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Eixos estratègics del pressupost
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1 Qualitat institucional i dels 
serveis públics
Un pressupost que supera els nivells 
precedents de despesa dels serveis públics 
fonamentals i que reforça l’estructura 
institucional, la transparència i l’avaluació.

3 Coneixement, innovació i 
dinamització econòmica
Un pressupost que promou l’economia 
productiva i del coneixement per a un 
creixement sostingut i compartit.

2 Reducció de les 
desigualtats socials, de 
gènere i territorials
Un pressupost que vetlla perquè ningú es 
quedi enrere i que vertebra el territori.

4 Horitzó zero emissions i 
residus
Un pressupost que impulsa polítiques 
ambicioses per fer front a l’emergència 
climàtica.



Principals trets del pressupost 2020
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Un pressupost orientat als Objectius de 
Desenvolupament Sostenible de les 
Nacions Unides. Incorpora per primera 
vegada el càlcul de la despesa en infància i 
avança en la perspectiva de gènere. Un 
pressupost que inicia una nova etapa per 
construir, des d’ara, la Catalunya del 2030

Un pressupost que impulsa una economia 
inclusiva, basada en la vida i el 
coneixement. L’economia catalana 
encadena sis anys consecutius de 
creixement econòmic, però tal com mostren 
els indicadors de benestar i progrés social, 
aquest creixement encara no s’ha traslladat 
a tots els estrats de població.

Un pressupost que deixa enrere 
l’austeritat, superant els nivells de despesa 
corrent del 2010 en 2.135 M€, i que eleva la 
inversió pública en 419 M€.

L’emergència climàtica és un desafiament 
de primer ordre. Amb aquest pressupost 
avancem cap a una economia circular i 
lliure d’emissions. No es tracta només de 
promoure energies renovables, sinó de 
transformar les nostres ciutats, habitatges i 
indústries.
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1. Evolució del 
pressupost del 
Departament de 

Cultura



Evolució del pressupost
aprovat 2011-2020
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El 2020 es 
recupera el nivell 
de recursos de fa 
10 anys

El pressupost 
aprovat el 2017 
assoleix un 
increment de 
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Variació del pressupost
aprovat 2017-2020
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El decrement es 
deu als 16 M€ no 
recaptats per 
l’impost de 
l’audiovisual, 
declarat 
inconstitucional

20202017

261,0 294,5

Milions d’euros

301,8 M€
263,5 M€

16 M€ *

L’increment real 
2017-2020 és de

+ 38,3 M€ (14,5%)54 M€ 
(+21,9%)

286,6 M€
247,5 M€ + 54,3 M€ (21,9%)

Despesa 
no financera 
no finalista

Despesa 
financera 
finalista
1,5% cultural

15,2 M€



Euros / habitant del pressupost
aprovat 2011-2020
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Recuperació dels 
nivells del 2011

Increment de prop
d’11 M€ 

(+37,5%)
per habitant 
respecte el 2013



2. Detall del 
pressupost aprovat 
del Departament de 

Cultura



Pressupost aprovat 2017-2020
Per capítols
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destinats al foment 
d’activitats 
culturals, 
d’ajuntaments, 
associacions, 
entitats i empreses 
culturals

200 M€

33 M€ 
(+20,3%)

d’increment 
d’aportacions 
respecte el 2017



Pressupost aprovat 2020
Per programes
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INTERNACIONALITZACIÓ 
DE LA CULTURA

ASSOCIACIONISME

CREADORS I EMPRESES 
CULTURALS

PROMOCIÓ DE LA 
LLENGUA CATALANA

PATRIMONI CULTURAL

DIRECCIÓ I ADMINISTRACIONS 
GENERALS

GRANS INSTITUCIONS 
CULTURALS

85,7 M€

7,2 M€11,7 M€

52,7 M€

31,2 M€

53,8 M€

301,8 M€

+14,4%

+16,7%+ 4,7%

+ 20,4%

+ 11,2%

+ 10,9%
+20,3%

59,5 M€

Increments en 
tots els 
programes.

