Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Direcció General de Pressupostos

Explicació de la classificació per programes
ÀREA 1 FUNCIONAMENT DE LES INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL
POLÍTICA 11 ALTA DIRECCIÓ DE LA GENERALITAT I EL SEU GOVERN
Programes:

111 Òrgans superiors de la Generalitat i control extern

Aquest programa conté els recursos destinats a finançar el funcionament del conjunt dels
òrgans que configuren el sistema institucional de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el
que estableix l’Estatut d’autonomia de Catalunya. Aquests òrgans exerceixen funcions
reguladores, assessores i d’altres funcions específiques que tenen encomanades per
mandat legal. El conjunt d’aquests òrgans són: el Parlament de Catalunya, el Síndic de
Greuges, el Consell de Garanties Estatutàries, la Sindicatura de Comptes, l’Oficina Antifrau
de Catalunya, la Comissió Jurídica Assessora, el Consell de Treball, Econòmic i Social de
Catalunya, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya i l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades.
112 Impuls i coordinació de l’acció de govern
A aquest programa s’inclouen els recursos destinats a impulsar, coordinar, així com fer
visible l’acció del Govern per tal de promoure una Administració més transparent, eficaç,
coordinada i apropar-la als ciutadans. Les actuacions de proximitat entre Administració i
ciutadà es plasmen en projectes de simplificació de les normes, en l’aplicació i l’ús de les
noves tecnologies en les tramitacions administratives i en el manteniment i la gestió del
catàleg de publicacions oficials de la Generalitat, entre elles de manera destacada la del
Diari oficial de la Generalitat de Catalunya.

113 Atenció ciutadana i difusió dels serveis de la Generalitat

Els recursos assignats a aquest programa estan dirigits a potenciar la imatge institucional de
Catalunya i a la vegada simplificar l'accés a la informació i la tramitació dels serveis que
presta i gestiona la Generalitat, mitjançant l’establiment de canals de comunicacions adients
que donin a conèixer i ajudin a la ciutadania a gestionar les seves demandes de serveis i
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d’informació de manera senzilla i al mínim cost possible. Dins d’aquest programa s’inclouen
els recursos destinats a finançar el servei d’atenció ciutadana 012, així com els canals de
comunicació derivats de les noves tecnologies com el gencat.cat.
114 Impuls de l’autogovern i del desplegament estatutari

Aquest programa conté els recursos destinats a impulsar, assessorar i negociar en els
àmbits relacionats amb la posició institucional de la Generalitat, les seves competències, el
seu finançament, i les seves relacions amb altres institucions, amb la finalitat de fer possible
el desplegament estatutari i la millora de l'autogovern. D’altra banda, el programa també
conté recursos destinats a la recerca, la difusió, la formació i la promoció del debat acadèmic
i científic en relació a l'evolució del sistema autonòmic i als models d'organització territorial,
per tal de donar a conèixer la realitat política i nacional de Catalunya.
POLÍTICA 12 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS
Programes:

121 Direcció i administració generals

Aquest programa conté les despeses vinculades als serveis interns de tipus administratiu i
organitzatiu, que per raons d’economies de gestió i organitzatives són prestats de forma
centralitzada i amb caràcter transversal en el si dels diferents departaments.

A aquest

programa es consignen, amb caràcter general, les despeses relacionades amb el personal
que no són directament imputables a programes finalistes específics (remuneracions,
formació, prevenció de riscos laborals, etc) i les despeses de funcionament de les unitats de
caràcter transversal del departament que donen suport a la resta d’unitats que gestionen
programes de tipus finalista (direcció de serveis, àrea de recursos humans, gestió
econòmica, assessoria jurídica, etc).
122 Formació del personal d’administració i serveis

Aquest programa conté els recursos destinats a la formació dels empleats públics
d’administració i serveis i del personal directiu de les administracions públiques catalanes
amb l’objectiu de contribuir a la modernització d’aquestes i a la prestació d’uns serveis
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públics de qualitat. En aquest sentit, el programa recull les despeses destinades a la
formació contínua en les seves diferents modalitats, al disseny de plans de formació a mida,
al desenvolupament dels recursos d'aprenentatge, a la millora de la qualitat de l'avaluació de
la formació, i a l'organització i la impartició de proves i cursos selectius del personal
funcionari dels ens locals.

124 Regulació, control i gestió del joc
A aquest programa s’assignen els recursos destinats a regular, controlar i gestionar el joc
privat i públic que les disposicions legals reserven a la Generalitat de Catalunya, per tal de
simplificar les càrregues administratives relacionades amb el joc i les apostes, millorar els
processos de control del joc i consolidar el volum d’ingressos derivats dels jocs de la
Generalitat.

125 Administració de les finances de la Generalitat

Aquest programa conté les despeses destinades a administrar, gestionar i millorar els
recursos financers de la Generalitat amb la màxima eficàcia i eficiència, per tal de contribuir
a garantir el desenvolupament social i econòmic del país. En aquest sentit, el programa
inclou les despeses destinades a desenvolupar una política fiscal adequada, adaptada a la
conjuntura econòmica del moment, que respongui als principis d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera. Així mateix, les despeses també es destinen a garantir una gestió
tributària amb la qual obtenir els ingressos necessaris, tot perseguint la màxima
transparència, eficàcia i eficiència.
126 Gestió d’equipaments i inversions públiques
A aquest programa s’assignen els recursos per finançar el serveis interns de tipus
administratiu i de caire transversal que afecten les entitats del sector públic de la Generalitat
de Catalunya que gestionen la construcció, conservació i explotació de tota mena
d’infraestructures, edificacions, equipaments i serveis que s’hi puguin instal·lar per tal de
millorar l’eficàcia i l’eficiència amb què es gestionen les inversions públiques de la
Generalitat de Catalunya.
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POLÍTICA 13 RELACIONS INSTITUCIONALS I PROCESSOS ELECTORALS
Programes:

131 Relacions institucionals i qualitat democràtica

A aquest programa s'assignen els recursos destinats a desenvolupar i coordinar les
relacions institucionals del Govern i l’Administració de la Generalitat amb el Parlament,
l’Estat, les comunitats autònomes i altres institucions. El programa també inclou els recursos
destinats a impulsar i fomentar la participació ciutadana, millorant el sistema democràtic per
fer-lo més eficaç i enfortir el seu vincle amb la ciutadania. Igualment, per tal de millorar la
qualitat democràtica en la societat catalana, el programa destina recursos a la promoció i al
foment dels valors de la pau i dels drets humans i a la memòria democràtica. Finalment, a
aquest programa també es consignen els recursos destinats a pagar les indemnitzacions a
totes les persones afectades per les situacions de manca de llibertat per efectes de la guerra
civil, d’acord amb els supòsits determinats per la Llei 46/1977, de 15 d’octubre, d’amnistia.

132 Organització, gestió i seguiment de processos electorals

A aquest programa s'assignen els recursos destinats a planificar, organitzar i gestionar els
processos electorals que siguin competència de la Generalitat de Catalunya, així com els
destinats a la recerca i a les relacions de col·laboració amb organismes i institucions que
actuen en l'àmbit dels processos electorals. En aquest sentit, el programa inclou les
despeses destinades a l'actualització del sistema de gestió electoral, a l'automatització de
l'accés a les dades electorals per part de la ciutadania, a la millora de la tècnica de
planificació electoral mitjançant l'ús d'eines informàtiques, i a l'estudi comparat de
l'organització, la coordinació i la logística d'altres sistemes electorals.
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ÀREA 2 SERVEIS PÚBLICS GENERALS
POLÍTICA 21 JUSTÍCIA
Programes:

211 Administració de justícia i Ministeri Fiscal
A aquest programa s’assignen els recursos destinats a garantir el funcionament dels jutjats i
tribunals de l’Administració de justícia i del Ministeri Fiscal, per prestar aquest servei a tots
els ciutadans en el territori de Catalunya. Dins d’aquest programa es contemplen tots els
serveis de suport a l’activitat judicial com són els serveis de traducció, interpretació,
peritatge, arxiu, biblioteques, informàtica, normalització lingüística, etc. S’hi inclouen els
recursos per a la renovació i manteniment dels equipaments i del personal al servei de
l’Administració de justícia, així com les subvencions als ajuntaments de Catalunya on hi ha
jutjat de pau per ajudar a sufragar les despeses d’aquests òrgans judicials. D’altra banda,
també es consignen a aquest programa les despeses vinculades a assegurar el dret a
l’assistència jurídica gratuïta, subvencionant les actuacions professionals d’advocats i
procuradors, mitjançant els corresponents col·legis professionals.
212 Serveis de justícia juvenil i d’atenció a les persones afectades pel delicte
A aquest programa s’assignen els recursos per finançar l’aplicació de programes i
actuacions socioeducatives que tenen per objectiu aconseguir la integració dels menors i
joves que arriben a la jurisdicció de menors. Implica la gestió de mesures d’internament en
centres d’acollida, mesures de medi obert i processos d’assessorament, mediació i reparació
extrajudicial. A aquest programa s’inclouen les dotacions del personal que gestiona els
centres d’acollida. D’altra banda, aquest programa també inclou els recursos destinats al
suport i atenció directa a les persones afectades pel delicte, a través de les oficines
d’atenció a les víctimes i el seguiment i coordinació de les ordres de protecció dictades pels
jutges.

