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AGRUPACIO                                : Empresa i Coneixement 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 622. Suport a la indústria 

Pla de Govern:  2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones 
Pla Departamental: 4.Desenvolupar la competitivitat empresarial i l'estratègia industrial de Catalunya 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
L'Estratègia Europa 2020 situa la indústria i la innovació com a fonaments d'un model de creixement basat en el coneixement, que sigui eficient en l'ús 
dels recursos i respectuós amb el medi ambient i integrador des del punt de vista social i territorial. La reindustrialització i l'impuls a l'activitat industrial 
està demostrant ser la forma més adequada per bastir els fonaments d'una recuperació econòmica sòlida, per crear llocs de treball de qualitat i per 
garantir un creixement sostingut i durador. 
Catalunya és un país amb una base sòlida i tradició industrial i, tot i les terribles conseqüències de la crisi econòmica, encara avui l'activitat 
manufacturera aporta una cinquena part de la riquesa generada a Catalunya. 
El Govern de Catalunya ha assumit les prioritats marcades per l'Estratègia Europa 2020 i aposta decididament pel foment d'una indústria intensiva en 
innovació, en coneixement i plenament internacionalitzada, de manera que l'any 2020 la participació de la indústria en el PIB català arribi al 25%. La 
voluntat del Govern és impulsar mesures, al llarg d'aquesta legislatura, que permetin assolir aquest objectiu. 

Població objectiu: 
Les accions del programa s'adrecen al 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 de la ciutadania 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. Aquesta 
característica de la societat catalana la fa comparable a les economies més desenvolupades i que disposen d'una renda per càpita elevada. 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.
Alhora, 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 les begudes, les indústries químiques, la metal·lúrgia i productes metàl·lics i els materials de transport, 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. 
Aquest fet facilita l'adaptació al canvi i atorga flexibilitat en els moments de crisi, fet 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 per mitjà del Departament d'Empresa i Coneixement, 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. 
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. 

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 d'ACCIÓ. Pla de Govern de la Legislatura XI. 

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 la nova revolució industrial (indústria 4.0) (OE4.1) 

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

 2. Afavorir la consolidació del teixit industrial català a través de projectes d'innovació entre els diferents agents empresarials. 
· Impulsar la política de clústers mitjançant projectes transformadors (connexió internacional i treball interclúster) i el reforç de l'enfocament al canvi 
estratègic (OE4.2) 
 1. Donar suport a 2.100 empreses en el marc del programa Catalunya Clústers. 
· Impulsar la reactivació de l'activitat al sector industrial (OE4.3) 
 1. Gestionar un màxim de 100 situacions de risc empresarial. 
 2. Fer el seguiment d'un màxim de 60 unitats productives en concurs per mantenir el màxim possible de teixit industrial. 

3. Donar suport a 10 empreses que iniciïn processos de transformació i de reorientació estratègica el 2017 amb els mecanismes del Programa 
de reactivació industrial. 

 4. Donar suport econòmic mitjançant préstecs participatius i/o participació accionarial a 5 empreses. 
 5. Garantir l'obertura de l'estació d'esquí de Boi Taüll en les millors condicions. 
 6. Donar suport a l'empresa explotadora Promocions Turístiques de la Vall SA a la seva viabilitat. 

7. Augmentar un 10% l'oferta formativa específica del sector de l'automoció, donant resposta a les necessitats formatives del sector detectades 
en col·laboració amb el Clúster de la Indústria de l'Automoció. 

 8. Incrementar un 10% els projectes d'innovació i recerca relacionada amb la formació del sector de l'automoció. 
9. Millorar la planificació de l'oferta formativa del Centre de Formació Professional de l'Automoció en 15 itineraris formatius en qualificacions 

específiques demandes pel sector. 
 10. Signar 5 convenis de col·laboració amb les empreses del sector en l'àmbit de la formació professional. 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre de Projectes materialitzats (Invest in Catalonia) Nombre OE4.3 54,00 58,00 50,00 50,00

2. Nombre d'empreses assessorades Nombre OE4.3 19.595,00 23.000,00 15.000,00 18.000,00

3. Nombre d'assistents al Fòrum d'Inversió Nombre OE4.3 1.225,00 800,00 600,00 600,00

4. Nombre d'empreses que formen part del programa Catalunya 
Clústers

Nombre OE4.2  1.200,00 2.100,00

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

Sí(1)/No
(0) 

OE4.1   1,00

6. Seguiment d'empreses d'acord amb la política de reactivació 
industrial

Nombre OE4.3 244,00 178,00 220,00 185,00

     

     

     

     

     

     

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 628.412,38
2 Despeses corrents de béns i serveis 11.192.727,57
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 14.170.549,29
6 Inversions reals 3.810.528,68
7 Transferències de capital 12.147.220,59
8 Variació d'actius financers 14.751.000,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 56.700.438,51

Llocs de treball pressupostats del programa 8
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AGRUPACIÓ                                : Empresa i Coneixement 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 622. Suport a la indústria 
GESTOR DE PROGRAMA          : 9210. Actius de Muntanya, SA Subsector: SM 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Impulsar la reactivació de l'activitat al sector industrial (OE4.3) 
 5. Garantir l'obertura de l'estació d'esquí de Boi Taüll en les millors condicions. 
 6. Donar suport a l'empresa explotadora Promocions Turístiques de la Vall SA a la seva viabilitat. 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Compliment del contracte de lloguer per part de l'empresa 
explotadora 

Sí(1)/No
(0) 

OE4.3  1,00 1,00

2. Valoració positiva de l'informe tècnic sobre el manteniment 
dels actius 

Sí(1)/No
(0) 

OE4.3  1,00 1,00

     

     

     

     

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Mantenir les instal·lacions actuals en bones condicions amb la finalitat de no perdre activitat industrial ni turística. 
2. Coinvertir amb les inversions necessàries per al manteniment de l'activitat. 
3. Donar suport directe o indirecte en la gestió i la direcció de l'empresa en el desenvolupament del seu projecte. 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 75.000,00
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 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 75.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor 0


