
 
PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2015 (PROJECTE)  
MEMÒRIES DE PROGRAMES  

 

716 

 

AGRUPACIO                                : Empresa i Ocupació 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 622. Suport a la indústria 
 
Pla de Govern:  1.Recuperació econòmica i creació d'ocupació 
Pla Departamental: 5.Enfortir l'estructura empresarial del sector industrial 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
En els darrers anys s'ha produït un ràpid i intens procés de transformació de l'economia a escala mundial, que continuarà en el futur i que es manifesta 
bàsicament en el que s'ha anomenat globalització i en el canvi tecnològic, però que també té altres vessants, com ara la importància creixent del 
coneixement, els canvis demogràfics i la necessitat d'un desenvolupament sostenible. 
A aquests canvis estructurals, s'hi afegeix la crisi econòmica i financera que va esclatar a finals del 2007. 
El perímetre del sector industrial s'ha d'establir amb la inclusió dels serveis destinats a la producció, que són, en gran manera, complementaris i 
interdependents amb les activitats manufactureres. D'acord amb aquesta interpretació, es pot parlar d'un sector integrat per la indústria manufacturera i 
els serveis destinats a la producció, també anomenat nova indústria, l'anàlisi del qual, en termes de dimensió i de dinàmica, fa canviar moltes de les 
apreciacions fetes fins ara sobre el fenomen de la pèrdua de pes específic de la indústria. Recuperar l'activitat al sector industrial és un dels objectius 
principals per l'impuls i la creació d'ocupació al nostre país. 
Els canvis que es produeixen en l'àmbit internacional obliguen a una transformació del model industrial, el qual ha de ser més innovador, més global i 
més competitiu que mai. L'objectiu del programa 622 és facilitar aquesta transformació, recuperant o reorientant l'activitat industrial a Catalunya, i 
atraient inversions estrangeres. 

Població objectiu: 
Teixit empresarial català. 

Descripció detallada de la necessitat: 
La indústria ha tingut i encara té un paper clau en la vertebració de l'economia catalana i en la generació d'efectes multiplicadors cap endavant i cap 
enrere que han facilitat i faciliten el desenvolupament de la resta d'activitats i, en definitiva, el benestar dels ciutadans de Catalunya. 
Catalunya és una societat essencialment industrial, ja que el pes de la indústria respecte del conjunt de l'economia és entre els més elevats d'Europa 
(18,9% del PIB l'any 2013). 
Aquesta característica de la societat catalana la fa comparable a les economies més desenvolupades i que disposen d'una elevada renda per càpita. 
Però, a més, cal tenir present que la importància de la indústria també té un vessant qualitatiu important per a Catalunya, ja que és el sector que ha 
encapçalat els processos de liberalització i desregulació de les activitats econòmiques, així com la seva internacionalització. Així mateix, ha estat 
capdavanter en la racionalització de processos, la qualitat, el respecte pel medi ambient, la seguretat en el treball i les innovacions tecnològiques. 
Des del punt de vista estructural, la indústria catalana és fonamentalment transformadora, diversificada, lleugera, flexible i formada principalment per 
pimes. 
Actualment, la indústria de Catalunya es caracteritza pel fet de presentar una estructura molt diversificada, en la qual, tot i que destaquen els sectors 
de l'alimentació i begudes(4.144 M' al 2012, 15% sobre el VAB Indústria), les indústries químiques (2.943 M' al 2012, 10,6%), la metal·lúrgia i 
productes metàl·lics (2.663 M' al 2012, 9,6%) i els materials de transport (2.242 M' al 2012, 8,1%), no hi ha una especialització en un sol sector. 
Una altra característica de la indústria catalana és una estructura lleugera i flexible formada bàsicament per microempreses i petites empreses (92,9% 
del total d'empreses industrials sense comptabilitzar els autònoms al 2013). Aquest fet facilita l'adaptació al canvi i atorga flexibilitat en els moments de 
crisi, cosa important en un entorn canviant com l'actual, i a més és el reflex d'una cultura empresarial i d'un esperit emprenedor que són a la base de la 
nostra economia. 
És per això que el Govern, tenint en compte el món empresarial en el seu conjunt, impulsa a través de l'Estratègia Industrial per a Catalunya, i per mitjà 
del Departament d'Empresa i Ocupació, uns instruments amb l'objectiu d'ajudar la petita i mitjana empresa a créixer i desenvolupar-se en un entorn 
empresarial dinàmic i amb la voluntat de fomentar la competitivitat de l'empresa. 
Aquesta Estratègia té una coherència amb les prioritats d'Europa 2020 i defineix 7 àmbits estratègics basats en el RIS3CAT (Research and Innovation 
Specialitzation Strategy), que són alineats amb els instruments de la política industrial. 
Finalment, també cal participar i assessorar a empreses en dificultats amb la finalitat de fer-les més competitives i ajudar-les a l'expansió i al 
creixement mitjançant la participació directa d'AVANÇSA o bé la recerca de nous socis industrials. 
El programa d'atracció d'inversions estrangeres Invest in Catalonia de la Generalitat de Catalunya, facilita el 2013 un volum d'inversió al territori de 
222,15 milions d'euros. Cal destacar que els sectors TIC, automoció i Químic són els que mostren més capacitat de crear i de mantenir llocs de treball, 
derivada de la posada en marxa de nous projectes d'inversió estrangera a Catalunya durant el 2013. 
 