213 Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives

Els recursos destinats a aquest programa tenen per finalitat garantir el compliment efectiu de
les penes de presó i les mesures penals alternatives imposades pels jutges i tribunals.
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Aquests recursos es destinen a finançar la gestió i manteniment dels centres penitenciaris a
Catalunya, per garantir el seu correcte funcionament, tant pel que fa a la seguretat i custòdia
dels presos, com pel que fa a la prestació de tots els serveis a la població reclusa
(alimentació, neteja, atenció sociosanitària, intervenció i tractament psicològic, treball, etc.).
D’altra banda, el programa també inclou els recursos destinats a finançar i gestionar els
programes formatius i educatius impartits als centres penitenciaris per facilitar la inserció
sociolaboral de les persones sotmeses a mesures d’execució penal. A aquest programa
s’inclouen les dotacions del personal especialitzat d’execució penal.

214 Dret civil, mediació i entitats jurídiques
Els recursos d’aquest programa es destinen a garantir l’adequació i harmonització del dret
civil a través dels òrgans creats per a l’estudi i impuls dels canvis legislatius. També
s’assignen recursos per aconseguir una actuació eficient de les entitats jurídiques amb els
mitjans tècnics que facilitin la tramitació telemàtica dels procediments i amb la supervisió
inspectora del seu funcionament. D’altra banda, en el programa també s’inclouen els
recursos destinats a gestionar, potenciar i difondre la mediació en l’àmbit familiar i del dret
privat, com a mètode de gestió i resolució de conflictes.
215 Formació del personal de l’àmbit de la justícia
A aquest programa s’assignen els recursos per gestionar i garantir la formació inicial
obligatòria per als col·lectius específics en l’àmbit de la justícia i la formació contínua de
qualitat, principalment per als col·lectius d’execució penal i d’Administració de justícia.
POLÍTICA 22 SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL
Programes:

221 Seguretat ciutadana
A aquest programa s’assignen els recursos destinats a la protecció de les persones i béns, a
garantir el lliure exercici dels drets i les llibertats i a assegurar la convivència pacífica en tot
el territori de Catalunya. S’inclouen els recursos necessaris per al finançament de les
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despeses dels equipaments i efectius del cos de mossos d’esquadra i de les unitats
d’administració que presten suport en l’àmbit de la seguretat ciutadana.

222 Trànsit i seguretat viària

Aquest programa inclou els recursos destinats reduir la sinistralitat viària a Catalunya i
aconseguir una mobilitat segura i sostenible. Amb aquest recursos es gestiona i controla el
trànsit, s’instrueix i es resolen els expedients sancionadors per infraccions viàries, es
promou l’educació viària, es desenvolupen projectes i estudis de seguretat viària, s’elaboren
i difonen estadístiques sobre el trànsit, s’informa els usuaris i usuàries sobre el trànsit a les
vies públiques, es planifiquen, dirigeixen i coordinen les actuacions per a la millora de la
seguretat viària i s’impulsa l’elaboració, cada tres anys, del Pla de seguretat viària i els
programes inclosos en aquest Pla.
223 Prevenció, extinció d’incendis i salvaments
A aquest programa s’assignen els recursos destinats a gestionar i coordinar les accions
destinades a l’extinció d’incendis, al salvament i rescat de persones en perill, al salvament
d’animals i béns, així com a les actuacions relatives a la mobilitat en accidents de trànsit,
ferroviaris i vaixells i l’assistència sanitària immediata en el lloc del sinistre. D’altra banda, en
el programa també s’inclouen els recursos destinats a la prevenció (regulació,
assessorament, inspeccions i controls, informació a la població, etc) amb l’objectiu de
millorar la capacitat d’intervenció en sinistres i garantir una major seguretat en tots els
àmbits. Amb els recursos consignats a aquest programa s’inclou el sosteniment del cos de
bombers de la Generalitat i el manteniment dels equipaments d’aquest àmbit.

224 Formació del personal de seguretat

Aquest programa inclou els recursos destinats a la recerca, la selecció i la formació
especialitzada dels membres dels serveis de seguretat públics i privats, de prevenció,
extinció d'incendis i de salvaments, d'emergències, de protecció civil i de vigilància i de
control i protecció ambientals.
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225 Protecció civil

Els recursos destinats a aquest programa tenen per objectiu reduir preventivament el risc a
què estan sotmesos els ciutadans i el medi i millorar la coordinació i mobilització dels
recursos en cas d’emergència.

Els recursos es destinen a gestionar l’atenció de les

trucades d’urgència al 112 i a aglutinar i coordinar la gestió de l’emergència. D’altra banda,
també s’inclouen a aquest programa els recursos destinats a la prevenció del risc, a
l’elaboració de plans de protecció civil i a la sensibilització de la població sobre riscos i
mesures d’autoprotecció.
POLÍTICA 23 RELACIONS EXTERIORS I COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
Programes:

231 Relacions exteriors

Aquest programa inclou les despeses destinades a finançar les activitats dirigides a
posicionar els interessos de Catalunya al món, tot reforçant les relacions amb altres governs,
organismes multilaterals i xarxes de cooperació. L’objectiu és contribuir a garantir
l’existència d’una política exterior pròpia de Catalunya, amb especial èmfasi en les relacions
i la participació amb la Unió Europea. També s’assignen els recursos destinats a donar
suport a les polítiques mediterrànies per tal de fomentar els intercanvis i la cooperació entre
els països, societats i cultures mediterrànies.

232 Cooperació al desenvolupament
Els recursos d’aquest programa tenen com a objectiu promocionar el desenvolupament
humà sostenible, mitjançant una política d’ajuts en l’àmbit de la cooperació al
desenvolupament, que contribueixi a l’eradicació de la pobresa i les desigualtats a països
d'arreu del món per tal d’aconseguir un món més just i solidari on es garanteixin els drets
fonamentals.
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ÀREA 3 PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL
POLÍTICA 31 PROTECCIÓ SOCIAL
Programes:

313 Suport a la família
A aquest programa s’assignen els recursos destinats a protegir i donar suport a la família,
per prevenir les situacions de risc i lluitar contra els maltractaments que es puguin produir en
els nuclis familiars. També conté els recursos destinats a lluitar contra la discriminació per
raó de sexe o orientació sexual. Amb els recursos consignats es realitza el pagament de
prestacions econòmiques i la concessió de subvencions en els àmbits d’intervenció del
programa (suport a les famílies, atenció, acolliment i intervenció especialitzada per a dones
que han patit violència masclista i lluita per la igualtat i contra la discriminació per raó
d’orientació sexual).

314 Atenció a la immigració
A aquest programa s’assignen els recursos destinats a desenvolupar, promoure, coordinar i
gestionar aquelles mesures necessàries per facilitar l’acollida i contribuir a la plena
integració de les persones immigrades. En l’àmbit d’aquest programa es presten serveis
d’assessorament especialitzat en matèria migratòria, serveis per a persones nouvingudes en
situació de vulnerabilitat, s’ofereixen diversos tipus de cursos (formació ocupacional,
coneixement de la llengua, etc), es concedeixen subvencions i ajuts als ens locals i entitats
que desenvolupen serveis de primera acollida, entre d’altres.
315 Promoció de l’autonomia personal
A aquest programa s’assignen els recursos destinats a dissenyar, regular i proveir els
serveis i recursos assistencials i de promoció a l’autonomia personal amb l’objectiu de
facilitar les condicions de vida que contribueixin a la conservació de les facultats físiques i
psíquiques de les persones amb manca d’autonomia. Els recursos consignats a aquest
programa es destinen a finançar les prestacions de serveis socials (bàsics, especialitzats i el
personal que els presta) que s’ofereixen a través de la xarxa de serveis socials (centres
residencials, centres de dia, etc), les prestacions tecnològiques i a realitzar el pagament de
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les prestacions econòmiques. Destaquen per l’important volum de recursos destinats els
serveis i prestacions vinculats a la Llei 39/2006 de 14 de desembre de 2006, de promoció de
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

316 Atenció a les persones amb discapacitats
A aquest programa s’assignen els recursos destinats a promocionar el benestar i la qualitat
de vida de les persones amb discapacitat per tal de potenciar la seva màxima integració
social. Amb els recursos consignats al programa es financen els equips de valoració i
orientació dels centres d’atenció a persones amb discapacitat (CAD) i es presta suport
econòmic a entitats d’iniciativa social sense ànim de lucre i a programes de prevenció i
protecció de les persones amb discapacitat davant possibles maltractaments.

