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AGRUPACIO                                : Empresa i Coneixement 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals 

Pla de Govern:  2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones 
Pla Departamental: 13.Millorar l'eficàcia de l'estructura administrativa i orientar l'activitat administrativa en la millora de l'activitat econòmica 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
El programa Direcció i administració generals 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 aquest programa es consignen les despeses relacionades amb el personal (remuneracions, formació, prevenció de riscos laborals, etc.) que no són 
directament imputables a programes finalistes específics i les despeses de funcionament de les unitats de caràcter transversal que donen suport a la 
resta d'unitats que gestionen programes de tipus finalista. El Departament d'Empresa i Coneixement té com a finalitat impulsar i promoure la 
recuperació de l'activitat econòmica a Catalunya. El Departament té assumides les competències en comerç interior i artesania, cambres de comerç, 
consum, turisme, indústria, seguretat industrial, energia i mines, innovació, internacionalització de I'empresa catalana, emprenedoria, universitats, 
qualitat del sistema universitari, foment de la recerca, i finalment, beques que no siguin competència del Departament d'Ensenyament. 

Població objectiu: 
El personal del Departament i les seves entitats. 

Descripció detallada de la necessitat: 

La despesa en l'actual conjuntura econòmica, afectant de ple les empreses i els nivells d'ocupació, així com la situació financera de la Generalitat de 
Catalunya, comporten que el Departament hagi d'optimitzar al màxim els recursos disponibles, així com procurar un marge d'estalvi tant en el seu 
procés de reordenació interna com en el seu funcionament ordinari. Aquest estalvi s'haurà d'assolir amb la racionalització d'espais i recursos materials, 
la simplificació de circuits i canals de comunicació interns. 
La complexitat organitzativa del Departament exigeix un esforç important de coordinació, d'impuls i de lideratge per part de la direcció i, a nivell 
d'unitats, de la Secretaria General i de la Direcció de Serveis, en tant que elements de gestió transversal, així com d'aquelles entitats amb una certa 
autonomia de gestió en l'àmbit dels serveis comuns. 
En aquest context d'austeritat, s'han concentrat els recursos disponibles a continuar impulsant el canvi de model de relació entre les empreses i 
l'administració de manera que es faciliti l'activitat econòmica, impulsant l'administració electrònica a través de la multicanalitat, i continuant amb la 
simplificació administrativa. 

Marc regulador del programa:
Decret 98/2016, de 19 de gener, de reestructuració parcial del Departament d'Empresa i Coneixement. Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, 
denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya Decret 63/2015, de 28 
d'abril, de reestructuració del Departament d'Empresa i Ocupació Llei 1/2003 d'universitats de Catalunya. Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, 
d'universitats.

Missió 
Dirigir els serveis generals, territorials, les persones adscrites al Departament i coordinar les unitats directives i les entitats del Departament mitjançant 
el suport administratiu, tècnic, econòmic i jurídic, tot optimitzant els criteris d'economia, eficàcia i eficiència per tal de prestar un servei de qualitat als 
ciutadans, empreses i clients interns, com també la gestió eficient dels recursos públics. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Aconseguir que l'administració pública esdevingui un instrument de creació de valor i que el retorn econòmic i social de les seves polítiques superi el 
seu cost (OE13.1) 
 1. Millorar les condicions d'avaluabilitat de les polítiques del Departament. 

2. Potenciar el plenari del Consell Català de l'Empresa com a òrgan de participació activa dels agents en la definició de les polítiques de suport 
a l'empresa. 

3. Desenvolupar el Conveni Marc 9/11/11 entre la Generalitat i el Consell General de Cambres mitjançant la signatura dels convenis
corresponents als àmbits del Departament i coordinar el desenvolupament de l'esmentat Conveni per part de la resta de Departaments. 

 4. Aprovar el projecte de Llei de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya. 
· Optimitzar els recursos humans i millorar la formació i les condicions de treball (OE13.2) 
 1. Elaborar i aplicar el pla anual de formació i reduir els dèficits formatius del personal del Departament. 
· Augmentar l'eficiència en la gestió del pressupost, compres i contractacions, espais de treball i serveis TIC (OE13.3) 
 1. Definir i desplegar el pla director de Processos i Administració Electrònica. 
 2. Desplegar el mapa de processos del Departament com a eina de gestió. 
 3. Implantar el pressupost base zero a les entitats adscrites al Departament. 
 4. Unificar la xarxa CPD del Departament. 
 5. Implantar al Departament la Governança TIC. 
· Optimitzar l'assistència a les unitats del Departament (OE13.4) 
 1. Assolir prop del 80% d'informes econòmics i pressupostaris favorables a les unitats i entitats del departament. 
· Millorar la seguretat i la salut dels treballadors/-ores del departament (OE13.5) 
 1. Aprovació del nou Pla de Prevenció del Departament. 

