possible des de que es reben els ingressos 
procedents de l'Estat. 
 
Seguiment 
 
Aquest programa com estar integrat exclusivament per transferències corrents no disposa d'indicadors que 
assenyalin el grau de compliment dels objectius. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
No n'hi ha  
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Departament:  
Fons de contingència 

 

Servei/Entitat:  
Fons de contingència 

Codi:  
 FO01 

Programa:  
Fons de contingència d’execució pressupostària 

Codi:   
 811 

Diagnòstic de la situació 
 
En el marc de les lleis d’estabilitat pressupostària, l’any 2004 es va creure oportú crear un fons de contingència amb 
la finalitat d’atendre necessitats no previstes pel pressupost aprovat inicialment que poden sorgir al llarg de 
l’exercici. 
 
Objectius 
 
Objectiu estratègic: 
1. Evitar la tendència expansiva de la despesa de l’exercici a través de l’aprovació de modificacions de crèdit, i la de 
l’exercici posterior atès que no es permet la incorporació del romanent de crèdit que hi pugui haver al final de 
l’exercici. 
 
Objectiu operatiu: 
1. Millorar l’eficàcia del procediment d’execució i liquidació del pressupost de la Generalitat de Catalunya. 
 
Activitats 
 
1. L’aplicació de la dotació inclosa en el Fons de contingència d’execució pressupostària requereix l’aprovació del 
Govern de la Generalitat de Catalunya, a proposta del conseller o consellera d'Economia i Finances. 
 
Seguiment 
 
Aquest programa, al estar constituït per una dotació per atendre necessitats no previstes en el pressupost, no 
disposa d’indicadors. 
 
Impacte sobre polítiques transversals 
 
Atès que no es coneix a priori l’aplicació dels recursos d’aquest  Fons no es pot indicar l’impacte sobre polítiques 
transversals. 
 

 



 

 