317 Inclusió social i lluita contra la pobresa
A aquest programa s’assignen els recursos destinats a promocionar el benestar integral de
les persones més vulnerables, amb risc social, i/o en situació de necessitat per tal de
millorar la seva integració social i comunitària. Els recursos consignats a aquest programa
es destinen a finançar el pagament de prestacions econòmiques (com per exemple les
prestacions complementàries de les pensions no contributives o les prestacions per al
manteniment de les despeses de la llar per a determinats col·lectius), la prestació dels
serveis bàsics d’atenció social i dels serveis socials especialitzats, així com al contribuir al
desplegament dels Plans locals d’inclusió social.
318 Atenció a la infància i l’adolescència
A aquest programa s’assignen els recursos destinats a atendre i protegir els infants i
adolescents que es troben en situació de risc i/o desemparament i a oferir-los suport i
acompanyament fins a la seva plena autonomia, amb especial atenció als joves tutelats, per
tal de garantir la igualtat d’oportunitats i l’acompliment dels seus drets de ciutadania. Els
recursos consignats en el programa es destinen fonamentalment a finançar els programes
de suport a la protecció dels infants i adolescents en risc social, el funcionament dels equips
d’atenció a la infància i l’adolescència (EAIA), a prestar els serveis en centres residencials i
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centres d’acolliment i a garantir el pagament de les prestacions econòmiques per acolliment i
adopció.

POLÍTICA 32 PROMOCIÓ SOCIAL
Programes:

321 Polítiques de joventut
A aquest programa s’assignen els recursos destinats a promocionar i facilitar la realització
del projecte de vida de les persones joves i a garantir les condicions per a una òptima
transició a l’edat adulta, atenent a les dificultats específiques pròpies de l’etapa juvenil, tot
impulsant el seu paper actiu com a ciutadans en el conjunt de la societat. Els serveis
finançats en l’àmbit d’aquest programa són, fonamentalment, el servei de borses d’habitatge
jove, les oficines joves i punts d’informació juvenil, els camps de treball i formació
d’educadors en el lleure, la xarxa d’albergs socials, els serveis que promouen la mobilitat
internacional i el conjunt de serveis vinculats al Carnet jove i al Consell Nacional de la
Joventut de Catalunya.

322 Polítiques de dones
A aquest programa s’assignen els recursos destinats a impulsar, fomentar i garantir la
incorporació de la perspectiva de gènere i de les dones en totes les polítiques i actuacions
del Govern de la Generalitat, per tal d’assolir la igualtat efectiva de dones i homes i a
eradicar totes les formes de discriminació vers les dones i la violència masclista. Amb els
recursos consignats al programa es financen els serveis d’informació i atenció a les dones,
programes de sensibilització i prevenció de la violència masclista i altres programes i
actuacions en l’àmbit de les polítiques de dones.

323 Acció cívica i voluntariat
A

aquest

programa

s’assignen

els

recursos

destinats

a

promoure

el

civisme,

l’associacionisme, el voluntariat, la cohesió i la participació social del conjunt de la societat,
amb especial èmfasi en els col·lectius més vulnerables des del punt de vista social i
econòmic, per tal de fomentar la igualtat d’oportunitats i afermar la cohesió social del conjunt
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de la societat. Els recursos consignats en el programa es destinen a finançar la xarxa
d’equipaments cívics, els plans de desenvolupament comunitari, a donar suport al tercer
sector, el voluntariat i l’associacionisme i a garantir el servei de mediació territorial del Pla
integral de poble gitano i la xarxa de punts Omnia.

324 Relacions amb les confessions religioses
A aquest programa s’assignen els recursos destinats a facilitar les condicions adequades
per garantir l’exercici del dret de llibertat religiosa de les persones i de les comunitats
religioses. Amb els recursos consignats en el programa es mantenen diverses línies de
subvenció amb les quals es vol millorar el diàleg interreligiós, adaptar els centres de culte als
requisits legals i fomentar el rol integrador de les comunitats religioses per afavorir la
cohesió social.

325 Gent gran activa
A aquest programa s’assignen els recursos destinats a fomentar l’envelliment actiu i la
participació de la gent gran en totes les esferes de la societat per tal de donar valor a
l’envelliment i construir una societat més participativa, dinàmica i activa.
POLÍTICA 33 FOMENT DE L’OCUPACIÓ
Programes:

331 Ocupabilitat
A aquest programa s’assignen els recursos destinats a millorar

les competències

professionals dels treballadors per tal d’incrementar l’índex d’ocupació i contribuir a millorar
la competitivitat de les empreses amb centre de treball a Catalunya. Els recursos consignats
al programa es destinen a dur a terme tasques d’orientació i intermediació laboral, formació
per a persones treballadores (ocupades i desocupades) i a promoure l’ocupació i el
desenvolupament local.
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333 Igualtat, qualitat i integració laboral
A aquest programa s’assignen els recursos destinats a impulsar la igualtat d’oportunitats en
l’àmbit laboral, ja sigui abordant les situacions de desigualtat i discriminació que es
produeixen en el mercat de treball, com facilitant la inserció sociolaboral dels col·lectius amb
més dificultats. D’altra banda, es destinen recursos a millorar la qualitat en el treball, per la
via de millorar les condicions de treball (vetllant per la prevenció de riscos laborals i la
seguretat i salut laboral) i per la via de l’inspecció del treball (vetllant pel compliment de les
normes, duent a terme tasques d’assistència tècnica i d’arbitratge, conciliació i mediació).

335 Formació professional agrària i pesquera

Aquest programa conté els recursos vinculats a promoure i millorar els ensenyaments de
formació professional agrària i pesquera que permetin la màxima capacitació dels
professionals de l’agricultura, la ramaderia i la pesca i dels joves que vulguin incorporar-se a
l’empresa agrària i pesquera. D’altra banda, també es destinen recursos a millorar la
capacitació tècnica-professional, atenent a les necessitats de reciclatge i formació
permanent, de la població rural d’acord amb les exigències tecnològiques. Amb els recursos
consignats a aquest programa s’ofereixen fonamentalment cursos, tant d’ensenyaments
reglats (cicles formatius de grau mitjà i superior) com de formació contínua, beques per a la
formació dels joves que s’incorporen a les empreses del sector i es realitza el manteniment i
equipament dels centres de formació públics.

13

Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Direcció General de Pressupostos

ÀREA 4 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL
POLÍTICA 41 SALUT
Programes:

411 Atenció primària de salut
A aquest programa s’assignen els recursos destinats a garantir l’atenció sanitària a la
població mitjançant els serveis assistencials d’atenció primària de salut, com a primer
contacte amb el sistema de salut, que inclou l’atenció preventiva, curativa i de rehabilitació,
en les diferents modalitats (atenció ordinària o urgent, al centre o al domicili). També
s’inclouen els recursos destinats a finançar la prestació farmacèutica prescrita mitjançant
recepta mèdica, així com d’altres prestacions complementàries (pròtesis externes, ajuts per
transport no sanitari, etc) dispensades a la població. Una part important dels crèdits d’aquest
programa es destinen a finançar els recursos humans que presten serveis en els centres
d’atenció primària.

412 Atenció especialitzada de salut
Els recursos assignats a aquest programa financen l’atenció especialitzada de salut, que és
aquella a la qual s’accedeix bàsicament per referència de l’atenció primària per tal de
continuar l’atenció i resoldre i/o orientar els casos que requereixen un abordatge des d’una
especialitat determinada (traumatologia, oftalmologia, dermatologia, etc) o bé un dispositiu
específic (hospital, centre sociosanitari, centre de salut mental, centres de rehabilitació, etc).
L’atenció es presta a través dels recursos d’internament, consultes ambulatòries
especialitzades, hospitals de dia, urgències i hospitalització a domicili. Comprèn, tant
l’atenció d’aguts, com l’atenció sociosanitària, l’atenció a la salut mental i les addiccions. Una
part important dels crèdits d’aquest programa es destinen a finançar els recursos humans
que presten serveis en els centres d’atenció especialitzada.

414 Salut pública
A aquest programa s’assignen els recursos del conjunt dels serveis de salut pública, entesa
aquesta com el conjunt d’actuacions impulsades pels poders públics per prevenir els riscos
que afecten la salut del conjunt de la població i promocionar hàbits de vida saludables.
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S’inclouen els serveis de protecció de la salut, els de seguretat alimentària, els de vigilància
de la salut pública i els de promoció de la salut i prevenció de la malaltia, inclosa la salut
laboral. Per tant, es recullen les despeses destinades a protegir i promoure la salut de les
persones, mitjançant programes de promoció de la salut i els hàbits saludables, programes
de vacunació de la població, incloent la compra de vacunes, programes de minimització dels
riscos per a la salut existents en el medi (aire, aigua), així com programes per a la prevenció
de les malalties, especialment les que causen una major càrrega sanitària i mortalitat.
També inclou les activitats de vigilància de la salut pública, la resposta a brots epidèmics i la
resposta a emergències en matèria de salut pública. Finalment, el programa inclou,
igualment, les despeses relacionades amb l’exercici d’autoritat sanitària, a través de la
vigilància i control sistemes de subministrament d’aigües de consum humà, establiments i
indrets de pública concurrència, establiments amb risc de dispersió de legionel·la, productes
químics, control de plagues, establiments de restauració, escorxadors i altres objectes de
risc per a la salut. A aquest programa s’inclouen les dotacions del personal del col·lectiu de
sanitaris locals.