2. Avaluar periòdicament els riscos i les deficiències en matèria de seguretat, higiene, ergonomia i psicosociologia del personal i proposar-ne 
mesures correctores. 

 3. Revisar i actualitzar els plans d'autoprotecció, d'emergència i evacuació. 
· Vetllar pel compliment de les mesures de racionalització i simplificació del sector públic que depenen del Departament (OE13.6) 
 1. Iniciar mesures de racionalització en un mínim de 5 entitats adscrites a l'agrupació departamental. 

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

1. Nombre cursos organitzats pel Departament Nombre OE13.2 239,00 275,00 110,00 110,00

2. Pla director processos i Administració Electrònica del 
Departament (processos simplificats) 

Nombre OE13.3 1,00 1,00 1,00 1,00

3. Mapa processos del Departament. Inventari de tràmits i 
serveis i, catàleg de formularis i documents de gestió 

Nombre OE13.3 0,50 2,00 1,00 1,00

4. Implantació de la governança TIC % OE13.3 100,00 100,00 100,00 100,00

5. Pla de prevenció en riscos laborals del Departament Nombre OE13.5 0,00 0,00 1,00 1,00

6. Avaluacions actualitzades Nombre OE13.5 26,00 12,00 15,00 15,00

7. Nombre d'actuacions desenvolupades per les entitats 
camerals en el marc del nou model de relació amb la 
Generalitat 

Nombre OE13.1 11,00 16,00 13,00 15,00

8. Nombre de processos de racionalització i simplificació iniciats Nombre OE13.4 47,00 43,00 10,00 25,00

9. Entitats del sector públic amb impacte de mesures de 
racionalització 

Nombre OE13.6  5,00 5,00

10. Percentatge d'informes favorables de contingut econòmic de 
les entitats del sector públic de l'agrupació que incorporen 
mesures d'eficiència econòmica i pressupostària 

% OE13.4  80,00 80,00

11. Nombre entitats de l'agrupació amb implantació del 
pressupost per actuacions 

Nombre OE13.3  3,00 3,00

12. Elaboració del projecte de Llei de les Cambres Oficials de 
Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya 

Sí(1)/No
(0) 

OE13.1   1,00

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 67.592.771,01
2 Despeses corrents de béns i serveis 25.619.829,09
3 Despeses financeres 36.000,00
4 Transferències corrents 546.466,00
6 Inversions reals 4.336.027,35
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 20.000,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 98.151.093,45

Llocs de treball pressupostats del programa 1.617
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AGRUPACIÓ                                : Empresa i Coneixement 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals 
GESTOR DE PROGRAMA          : IU15. Secretaria Empresa i Competitivitat Subsector: GC 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Aconseguir que l'administració pública esdevingui un instrument de creació de valor i que el retorn econòmic i social de les seves polítiques superi el 
seu cost (OE13.1) 

2. Potenciar el plenari del Consell Català de l'Empresa com a òrgan de participació activa dels agents en la definició de les polítiques de suport 
a l'empresa. 

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

     

     

     

     

     

     

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Transferència corrent a l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ). 
2. El detall de la contribució als objectius, les activitats i els indicadors es pot consultar a la memòria del programa 121 d'ACCIÓ. 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 15.839.404,97
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 15.839.404,97

Llocs de treball pressupostats del gestor 0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 (PROJECTE)  
MEMÒRIES DE PROGRAMES  

673

AGRUPACIO                                : Empresa i Coneixement 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 461. Ordenació, control i informació sobre el consum 