A destacar: 

Milions d’euros / increment 2017-2020

• +20%
en Llengua i 
Grans institucions

Associacionisme
• +16,7%



Evolució del pressupost
aprovat consolidat 2011-2020
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L’aportació del 
sector públic ha 
crescut un 31% 
respecte el 2013

d’increment al 
2020 aportat 
pels ingressos 
del sector públic 

338,7 336,1
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* pressupost prorrogat

34 M€



Pressupost de les entitats del 
sector públic
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TOTAL PRESSUPOST ENTITATS

ENTITATS SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL  Pressupost 2020 % variació

Organismes autònoms administratius 9,17 6,8%
Institució de les Lletres Catalanes (*) 1,33 0,4%
Biblioteca de Catalunya 7,84 8,0%

Entitats de dret públic 135,94 38,6%
Agència Catalana del Patrimoni Cultural 22,01 15,4%
Consell Nacional de la Cultura i les Arts 1,35 6,2%
Institut Català de les Empreses Culturals (**) 63,66 49,7%
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 48,92 39,0%

Consorcis, empreses i fundacions del sector públic GC 76,44 13,4%
Consorci de l'Institut Ramon Llull 10,12 12,4%
Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya 15,43 1,0%
Consorci del Patrimoni Mundial de la Vall de Boí 0,58 44,1%
Consorci per a la Normalització Lingüística 32,99 13,6%
Consorci del Centre de Terminologia TERMCAT 1,43 9,1%
Teatre Nacional de Catalunya SA 13,09 29,3%
Fundació Mediterrània, Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional 0,92 0,5%
Consorci del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal 1,88 39,8%

Total Sector Públic Instrumental 221,55 27,3%
(*) Les aportacions a la ILC no inclouen les subvencions de l'entitat gestionades per l'OSIC: el pressupost 2020 incrementa 
la dotació d'aquests ajuts en 0,31 milions d'euros (un 35%), de 0,89 a 1,20 milions d'euros. Globalment, doncs, el 
pressupost de la ILC s'incrementa un 14%.
(**) El Pressupost de l'ICEC de l'exercici 2017 incloïa 16,1 milions d'euros de l'Impost Digital que es va declarar 
inconstitucional. A efectes comparatius, no s'ha inclòs com a aportació del Departament de Cultura ni en el pressupost de 
l'entitat del 2017.



3. Accions 
destacades 

del 2020



Nou impuls als museus

Museu Nacional d’Art de Catalunya
 Aportació extraordinària per a la nova sala d’exposicions al Palau Victòria 
Eugènia: 1,5 M€
 Fons FEDER per a la renovació de col·leccions i projectes digitals: 712.000 €

Museu de Lleida
 Increment de la transferència per a activitats: de 597.300 € a 777.300 €
 Increment de les dotacions per inversions de millora de l’eficiència energètica i de 
la museografia de l’espai del Gòtic: 150.000 €

Projecte de fusió del Museu d’Història de Catalunya i el 
Museu d’Arqueologia de Catalunya
 Licitació del projecte: 300.000 €

Desplegament del Pla de museus
 Consolidació del sistema museístic de Catalunya: 2,3M €
 Inversions per a la renovació museogràfica i d’infraestructures: 3,1M €

15



Rehabilitació i promoció del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic
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Increment del pressupost de l’Agència Catalana del 
Patrimoni Cultural en 2,9 M€ (+15%)

Principals inversions en patrimoni cultural 2020
 Tarraco: Conveni amb l’Ajuntament de Tarragona i obres a la 

muralla (437.000 €)
 Escaladei: 2,6 M€ (730.000 € anualitat 2020)
 Seu Vella de Lleida: 1,4 M€
 Santa Maria del Mar: 120.000 €
 Sant Cugat del Vallès: 90.000 €

Línia de subvenció extraordinària per cobrir els desperfectes 
dels aiguats d’octubre de 2019: 216.000 €
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Biblioteques
 Recuperació de les línies per al foment de les biblioteques 

públiques (construcció, rehabilitació, creació de nous espais):
2 M€ 

 Programa de suport per a l’adquisició de novetats editorials, 
llibres i subscripcions: 4,4 M€