415 Transferències internes de salut
A aquest programa s’assignen els recursos que el Departament de Salut i el CatSalut, com a
responsables d’establir el marc de referència per a totes les actuacions públiques en l’àmbit
de la salut, transfereixen a les entitats i òrgans que en depenen per finançar el seu
funcionament i inversions.

419 Altres serveis de salut
A aquest programa s’assignen els recursos destinats majoritàriament a prestar el servei de
transport sanitari i l’atenció a les emergències mèdiques, o d’altres serveis no inclosos en els
programes anteriors en l’àmbit logístic i assistencial . Alhora s’inclouen els projectes d’àmbit
relacional amb els agents del sistema, i per tant les accions adreçades a promoure la
implicació i la corresponsabilització del ciutadà en la seva salut, a enfortir el paper dels
professionals en la governança i la gestió del sistema, a reconèixer i posar en valor la
complementarietat del sistema de sanitat privada, i a promoure la cooperació públic-privat
(CPP) i el partenariat.
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POLÍTICA 42 EDUCACIÓ
Programes:

421 Educació general
A aquest programa s’assignen els recursos que tenen per objecte mantenir i desenvolupar el
servei d’educació de Catalunya en el seu nivell no universitari, entès com la suma de totes
les etapes educatives que defineix la Llei d’educació de Catalunya (educació infantil de
primer i segon cicle, primària, secundària obligatòria, programes de qualificació professional
inicial, batxillerat, formació professional, ensenyaments d’idiomes, artístics, esportius,
educació d’adults i formació a distància). Els recursos consignats en el programa engloben
un conjunt ampli d’actuacions i serveis relatius al mapa escolar i l’escolarització, al règim
lingüístic, a les associacions d’alumnes i de pares i mares, a la convivència escolar, a la
programació de l’oferta educativa, al currículum, al calendari i jornada escolar. Una part molt
important dels crèdits del programa es destinen a finançar els recursos humans i materials
que permeten la prestació dels servei educatiu (la plantilla docent pública i concertada i la
plantilla de personal d’administració i serveis). D’altra banda també s’inclouen els recursos
destinats a finançar les despeses de funcionament dels centres (públics i concertats), els
serveis educatius de suport als centres, el manteniment i reforma dels edificis escolars i
administratius i la nova construcció i equipament de centres.

422 Educació universitària
A aquest programa s’assignen els recursos que tenen per objecte ordenar, planificar i
garantir el correcte funcionament del sistema universitari català en totes les seves facetes,
des del funcionament, infraestructures, ordenació territorial, etc, fins a l’accés a les
universitats i la programació universitària. La major part dels recursos del programa es
destinen al finançament de les universitats públiques catalanes i al suport a altres centres i
programes d’ensenyament universitari. També s’inclouen els recursos per fomentar i garantir
la qualitat del sistema universitari, d’acord amb les directrius de l’Administració central de
l’Estat i de la Unió Europea, i a avaluar i acreditar aquest nivell de qualitat.
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424 Serveis complementaris a l’educació
A aquest programa s’assignen els recursos que tenen per objectiu permetre que tot l'alumnat
de Catalunya, i molt especialment el que es troba en situacions de dificultat o desavantatge,
sigui escolaritzat en igualtat de condicions, pugui rebre un ensenyament de les mateixes
característiques i pugui arribar a assolir els objectius educatius establerts amb caràcter
general. Amb els recursos consignats a aquest programa es financen els serveis escolars
complementaris als centres educatius per facilitar la tasca docent, a través dels centres
educatius, es dóna suport a les famílies prestant els serveis de menjador i de transport
obligatori, es mantenen les unitats d’escolarització compartida per als alumnes amb
especials dificultats per adaptar-se al medi escolar i es fomenten programes de cooperació
territorial que afavoreixi la cohesió social, l’educació intercultural, el foment de la convivència
i l’ús de la llengua catalana.
425 Beques i ajuts a l’estudi
A aquest programa s’assignen els recursos que permeten facilitar l'accés dels alumnes dels
diferents nivells educatius a l'ensenyament, a activitats complementàries i a programes
específics, mitjançant la concessió de beques i ajuts per tal de garantir la igualtat
d'oportunitats en l'accés al dret a l'educació. D’altra banda, també es destinen recursos a
ajudar a conciliar la vida laboral i familiar, a incentivar la continuïtat en els estudis dels
alumnes en els ensenyament no obligatoris i a facilitar la mobilitat transfronterera, per
permetre que l’alumnat de l'ensenyament secundari postobligatori realitzi pràctiques en
empreses o institucions ubicades en altres països, amb la finalitat que conegui la seva
realitat sociolaboral i pugui practicar l'idioma del país d'acollida.

426 Formació del personal docent
El programa recull les despeses de formació permanent del professorat per tal d’actualitzar
la qualificació professional, millorar les pràctiques educatives i la gestió dels centres, perquè
es pugui desenvolupar la pràctica docent amb eficàcia i efectivitat, davant dels reptes de la
societat.
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POLÍTICA 43 HABITATGE I ACTUACIONS URBANES
Programes:

431 Habitatge
A aquest programa s’assignen recursos amb l’objectiu de garantir el dret a un habitatge
digne al conjunt de la població, amb especial atenció als col·lectius més vulnerables. Els
recursos del programa es destinen a impulsar promocions d’habitatges de protecció oficial,
cooperar amb promotors privats per incrementar l’oferta d’habitatge protegit, a rehabilitar el
parc d’habitatges existent (especialment habitatges degradats o amb patologies estructurals)
i a garantir una oferta de sòl residencial ajustada a la demanda i a l'entorn. També s’inclouen
a aquest programa les línies d’ajut a la promoció d’habitatge (tant de compra com de
lloguer), els ajuts per rehabilitació, els ajuts destinats a millorar l’eficiència energètica dels
edificis i els ajuts a persones amb ingressos reduïts per al pagament de l’habitatge en cas
que existeixi el risc de què el puguin perdre.

432 Barris i nuclis antics
A aquest programa s’assignen recursos destinats a impulsar projectes de rehabilitació
integral en barris i àrees de les poblacions de Catalunya per tal de reduir les diferències
socials i evitar que es produeixin bosses de marginalitat a les ciutats. Amb els recursos
consignats al programa es porten a terme actuacions de millora en barris que presenten
carències urbanístiques d’importància, sovint acompanyades d’altres problemàtiques de
caire social (envelliment de la població, baix nivell de renda i educatiu, pèrdua de població i
concentració de grups amb necessitats especials). Així mateix, s’inclouen actuacions
puntuals als nuclis antics de les ciutats per recuperar el patrimoni arquitectònic i cultural en
procés de degradació, així com actuacions per millorar les condicions de les urbanitzacions
disperses, de baixa densitat, amb precarietat urbanística i manca notable de serveis.
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POLÍTICA 44 CULTURA
Programes:

441 Creadors i empreses culturals
A aquest programa s’assignen els recursos destinats a donar suport a la indústria del sector
cultural i als creadors, professionals i no professionals, tant en mercats nacionals com
internacionals. També s’inclou la transferència de recursos a la xarxa de grans
infraestructures culturals de titularitat o amb participació del departament competent en
matèria cultural, que programen espectacles i promouen la creació cultural.

442 Cooperació i difusió cultural
A aquest programa s’assignen recursos, bàsicament mitjançant les subvencions a
corporacions locals, amb l’objectiu de millorar la difusió, ampliar i diversificar els públics en
l’accés a l’oferta cultural arreu del territori, així com estructurar el sistema d’equipaments
culturals (teatres, auditoris, sales polivalents, centres d’art, biblioteques, etc) per garantir una
presència territorial suficient, eficient i competitiva

443 Patrimoni cultural

Aquest programa concentra la despesa destinada a gestionar, preservar, documentar i
difondre el patrimoni cultural de Catalunya. Dins d’aquest s’inclou tant el patrimoni
arquitectònic, arqueològic i paleontològic, com la gestió dels arxius i els museus. Destaquen
les actuacions destinades a facilitar el coneixement, l’accessibilitat, la recerca, la
documentació i la col·laboració amb altres institucions i amb els sectors turístic,
medioambiental i educatiu.

444 Associacionisme i tradició

Aquest programa recull la despesa destinada a dinamitzar i promocionar la cultura popular i
tradicional catalana i les associacions culturals que la fan possible, així com altres entitats
amateurs i cíviques que desenvolupen activitat cultural i artística. L’objectiu és posar en
valor l’àmbit de la cultura popular i tradicional, com a font de la creació contemporània que
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potenciï la modernització de la imatge pública de les tradicions i alhora faciliti una major
projecció internacional.