Marc regulador del programa: 
Europa 2020 Small Business Act Estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020) Una estratègia industrial per a Catalunya de la Generalitat de Catalunya Pla 
d’Actuacions ACCIÓ 

Missió 
Reactivar la inversió industrial i ajudar a la recuperació de l'activitat productiva catalana amb mesures que permetin millorar la competitivitat del conjunt 
de la indústria catalana, incidint especialment en la petita i mitjana empresa així com prestar serveis a sectors estratègics de la indústria catalana. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Potenciar una administració propera al teixit productiu català (OE5.1) 

 1. Implantar un protocol d'actuació per detectar de forma anticipada necessitats, amenaces o oportunitats al sector industrial amb la 
participació dels agents econòmics i socials 

· Recuperar l'activitat al sector industrial (OE5.2) 
 1. Incrementar la producció i la inversió industrial 
 2. Continuar gestionant  el mapa de riscos i oportunitats: Fons de continuïtat industrial / estratègic 
 3. Seguiment d’unitats productives en concurs per mantenir el màxim possible de teixit industrial 
· Promoure mesures de suport al creixement, el dimensionament empresarial i l'esperit emprenedor (OE5.3) 
 1. Donar suport a les empreses que iniciïn processos de reorientació estratègica 
 2. Fomentar el Programa de clústers i programes de millora de la gestió empresarial 
 3. Continuar impulsant la Xarxa d’Assessors Financers (XAF) 
 4. Fomentar les Xarxes Acceleradores de creixement 
· Fomentar la cooperació empresarial en l'àmbit dels clústers estratègics (OE5.4) 
 1. Impulsar la cooperació empresarial i les aliances estratègiques 
 2. Donar suport econòmic mitjançant préstecs participatius i/o participació accionarial 
· Millorar l'atractivitat internacional de Catalunya per a la captació d'actius internacionals que contribueixin a la diferenciació competitiva (OE5.5) 
 1. Continuar gestionant el mapa de segmentació d’oportunitats internacionals per zona i sector per la captació d’inversions 
 2. Gestionar projectes d’inversió 
 3. Convertir els CPN’s en la principal via d’entrada de projectes d'inversió 
 4. Augmentar la competitivitat de les nostres ofertes per la captació de projectes d'alt potencial 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015 2016 
CompromísReal Real Previst Previst 

1. Nombre de Projectes materialitzats (Invest in Catalonia) Nombre OE5.2 47,00 52,00 50,00 50,00

2. Nombre d'empreses assessorades Nombre OE5.3 17.369,00 14.791,00 15.000,00 15.000,00
3. Llocs de treball creats i/o mantinguts a través de projectes 
d'inversió estrangera Nombre OE5.5  6.000,00 4.000,00

4. Inversió mobilitzada a través de projectes d'inversió 
estrangera MEUR OE5.5  300,00 300,00

5. Posada en marxa del test de Pimes % OE5.1  100,00 100,00
6. Nombre d'empreses diagnosticades a través de la Xarxa 
d'Assessors Financers (XAF) Nombre OE5.3  600,00 600,00

7. Nombre d'empreses acompanyades per la XAF amb resultat 
exitós Nombre OE5.3  75,00 75,00

8. Capital mobilitzat per la XAF MEUR OE5.3  2,60 2,60

9. Nombre de pimes sensibilitzades per al creixement Nombre OE5.3  1.500,00 1.500,00

10. Nombre d'assistents al Fòrum d'Inversió Nombre OE5.3  600,00 600,00
11. Empreses participants al Programa de Creixement i 
Diversificació de Mercats Nombre OE5.3  125,00 200,00

12. Seguiment d'empreses d'acord amb la política de 
reactivació industrial Nombre OE5.4 10,00 289,00 210,00 340,00

 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 
1 Remuneracions del personal 336.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 359.541,19
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 245.860,55
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 1.400.721,65
8 Variació d'actius financers 23.525.000,00
9 Variació de passius financers 30.000.000,00
Total despeses 55.867.123,39

 

Llocs de treball pressupostats del programa 9
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AGRUPACIÓ                                : Empresa i Ocupació 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 622. Suport a la indústria 
GESTOR DE PROGRAMA          : 6510. Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (EPLICSA) Subsector: SM 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Recuperar l'activitat al sector industrial (OE5.2) 
 1. Incrementar la producció i la inversió industrial 
· Promoure mesures de suport al creixement, el dimensionament empresarial i l'esperit emprenedor (OE5.3) 
 1. Donar suport a les empreses que iniciïn processos de reorientació estratègica 
· Fomentar la cooperació empresarial en l'àmbit dels clústers estratègics (OE5.4) 
 2. Donar suport econòmic mitjançant préstecs participatius i/o participació accionarial 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015  
Real Real Previst Previst 

1. Nombre d'empreses a les quals es dóna suport financer Nombre OE5.2   4,00

     

     

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Avaluació tècnica de l’empresa, situació econòmica-financera i anàlisi del pla de futur, ja sigui amb mitjans propis o externs. 
2. Recolzament en la cerca de socis financers i/o industrials segons característiques de l’empresa i/o projecte. 
3. Assessorament en línies de finançament i altres serveis de l’Administració. 
4. Possibilitat d’intervenció en el finançament de l’empresa amb caràcter temporal. 
5. Suport directe o indirecte a la gestió i direcció de l’empresa en el desenvolupament del projecte. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 
1 Remuneracions del personal 336.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 332.000,19
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 3.025.000,00
9 Variació de passius financers 30.000.000,00
Total despeses 33.693.000,19

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 4
 