 Inici de l’ampliació de la Biblioteca de Catalunya: 250.000 €
 Projecte de memòria digital de Catalunya: 200.000 €

Cultura a tots els racons
del territori
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Arts escèniques i musicals
 Programa.cat per portar les arts escèniques al territori:

d’1 M€ a 1,4 M€ (+40%)
 Recuperació de les gires del Teatre Nacional de Catalunya a 

34 teatres: aportació de 540.000 €
 Nova línia de subvencions de difusió a través de festivals: 

1,47 M€
 Nova línia de suport a les arts escèniques a les escoles 

adreçades a escolars, curs 2020/21: 200.000 €
 Nova línia de subvencions per a la millora de les infraestructures 

en equipaments escènics: 300.000 €
 Plans d’impuls del circ, la dansa i el teatre: 500.000 €

Cultura a tots els racons
del territori
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Xarxa d’Arxius
 Nous Arxius Comarcals de l’Alta Ribagorça i de les Garrigues per 

completar la Xarxa d’Arxius: 1,8 M€
 Obres d’ampliació de l’ANC a Sant Cugat:  525.500 €

Patrimoni Mundial de la Vall de Boí
 Transferències al Consorci: de 97.000 € a 145.349 € (+33%)
 Pressupost de despesa del Consorci: de 400.000€ a 580.000 € 

(+44%)

Cultura a tots els racons
del territori
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Cultura popular

 Increment del suport a la Cultura popular i l’Associacionisme 
en 1M €

 Transferència a la Fira Mediterrània de fins a 535.000 € (+8%)

 Línies de suport a l’associacionisme cultural
o Subvencions a federacions: 1 M€ (+82%) 
o Subvencions per a la producció d’exposicions itinerants: 

280.000 € (+56%)
o Subvencions a entitats i ajuntaments: 1 M€ (+38%) 
o Subvencions a entitats per a festivals i trobades nacionals: 

600.000 € (+43%) 
o Nova línia de subvencions per al Patrimoni Cultural Immaterial de 

la UNESCO: 450.000 € 

Cultura a tots els racons
del territori
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Llengua
 Increment de l’aportació al CPNL: 4,66 M€ (+27%) 

 Ampliació de la gratuïtat dels cursos de català bàsics: 600.000 €
 Suport a projectes d’entitats per al foment del català: 

1,6 M€ (+10%) 

 Renovació del programa d’aprenentatge en línia Parla.cat: 1 M€

Cultura  per a la cohesió social
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Llengua
 Nova línia de foment del català als festivals de cinema: 

140.000 €
 Suport al foment de l’occità: 260.000 €
 Foment de la llengua de signes catalana (LSC) amb una 

aportació de 60.000 €
o Elaboració dels nivells de coneixements de la LSC d’acord amb el 

Marc europeu comú de referència de les llengües (MECR)
o Primer estudi sobre els usos lingüístics dels sords signants a 

Catalunya

Cultura  per a la cohesió social
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Entitats i equipaments culturals

 Suport a projectes socials i educatius: 500.000 €

 Plans d’accessibilitat als equipaments culturals
o Escènics i musicals: 179.985 €

o Museus i espais d’arts visuals: 51.500 €

 Suport al programa “Apropa Cultura”: 60.000 €

 “Argonautes”: Programa d’ajuts al transport adreçat a escoles de 
màxima complexitat, per accedir a visitar el patrimoni cultural 

 Beques per a escoles de màxima complexitat, per fer activitats 
dirigides als museus i monuments de l’ACPC

Cultura  per a la cohesió social
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 Aportacions a la Xarxa Pública de Centres i Espais d’Arts 
Visuals: 1,1 M€ (+25%)

 Aportacions a la línia d’ajuts a centres de creació: 1,45 M€ 
(+32%)

 Aportacions a la convocatòria de beques per a recerca i creació 
artística: 300.000 € (+47%)