POLÍTICA 45 LLENGUA CATALANA
Programes:

451 Promoció de la llengua catalana
Els recursos assignats a aquest programa es destinen a difondre el català (i l’occità a la Val
d’Aran) entre la ciutadania per tal de millorar-ne el coneixement, incrementar el seu ús (tant
entre qui té el català, com llengua habitual com els qui no el tenen) i incrementar el seu
prestigi i reconeixement internacional. En aquest sentit, es destinen recursos a subvencionar
aquelles entitats sense afany de lucre dedicades a la promoció del català, a incrementar les
estrenes comercials de llargmetratges doblats i/o subtitulats al català i a impartir cursos de
català. D’altra banda, també es promou l’existència d’una oferta adequada de serveis i
productes en català en tots els sectors d’activitat, tant públics com privats, així com també al
desenvolupament d’eines per a l’aprenentatge en línia del català i per a l’assessorament en
qüestions terminològiques.
POLÍTICA 46 CONSUM
Programes:

461 Ordenació, control i informació sobre el consum
A aquest programa s’assignen els recursos destinats a potenciar un model de consum
responsable, a vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria de consum i a
garantir els drets i la seguretat de les persones, com a consumidores de béns i productes i
com a usuàries de serveis. Per assolir aquest objectiu es financen els serveis d’atenció de
consultes i reclamacions dels consumidors i usuaris, els de difusió dels seus drets per
diferents canals, l’arbitratge, la informació a les empreses per tal de donar compliment a les
normatives en matèria de consum, i el seguiment i control de denúncies.
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POLÍTICA 47 ESPORTS
Programes:

471 Activitat física i esport

Aquest programa destina els seus recursos a activitats orientades a promocionar i fomentar
l’esport. Aquestes activitats es porten a terme mitjançant programes específics adreçats a
l’esport ciutadà, l’esport escolar i l’esport federat de base i d’alt rendiment. D’altra banda
també es destinen recursos a mantenir i millorar la qualitat dels recursos humans i dels
equipaments esportius, per tal d’aconseguir una millora del benestar físic i psíquic de les
persones, un enfortiment de la cohesió social i la promoció dels valors ciutadans i nacionals.
Una part important dels recursos del programa es destinen a finançar el funcionament de
l’educació superior en l’àmbit de l’esport.
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ÀREA 5 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC
POLÍTICA 51 CICLE DE L’AIGUA
Programes:
511 Cicle de l’aigua
El recursos d’aquest programa es destinen a garantir el compliment dels paràmetres
establerts per la normativa vigent en relació a la disponibilitat i la qualitat de l’aigua per als
diferents usos (domèstics, productius i ambientals), a millorar els ecosistemes aquàtics i a
prevenir riscos. Així, s’hi inclouen les despeses derivades de la prestació de serveis i les
inversions en matèria d’abastament en alta d’aigua per a usos urbans i de sanejament
d’aigües residuals urbanes, les destinades a la protecció i recuperació dels aqüífers i cabals
fluvials, a la protecció contra les inundacions, a la millora dels sistemes acuàtics, a la
conservació i millora de lleres i altres actuacions per a la millora de la disponibilitat i qualitat
dels recursos hídrics. D’altra banda, també s’hi inclouen les despeses derivades de les
actuacions corresponents a concessions d’aigua, d’autoritzacions d’abocaments d’aigües
residuals, d’autoritzacions d’ús del domini públic hidràulic i del seguiment i control de l’estat
quantitatiu i qualitatiu de les diferents masses d’aigua, així com la inspecció de les
actuacions i activitats que puguin incidir en l’estat d’aquestes.

POLÍTICA 52 TRANSPORT
Programes:

521 Carreteres
A aquest programa s’assignen els recursos destinats a dotar el país d'una xarxa viària ben
integrada, segura, sostenible, equilibrada territorialment i viable econòmicament, mitjançant
una correcta planificació, programació i execució de les obres per tal de garantir
l'accessibilitat a tot el territori i la connexió efectiva i eficaç amb les xarxes. Amb els recursos
consignats a aquest programa es completa la xarxa viària, d’acord amb la planificació vigent
i prioritzant aquelles infraestructures de major retorn econòmic i social, es realitza el
manteniment de les carreteres (ferm, senyalització, etc.) amb uns estàndards òptims de
qualitat i de servei. També es gestiona la mobilitat, mitjançant la implantació d’un model de
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bonificacions o descomptes en els peatges que premiï els comportaments més eficients i
que contribueixi a l’optimització de l’ús de les infraestructures.

522 Infraestructures ferroviàries
A aquest programa s’assignen els recursos destinats a augmentar la connectivitat
interterritorial mitjançant l'optimització, la modernització i la millora de la xarxa ferroviària de
Catalunya per tal d'augmentar la capacitat i la seguretat de les línies i millorar l'explotació de
la xarxa. Amb els recursos del programa es gestiona el servei de les infraestructures
ferroviàries competència de la Generalitat

(xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat de

Catalunya i línia Lleida - la Pobla de Segur), es realitzen les obres de millora i ampliació de
les esmentades infraestructures i també de la xarxa de ferrocarril metropolità de Barcelona.
Així mateix, es promou la intermodalitat mitjançant la construcció d’intercanviadors que
permetin l’estructuració en xarxa dels serveis ferroviaris i impulsar el transport de viatgers
per ferrocarril. D’altra banda, a aquest programa també s’hi inclouen els recursos per a
l’execució de les competències assumides relatives al servei de transport de viatgers per
ferrocarril de rodalies i als serveis ferroviaris regionals.

523 Suport al transport públic de viatgers
L’objectiu d’aquest programa és augmentar el nombre de viatgers del transport públic per tal
d’assolir una mobilitat més sostenible. La major part dels recursos es destinen a la gestió i
l’ampliació de l’àmbit dels sistemes tarifaris integrats a través dels consorcis de transport.
Així mateix, amb la finalitat de millorar l’oferta dels serveis de transport de viatgers (augment
de la velocitat comercial i de la cobertura i la qualitat del servei) s’assignen recursos per
subvencionar els consells comarcals que desenvolupen projectes de transport de viatgers,
es fan aportacions vinculades als contractes-programa amb empreses de transport, i es
concedeixen ajuts a empreses de transport per a la renovació del material mòbil. Finalment,
una part dels recursos d’aquest programa, es destina a l’elaboració dels plans directors de
mobilitat previstos a la llei de mobilitat i dels plans comarcals de millora de transport públic
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524 Ports i transport marítim
Els recursos d’aquest programa es destinen a dinamitzar els sectors comercial, turístic i
pesquer dels ports que són competència de la Generalitat i, per tant, de les poblacions on
estan ubicats, per tal d’aconseguir unes infraestructures i instal·lacions modernes i
competitives, eficients energèticament i ambientalment. Els recursos s’adrecen a potenciar
les instal·lacions portuàries, a racionalitzar l’espai portuari per garantir una oferta adequada
de serveis, a cercar nous mercats i captar nous tràfics de mercaderies i a millorar
l’operativitat i seguretat en els ports.

525 Aeroports i transport aeri
A aquest programa s’assignen recursos per a la planificació, coordinació i execució de la
política general d’aeroports, així com per a la planificació d’aeroports a l’àmbit de Catalunya,
l’adequació de determinats aeròdroms, la gestió operativa dels aeroports de competència de
la Generalitat i per actuacions de promoció de les destinacions catalanes en els mercats
exteriors i per augmentar la presencia de companyies i rutes aèries en els aeroports
catalans.

526 Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies
A aquest programa s’assignen recursos destinats a dotar les empreses implantades a
Catalunya d’una xarxa d'infraestructures i serveis de transport i de logística integrada,
multimodal, segura i sostenible, amb la finalitat de millorar la competitivitat del nostre teixit
empresarial i afavorir el desenvolupament econòmic del conjunt del territori. En concret els
recursos s’utilitzen per planificar, construir i gestionar centres logístics per tal de garantir una
oferta en els emplaçaments idonis i ajustada a les característiques de producte que en cada
moment demanda el sector.

527 Infraestructures del transport de viatgers per carretera
A aquest programa s’assignen els recursos destinats a inversions en infraestructures del
transport públic de viatgers que permetin disminuir el temps de recorregut i augmentar
l’atractiu i competitivitat del transport públic en front del vehicle privat i assolir una mobilitat
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més sostenible. Més concretament, dins del programa destaquen les inversions per a la
construcció de carrils segregats d’ús exclusiu per a autobusos i vehicles d’alta ocupació
(carrils VAO), així com les actuacions per a la millora de les estacions d’autobusos existents.
POLÍTICA

53

SOCIETAT

DE

LA

INFORMACIÓ

I

EL

CONEIXMENT

I

TELECOMUNICACIONS
Programes:

531 E- infraestructures
A aquest programa s’assignen recursos per contribuir a consolidar la societat de la
informació com a factor clau per millorar la competitivitat i la internacionalització de les
empreses. En concret els recursos es destinen a estendre i facilitar l’accés de les xarxes de
telecomunicacions al conjunt del teixit residencial, empresarial i públic, i a impulsar el
desplegament

d’infraestructures

de

telecomunicacions

(fibra

òptica,

torres

de

radiocomunicacions, etc.), per tal d’afavorir que els ciutadans, les empreses i les
administracions públiques puguin gaudir dels serveis de comunicacions electròniques més
avançats. També s’assignen a aquest programa els recursos destinats a la gestió
transversal i coordinada de les tecnologies de la informació (TIC) de tota la Generalitat de
Catalunya.

532 Societat digital
A aquest programa s’assignen els recursos per avançar en la plena extensió dels
instruments i els serveis de la societat digital com a mesura per a impulsar el
desenvolupament social i econòmic del país. En aquest sentit, s’inclouen activitats de
recerca i innovació en l’àmbit de les tecnologies de la informació (TIC), els serveis
preventius, reactius i de formació i sensibilització pel que fa a la seguretat a internet, la
posada a disposició de la ciutadania de centres d’accés públic a internet i els projectes
estratègics d’impuls de les TIC en l’àmbit de la salut. També s’assignen a aquest programa
els recursos per impulsar i col·laborar en l’ús dels mitjans electrònics a les administracions
públiques catalanes amb la finalitat d’oferir uns serveis públics més àgils i accessibles a
ciutadans, empreses i organitzacions.
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533 Mitjans de comunicació social
A aquest programa s’inclouen els recursos destinats a fomentar i ordenar els mitjans de
comunicació catalans amb l’objectiu de garantir el dret a la informació i a la lliure expressió
de la ciutadania i fomentar un espai català de comunicació on enfortir l’ús social de la
llengua catalana i la cultura pròpia. S’hi inclouen els recursos destinats als mitjans de
comunicació propis, és a dir públics, i l’impuls dels mitjans de comunicació privats per tal
d’aconseguir una oferta comunicativa diversa, plural i equilibrada.
POLÍTICA 54 ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Programes:

542 Ordenació del territori i urbanisme
A aquest programa s’assignen els recursos destinats a ordenar la transformació i el conjunt
d'intervencions en el territori, mitjançant la planificació i la gestió tant d'escala territorial com
urbanística o sectorial, per tal de garantir un desenvolupament econòmic eficient, competitiu,
sostenible i socialment equilibrat, amb un medi ambient de qualitat i que no comprometi els
actius territorials que poden necessitar les generacions futures.

543 Ordenació i promoció del sòl i edificis industrials i serveis
A aquest programa s’assignen els recursos destinats a promoure una oferta de sòl industrial
que afavoreixi la competitivitat, mitjançant l’establiment d’un preu ajustat, proporcionant
serveis que afegeixin valor (subministrament elèctric, ample de banda de qualitat, transport
públic, etc.), i que s’adapti a les necessitats de la demanda per tal de facilitar la implantació
d'empreses i activitats econòmiques, tant nacionals com internacionals. Amb la finalitat
d’impulsar l’activitat econòmica i fomentar l’ocupació, es prioritzen aquelles intervencions
que permetin donar resposta a la demanda, amb fórmules flexibles i adaptades a la
conjuntura econòmica, així com aquelles lligades a les grans infraestructures que vertebren i
articulen el territori.
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544 Actuacions a la costa
A aquest programa s’assignen els recursos destinats a promoure la utilització racional,
ordenada i coherent de l'espai costaner, per tal de garantir un ús social i econòmic
sostenible i ambientalment respectuós d'aquest recurs. Les despeses del programa es
destinen a l’establiment de criteris i l’autorització d’usos i activitats al domini públic
maritimoterrestre i a la zona de servitud (establiment de plans d’usos de temporada,
autoritzacions i concessions). També s’hi inclouen recursos per a la promoció de camins de
ronda i passejos marítims, per a subvencions a ens locals per la gestió del sòl no
urbanitzable del sistema costaner, per tal de conservar-lo, així com per a la realització
d’estudis sobre els espais costaners i la seva dinàmica per poder establir criteris d’actuació
per preservar-los.
POLÍTICA 55 ACTUACIONS AMBIENTALS
Programes:

551 Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat
A aquest programa s’assignen els recursos destinats a protegir, conservar i millorar el
patrimoni natural i la biodiversitat del territori català i a gestionar els recursos forestals, la
caça i la pesca en aigües continentals sota els criteris de sostenibilitat i servei públic. Les
actuacions principals incloses en el programa fan referència a la planificació i gestió dels
terrenys forestals per la seva protecció, conservació i millora. També destaca el foment dels
usos econòmics sostenibles, el recolzament de la propietat forestal, la lluita contra l’erosió, la
protecció i gestió dels espais naturals i la protecció i gestió de la fauna. Per altra banda,
també es desenvolupen activitats preventives destinades a combatre els incendis forestals a
través de l’adequació de les masses forestals, l’accessibilitat a la forest, la disponibilitat
d’estructures per atacar el foc i el foment de la participació rural en la defensa dels boscos i
el seu entorn. S’inclouen els recursos per a la millora i el manteniment dels equipaments i
per al sosteniment del cos d’agents rurals.
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552 Infraestructura i gestió de tractament de residus
A aquest programa s’assignen els recursos destinats a aconseguir una adequada protecció
del medi ambient, mitjançant una priorització de les actuacions de revisió i planificació de la
gestió de residus de Catalunya, de prevenció i valorització de residus, la generalització de la
recollida selectiva, el control dels abocaments, la implantació de l’ecodisseny en els
processos productius, així com, la regeneració dels espais degradats, per tal d'incidir en la
millora de la salut i la qualitat de vida de les persones. Un volum molt important dels
recursos del programa es destinen al finançament d’infraestructures de gestió de residus
municipals.

553 Polítiques i sensibilització ambientals
A aquest programa s’assignen els recursos destinats a impulsar polítiques ambientals en
matèria de canvi climàtic, de planificació de l’entorn natural i promoció de la custòdia del
territori, d’informació i educació ambiental, així com el desenvolupament d’un pla d’economia
verda i l’aplicació i la divulgació de l’avaluació ambiental per tal de promoure el
desenvolupament sostenible.

554 Prevenció i control ambiental

Aquest programa destina recursos a promoure la qualitat ambiental mitjançant la prevenció i
el control de la contaminació atmosfèrica, acústica, lluminosa i odorífera així com la
responsabilitat ambiental, per tal de millorar la salut i la qualitat de vida dels ciutadans de
Catalunya. Així mateix, també es fomenta la prevenció i el control ambiental de les activitats
amb incidència ambiental mitjançant la implantació de procediments administratius àgils i
simples i donant suport tècnic en la implantació de les millores tècniques disponibles.
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POLÍTICA 56 INFRAESTRUCTURES AGRÀRIES I RURALS
Programes:

561 Infraestructures per al desenvolupament rural
A aquest programa s’assignen els recursos per a la realització d'obres destinades a pal·liar
el dèficit d'infraestructures rurals i aconseguir un major desenvolupament dels nuclis rurals.
L‘objectiu és potenciar la inversió en les infraestructures viàries rurals per tal de millorar la
competitivitat de les explotacions agràries, les inversions alternatives al món rural (com
l'artesania, agroindústria, el turisme rural, etc) i en definitiva millorar les condicions de vida al
món rural i la pagesia , afavorint el reequilibri territorial i la cohesió social.

562 Transformació i millora en matèria de regadius
A aquest programa s’assignen els recursos destinats a promoure l’ús sostenible de l’aigua
de regadiu a través del foment de nous regadius d’alta eficiència, la modernització dels
regadius tradicionals i la reutilització d'aigua regenerada procedent de les depuradores per a
reg amb l’objectiu de millorar la competitivitat de les explotacions agràries, mantenir l'equilibri
territorial i assegurar la disponibilitat d'aliments a la població. Complementàriament, per
millorar l’eficiència de les instal·lacions de reg sovint cal prèviament portar a terme
actuacions de concentració parcel·lària, que s’inclouen en l’àmbit d’aquest programa.
POLÍTICA 57 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ
Programes:

571 Recerca i desenvolupament
A aquest programa s’assignen els recursos destinats a promoure la recerca i el
desenvolupament, que s’adrecen a finançar actuacions per incentivar i impulsar la carrera
investigadora en les seves etapes pre i post doctorals, per incorporar investigadors de
màxim nivell al sistema català d’R+D, per fomentar un perfil més emprenedor i per a la
mobilitat i la internacionalització del personal investigador. Així mateix, s’impulsen grans
infraestructures científiques i centres de recerca, la recerca a les universitats, així com
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també xarxes, programes i altres activitats orientades a la recerca i actuacions destinades a
la transferència de coneixement a la societat.

572 Recerca i desenvolupament en ciència i tecnologia agroalimentària
A aquest programa s’assignen els recursos destinats a fomentar les actuacions de recerca i
desenvolupament per contribuir a la modernització, la millora de la competitivitat i el
desenvolupament sostenible dels sectors agrari, alimentari i aqüícola. En aquest sentit, les
actuacions principals consisteixen en el recolzament als centres de recerca d’aquest àmbit
per tal de promoure nous avenços tecnològics en el sector agroalimentari i, en particular, en
les explotacions agràries per tal d’incrementar la seva productivitat i rendibilitat.

573 Recerca i desenvolupament biomèdics i en ciències de la salut
A aquest programa s’assignen els recursos destinats a promoure la recerca i el
desenvolupament biomèdics i en ciències de la salut. Amb aquests recursos es financen
instituts i centres de recerca, investigadors del sistema de salut, programes i altres
actuacions per tal d’incrementar els coneixements en aquest àmbit de la ciència amb
l’objectiu de protegir i millorar la salut dels ciutadans.