 Suport al còmic en català:
o Nova línia de subvenció: 100.000 €
o Convocatòria del nou Premi al còmic en català, dotat amb 

18.000 €

 Programa de suport als sectors culturals
o Festivals de música: 3,5 M€
o Ajuts per a l’impuls de la cultura digital: 750.000 €
o Recuperació de la línia de difusió i promoció de les galeries d’art: 

160.000 €
o Pla d’emprenedoria cultural: 350.000 €

Suport als creadors
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 Ajuts destinats a l’audiovisual gràcies a la recuperació dels 
imports perduts per la sentència del TC del 2017: 16 M€

 Ajuts al doblatge i subtitulació de llargmetratges en català: 
2,7 M€

 Pla de Dinamització del sector audiovisual: 6 M€

 Suport als festivals de cinema: 1,1 M€

Recuperació del suport al sector 
audiovisual català
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 Programa “Lletres a les Aules”: fins a 200.000 € (+33%)

 Ajuts en l’àmbit de les lletres: creadors, traductors, entitats 
i editorials. Fins a 1,2 M € (+33%)

 Commemoracions en l’àmbit de les lletres: 150.000 €

 “Fas 6 anys. Tria un llibre”: 500.000 €

 Actuacions a les Biblioteques
o Municipi lector i plans locals de lectura: 250.000 €
o Foment de la lectura amb activitats inclusives: 400.000 €

 Nova línia d’ajuts per a audiollibres en català: 50.000 €

Foment de la lectura 
Impuls del sector editorial
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Internacionalització de la 
cultura catalana

 Increment del pressupost del Consorci de l’Institut Ramon Llull: 
fins a 10,1 M€ (+20,6%)

 Increment de recursos per a la promoció exterior de la llengua 
catalana: 2,1 M€ (+33%)

 Aportacions per a la promoció exterior de la literatura a través 
de la traducció d’obres literàries i la presència a les fires del 
llibre internacionals: 770.000 € (+35%)

 Aportació per a les residències Faber d’arts, ciències i 
humanitats per afavorir l’intercanvi i la mobilitat internacional 
dels creadors: 190.000 €

 Internacionalització de commemoracions: 300.000 €
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 Grup de treball del CoNCA. Informe sobre la presència de la 
dona en llocs de responsabilitat al sector cultural

 Comissions de valoració de subvencions de l’ICEC i l’OSIC
o Comissions paritàries
o Formació en perspectiva de gènere per al personal que 

formi part de les comissions
o Formació en perspectiva de gènere per al personal extern i 

guia de bones pràctiques

 Incorporació de clàusules de gènere en les bases de les 
subvencions de l’ICEC i l’OSIC

 Formació en perspectiva de gènere pels programadors que 
participen en el Programa.cat

Continua la feina per l’equitat
de gènere en la cultura
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Aportacions per al funcionament
d’equipaments de referència

M€ 2020
MACBA 3,29
Fundació Miró 0,75
Fundació Tàpies 0,48
Museu de Ciències Naturals 0,60
L’Auditori 5,67
Palau de la Música 1,05
Gran Teatre del Liceu 8,90
Mercat de les Flors 1,28
Fundació del Teatre Lliure 1,96
Total 23,98
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Recursos pressupostaris
 Hem modificat la Llei de patrimoni per passar de l’1 a l’1,5% 

cultural fins arribar a 3,7 M€ el 2020
 Incorporem al pressupost de Cultura 1 M€ generats per 

l’Impost Turístic

Recursos extrapressupostaris
 Fons europeus FEDER

o Preassignació per al 2020, d’ 1,1 M€ de recursos FEDER 
per al cofinançament de sis operacions

o 27 M€ per convocatòries de subvencions

 Fons Social Europeu: en negociació. Volem incorporar la 
cultura i, especialment, els cursos de llengua per a la 
integració i l’ocupabilitat amb una quota destacada en 
aquest fons, com hem fet amb el FEDER

Recerca de recursos 
extraordinaris per a la cultura
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