574 Innovació
A aquest programa s’assignen els recursos destinats a impulsar dins de l’àmbit empresarial
la recerca, el desenvolupament i la innovació. Amb aquesta finalitat els recursos del
programa es destinen a posar a l’abast de les empreses un conjunt d’instruments de suport
i assessorament que facilitin la incorporació de coneixement científic i tecnològic a les
empreses per millorar la competitivitat del teixit empresarial català.
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POLÍTICA 58 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCETR ECONÒMIC
Programes:

581 Cartografia, geologia i geofísica
A aquest programa s’assignen els recursos destinats a promoure el coneixement i l’anàlisi
de les característiques del territori, mitjançant la producció i difusió de geoinformació i
d’estudis geològics per proporcionar a les administracions públiques i als particulars
informació adequada per actuar-hi. Les despeses financen, entre d’altres, actuacions
destinades a mantenir la xarxa geodèsica de Catalunya, a elaborar i actualitzar models
digitals del terreny i cartografia a diferents escales, a l’estudi i investigació del sòl i del
subsòl, al manteniment de la xarxa sísmica de Catalunya i als serveis públics d’informació
sísmica, de predicció d’allaus i d’informació geològica en general.

582 Meteorologia
A aquest programa s’assignen els recursos destinats a garantir la disponibilitat per a tota la
població, empreses i institucions públiques o privades d'una informació meteorològica de
qualitat, per tal d'ajudar en les activitats vinculades al clima, a lluitar contra el canvi climàtic i
a contribuir a la sensibilització i educació ambiental del conjunt de la ciutadania. En aquest
sentit, les despeses del programa financen la gestió i manteniment de la xarxa
d’equipaments meteorològics de la Generalitat de Catalunya, l’explotació i divulgació de les
dades procedents d’aquests equipaments, el manteniment de les bases de dades
meteorològiques i la gestió i explotació d’un sistema de predicció i seguiment de fenòmens
meteorològics.

583 Estadística
A aquest programa s’assignen els recursos per programar, produir, gestionar i difondre la
informació estadística de base, transversal i estratègica (detallada en els programes anuals
d’actuació estadística), per promoure la màxima accessibilitat a les dades estadístiques i per
donar suport a la presa de decisions dels agents econòmics i socials i impulsar la utilització
de l’estadística oficial catalana en l’avaluació de les polítiques públiques.
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584 Avaluació de polítiques i estudis d’opinió
A aquest programa s’assignen els recursos destinats a portar a terme i promoure l’avaluació
de les polítiques públiques en l’àmbit de la Generalitat per tal de millorar l’eficàcia i eficiència
amb la que es gasten els recursos públics i de garantir el compliment de l’objectiu d’equilibri
pressupostari de les finances públiques de Catalunya. D’altra banda, també s’assignen a
aquest programa els recursos destinats a oferir un servei d’informació rigorosa i de qualitat
sobre l’evolució de l’opinió pública catalana, mitjançant la realització d’estudis d’opinió
dirigits al conjunt de la societat catalana, que plasmin la realitat del país d’una forma crítica i
objectiva.
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ÀREA 6 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS
POLÍTICA 61 AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA
Programes:

611 Sanitat vegetal, animal i control de les produccions
A aquest programa s’assignen els recursos destinats a garantir la qualitat sanitària de la
producció vegetal, que impedeixi la introducció i difusió d’organismes nocius, i a prevenir,
controlar i eradicar les malalties dels animals i les seves possibles implicacions en l’àmbit de
la salut pública. L’objectiu és vetllar per unes produccions sanes, segures i de qualitat i per
això s’estableixen i s'implementen criteris, mesures i normes relatives a la sanitat, la higiene,
la profilaxi i el benestar animal en els processos productius, de transformació i de
comercialització. D’altra banda el programa també inclou els recursos destinats a l’avaluació
de riscos, la informació científica, l’assessorament i suport tècnic a les administracions
competents, incloses les administracions locals, i la coordinació amb les administracions
estatal, europea i internacional.

612 Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers
A aquest programa s’assignen els recursos destinats a recolzar el sector agrari amb
l’objectiu d’ordenar i racionalitzar les produccions agrícoles, ramaderes i pesqueres, i
garantir la producció responsable, la conservació del medi i la seguretat alimentària. Entre
les principals actuacions incloses en el programa destaquen les mesures d’ordenació i
reconversió sectorial, el seguiment i control dels mitjans de producció, l’obtenció de dades
(edàfiques, climàtiques, de sòls, fertilitat i sectorials) per a la posada en marxa de mesures
específiques atenent a les necessitats i particularitats que se’n derivin i les mesures de
suport a la renda dels productors a través del pagament únic i d’altres ajuts directes, d’acord
amb les directrius de la Unió Europea i la normativa internacional en matèria de mercats.
613 Suport a l’agroindústria, la comercialització i regulació de mercats
A aquest programa s’assignen els recursos destinats a finançar un conjunt d’actuacions en
matèria d’agroindústries i comercialització, amb l’objectiu de millorar la competitivitat del
sector agroalimentari. S’inclouen actuacions destinades a promoure la creació de noves
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indústries agroalimentàries i a millorar les ja existents, fomentant aquelles que ofereixen
nous productes comercials i obrint noves sortides a les produccions primeres del sector.
També es pretén facilitar la creació d’estructures eficaces de comercialització de productes
agraris i pesquers, mitjançant la millora de les xarxes comercials internes i externes, així
com la normalització i tipificació dels productes en funció de la seva qualitat, impulsant i
promocionant la denominació de qualitat, les marques de qualitat alimentària i les
denominacions comarcals de productes de qualitat com a distintiu d’uns productes
tradicionals de Catalunya i de garantia de la seva qualitat.

614 Modernització i millora de les estructures empresarials agràries i pesqueres
A aquest programa s’assignen els recursos que es destinen a donar suport a les
explotacions agràries i a les empreses pesqueres per tal de millorar la seva competitivitat.
En el marc de la política comunitària agrària i pesquera, i de forma complementària a les
actuacions d’ordenació i regulació sectorial, es vol fomentar, des d’una òptica integral,
l’adaptació de les empreses agràries i pesqueres a les condicions dels mercats, garantir la
sostenibilitat medioambiental i, en darrer terme, preservar l’equilibri territorial mitjançant el
suport a les inversions per a la seva modernització, el relleu generacional i la
professionalització del sector.

616 Diversificació econòmica i qualitat de vida al món rural
A aquest programa s’assignen els recursos destinats a aconseguir que el món rural sigui un
entorn econòmic viable de manera que, mitjançant actuacions per millorar la competitivitat i
de desenvolupament sostenible, es garanteixi el nivell de renda adequat per mantenir la
població en l’entorn rural, contribuint així a l’equilibri territorial de Catalunya. En concret,
s’inclouen despeses destinades a diversificar l’activitat econòmica, dinamitzar els agents
socials i econòmics del territori i millorar la qualitat de vida i la creació d’ocupació a través
del foment d’activitats econòmiques principals o complementàries a l’agricultura.
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POLÍTICA 62 INDÚSTRIA
Programes:

621 Seguretat i prevenció del risc
A aquest programa s’assignen els recursos destinats a reduir el risc d'accidentalitat a les
instal·lacions industrials i domèstiques, als productes industrials i al parc d’automòbils de
Catalunya, tant pel que fa a reduir la probabilitat d'accidents, com a limitar i mitigar les seves
conseqüències per a particulars, empreses, tècnics i organismes de control que operen dins
del camp de la seguretat industrial. S’inclouen els recursos per dur a terme actuacions
preventives de seguretat, actuacions destinades a vetllar pel compliment dels reglaments i
l’aplicació de bones pràctiques i actuacions per garantir la liberalització regulada del mercat
que faciliti una competència lleial entre els operadors, sense reduir la qualitat del servei i
potenciant el desenvolupament professional dels agents.

622 Suport a la indústria
A aquest programa s’assignen els recursos destinats a reforçar la competitivitat de la
indústria catalana, incidint majoritàriament en la petita i mitjana empresa, per afavorir el seu
posicionament en un mercat globalitzat. Amb aquesta finalitat, els recursos del programa es
destinen a posar a l’abast de les empreses d’aquest sector un conjunt de serveis i
instruments adaptats a les seves necessitats: instruments de transformació empresarial i
millora del model de negoci, programes i/o projectes d’impuls a sectors estratègics, serveis
d’enginyeria, gestió de projectes d’inversió i programes de suport al reforçament
empresarial.
POLÍTICA 63 ENERGIA I MINES
Programes:

631 Energia
A aquest programa s’assignen els recursos per vetllar per la millora de la qualitat i la
garantia del subministrament energètic a les empreses i famílies d'arreu de Catalunya,
conscienciar els ciutadans de la importància d'un consum responsable d'energia, aconseguir
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la màxima implantació de les energies renovables i apostar per l’eficiència, l’estalvi energètic
i la gestió de la demanda, en el marc d’un model competitiu econòmicament i amb menys
dependència exterior que sigui coherent amb la política energètica de la Unió Europea. En
aquest sentit es duen a terme accions de difusió i comunicació en l’àmbit energètic, de
foment de criteris d’estalvi i eficiència energètica, s’efectuen inspeccions d’una mostra
significativa d’instal·lacions de la xarxa elèctrica i es controlen els combustibles expedits per
les benzineres. D’altra banda, en l’àmbit de les infraestructures es destinen recursos a donar
ajudes a projectes d’electrificació rural i a projectes d’extensió de les xarxes de distribució de
gas .

634 Actuacions en mineria i protecció radiològica
A aquest programa s’assignen els recursos per conèixer els recursos minerals del país i
posar-los a disposició de ciutadans i empreses amb les garanties adequades de seguretat
(tant laboral, com de les instal·lacions) i amb protecció al medi ambient. També es destinen
recursos a garantir als ciutadans una protecció radiològica adequada, evitant el risc
radiològic del personal exposat i del medi natural, mitjançant el control dels límits màxims
permesos de radiació.
POLÍTICA 64 COMERÇ
Programes:
641 Ordenació i promoció del comerç i l’artesania
A aquest programa s’assignen els recursos destinats a fomentar i promoure el model català
del comerç, mitjançant la seva ordenació, el foment de l’activitat de les petites i mitjanes
empreses i el control de l’aplicació de la normativa. Amb aquesta finalitat els recursos del
programa s’assignen a tasques d’inspecció, a oferir línies d’incentius a les activitats
comercials i firals, a dur a terme actuacions per augmentar el prestigi de la moda catalana a
nivell nacional i internacional, així com a facilitar la modernització i ampliació de les
infraestructures i serveis disponibles per a l’organització de salons i fires internacionals.
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POLÍTICA 65 TURISME
Programes:

651 Ordenació, foment i promoció turística
A aquest programa s’assignen els recursos per fomentar i promoure una oferta
d'establiments, recursos i productes turístics competitius, sostenibles, incorporant els criteris
d'equilibri territorial i de qualitat, i oberts tant al mercat intern com al mercat mundial, perquè
Catalunya esdevingui una destinació turística de referència internacional. Amb aquesta
finalitat es destinen recursos a impulsar la diversificació i millora de la qualitat de l’oferta
turística per tal de contribuir a la seva desestacionalització i així incrementar la riquesa que
aquest sector genera. El programa també inclou els recursos per a la promoció exterior de
l’oferta turística i per al funcionament de les oficines turístiques, així com totes aquelles
actuacions adreçades a garantir un nivell òptim dels serveis, de les instal·lacions i dels
mitjans de transport vinculats al sector turístic.
POLÍTICA 66 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL
Programes:

661 Emprenedoria i foment empresarial
A aquest programa s’assignen els recursos destinats a impulsar l’activitat econòmica i
afrontar els reptes estratègics del país des d’una perspectiva social i econòmica. Amb
aquesta finalitat els recursos assignats al programa es destinen a fomentar l’esperit
emprenedor i el treball autònom, a posar a disposició de les petites i mitjanes empreses i les
persones treballadores autònomes instruments financers que facilitin l’adopció de projectes
d’inversió, a impulsar un canvi de model de relació entre les empreses i l’administració que
faciliti l’activitat econòmica i promogui la creació i consolidació de les empreses, així com
totes aquelles actuacions orientades a facilitar la creació i consolidació de les empreses
cooperatives i altres fórmules d’economia social i a donar visibilitat als valors inherents a
aquestes empreses.
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662 Internacionalització, promoció i foment del comerç exterior
A aquest programa s’assignen els recursos destinats a cobrir tot l'espectre de necessitats
d'internacionalització del teixit empresarial de Catalunya i oferir solucions específiques per a
totes les fases del procés d'internacionalització, tant a aquelles empreses que encara no han
començat i volen fer el primer pas, com de les que estan implantades a l'exterior i busquen
oportunitats concretes d'inversió o diversificació. Amb aquesta finalitat els recursos es
destinen a potenciar programes d'iniciació a l’exportació, programes de consolidació i
expansió internacional i a oferir serveis d’orientació integral a través de la xarxa d’oficines
pròpies en diverses destinacions comercials (Centres de promoció de negocis).

POLÍTICA 67 CRÈDIT OFICIAL I SUPORT FINANCER
Programes:

671 Foment i regulació del sector financer
A aquest programa s’assignen els recursos per analitzar la situació financera, la qualitat de
gestió i les perspectives d'evolució de les caixes d'estalvis i de les altres entitats de crèdit
subjectes a competències de supervisió de la Generalitat. També s’assignen els recursos
per supervisar i vetllar per l’equilibri financer i la solvència, tant de les entitats de crèdit com
de les entitats i agents que actuen en els mercats financers (bancari, mediadors
d’assegurances, mercats de valors i mutualitats de previsió social). També s’assignen els
recursos destinats a la tutela financera de les seccions de crèdit de les cooperatives i dels
ens locals i a potenciar la interconnexió de bases de dades sobre operacions financeres
efectuades per les corporacions locals.

672 Crèdit oficial
A aquest programa s’assignen recursos destinats a facilitar el finançament al sector públic i
al sector privat, per tal de completar l'oferta financera del sector bancari, amb l’objectiu de
promoure activitats econòmiques que contribueixin al creixement econòmic. Amb aquesta
finalitat els recursos del programa es destinen a posar a l’abast de les empreses, els
autònoms i el sector públic un conjunt d’instruments financers de capitalització, de circulant o
per a projectes d’internacionalització, d’innovació, de suport a la industrialització, al turisme o
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al sector agroalimentari. El paper de l’Administració en aquestes línies de finançament pot
ser directe (a través de projectes de capitalització o amb la participació temporal en fons de
capital risc) o d’intermediació amb les entitats financeres privades (a través de línies d’avals
que facilitin l’accés al finançament).
POLÍTICA 68 PROMOCIÓ I DEFENSA DE LA COMPETÈNCIA
Programes:

681 Promoció i defensa de la competència
A aquest programa s’assignen els recursos destinats a promocionar i millorar la defensa de
la competència efectiva en tots els mercats de béns i serveis de Catalunya, tant en la faceta
reactiva (defensa de la competència), davant les conductes anticompetitives prohibides o
amb el control previ de les concentracions empresarials notificables, com en la faceta
proactiva (promoció de la competència), amb actuacions d’anàlisi, informe, recomanació i
difusió, per tal d’aconseguir els guanys d’eficiència o benestar econòmic.
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ÀREA 7 SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS
POLITICA 71 SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS
Programes:

711 Suport financer de la Generalitat als ens locals
L’objectiu d’aquest programa és dotar els ens locals dels recursos necessaris perquè puguin
exercir les seves competències i mantenir un nivell de prestacions que contribueixi a la
qualitat de vida del conjunt dels ciutadans de Catalunya. Els recursos d’aquest programa
estan constituïts pel Fons de cooperació de Catalunya, en concepte de participació dels ens
locals en els ingressos de la Generalitat, i per les subvencions als ens locals perquè abonin
retribucions a determinats càrrecs electes locals. També s'inclouen els recursos destinats al
finançament del Conselh Generau de l'Aran.
712 Participació dels ens locals en els ingressos de l’Estat
A aquest programa s’assignen els recursos destinats a gestionar i realitzar els pagaments
als ajuntaments i diputacions de Catalunya provinents de l’Administració general de l’Estat
en concepte de participació dels ens locals en els tributs de l’Estat, per tal que aquests ens
puguin dur a terme les seves competències.

713 Suport a obres i serveis dels ens locals

A aquest programa s'assignen els recursos per donar suport al finançament d'obres i serveis
municipals amb la finalitat de pal·liar els dèficits d'infraestructures en l'àmbit municipal i
contribuir a l'equilibri territorial de Catalunya. En aquest sentit, mitjançant el programa es
planifica la cooperació econòmica en les inversions locals i es col·labora en el restabliment
de les obres i la prestació de serveis locals afectats per situacions de catàstrofe, urgents o
excepcionals. Els recursos estan constituïts pel Pla únic d'obres i serveis de Catalunya
(PUOSC) i pels Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).
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ÀREA 8 FONS DE CONTINGÈNCIA
POLÍTICA FONS DE CONTINGÈNCIA
Programes:

811 Fons de contingència

Els recursos assignats a aquest programa tenen per finalitat atendre les necessitats
inajornables no discrecionals que puguin sorgir al llarg de l’exercici i que no es poden
preveure en el pressupost inicialment aprovat pel Parlament.
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ÀREA 9 DEUTE PÚBLIC
POLÍTICA DEUTE PÚBLIC
Programes:

911 Deute públic
A aquest programa s’assignen els recursos destinats a atendre el pagament dels interessos,
d’altres despeses corrents associades a les emissions de deute (comissions, etc) i de les
amortitzacions del deute de la Generalitat de Catalunya. Les despeses destinades a atendre
el servei del deute de les entitats del sector públic de la Generalitat estan assignades als
respectius programes finalistes en el marc dels quals les entitats despleguen la seva
activitat.
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