Pla de Govern:  2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones 
Pla Departamental: 9.Millorar la qualitat del teixit empresarial, per tal de garantir l'excel·lència en l'atenció al client i els drets de les persones

consumidores i promoure la qualitat dels productes i serveis del mercat 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
La globalització econòmica afegeix complexitat i dinamisme a les relacions de consum i requereix que el Govern estigui amatent a allò que passa al 
mercat. L'Administració ha d'adaptar les actuacions que duu a terme a aquesta realitat: nous productes, serveis, noves formes de vendre, de 
contractar, de publicitat, de pagament. Cal tenir present, per una banda, que arran de la crisi econòmica s'han incrementat els riscos per part dels 
consumidors, atès que poden aparèixer males pràctiques i conflictes derivats de les dificultats de les empreses (tancaments, manca de compliment de 
serveis, manca del lliurament de productes). Per altra banda, les dificultats econòmiques de les famílies fan que les persones consumidores siguin més 
vulnerables, per tant, aquest fet fa que sigui molt important que l'administració promogui el coneixement dels drets de les persones consumidores. En 
el marc de la disciplina de mercat, l'administració ha de vetllar per tal d'evitar l'incompliment de les normatives en matèria de consum per part de les 
empreses, atès que aquest fet, entre altres qüestions, provoca un avantatge competitiu respecte d'aquelles empreses que sí que compleixen la 
normativa vigent. Finalment, cal fer esment a que el gran volum de les reclamacions realitzades per les persones consumidores estan relacionades 
amb els serveis bàsics (transport, serveis financers, telecomunicacions) i, per tant, seran aquests sectors els principal àmbits d'actuació de l'Agència 
Catalana del Consum. 

Població objectiu: 
Els col·lectius als quals van adreçades les polítiques de consum es poden diferenciar en dos grans àmbits. Per una banda, les persones consumidores 
i, per l'altra, l'àmbit empresarial (establiments i empreses). El 2015 la població de 10 anys i més era de 6.705.344 persones (Padró, Idescat), hi havia 
584.369 empreses amb seu social a Catalunya (Idescat) i 656.832 establiments (Idescat). Cal tenir present que aquestes dades es veuen modificades 
pel nombre d'empeses que operen a Catalunya però que no hi tenen la seu social, i per altra banda hi ha moltes empreses que no posen a disposició 
dels consumidors finals els béns i serveis, sinó que ho fan a altres empreses. 

Descripció detallada de la necessitat: 

La política de consum esdevé estratègica, necessària i útil per a la societat: tant per a les persones consumidores com per als agents econòmics. Per 
dur-la a terme és essencial el treball conjunt amb tots els agents que actuen en el món del consum, com són les organitzacions empresarials, les 
administracions locals i la comunitat educativa. 
La política de consum es basa en la necessitat de: 
-Protegir la part més dèbil de les relacions de consum per tal de garantir l'equilibri de posicions jurídiques i aconseguir l'harmonia en les relacions de 
consum. Més específicament, cal vetllar pel drets de les persones consumidores i usuàries de les empreses de serveis bàsics, com són les empreses 
de subministraments (energia, aigua), telecomunicacions, transport i de serveis financers. 
-Garantir als agents econòmics (comerciants i prestadors de serveis) la competència en igualtat de condicions en el mercat, evitant la competència 
deslleial. Per això és necessari un marc normatiu clar i un control per garantir-ne el compliment. -Atendre el gran volum de peticions ciutadanes, 
promovent els sistemes extrajudicials de resolució de conflictes, que esdevenen més àgils i ràpids, com són la mediació i l'arbitratge. 
-Donar a conèixer els drets de les persones consumidores i fomentar els valors del consum responsable i la responsabilitat social empresarial com a 
clau per a la sostenibilitat. 

Marc regulador del programa:
Llei 9/2004, de 24 de desembre, de creació de l'Agència Catalana del Consum; Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya; Reial 
decret 231/2008, de 15 de febrer, pel qual es regula el sistema arbitral de consum; Llei 60/2003, de 23 de desembre, d'arbitratge; Reial decret legislatiu 
1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris; Decret 206/1990, de 30 juliol, 
sobre la inspecció, disciplina de mercat i consum; Decret 151/2013, de 9 d'abril, sobre la potestat sancionadora en matèria de consum; Decret 98/2014, 
de 8 de juliol, sobre el procediment de mediació en les relacions de consum i Decret 121/2013 que regula els fulls oficials de queixa, reclamació i 
denúncia.
Missió 
Garantir els drets de les persones consumidores mitjançant la divulgació, la formació i l'atenció directa, de manera que esdevinguin autosuficients en 
les seves relacions amb el consum; vetllar pel control del compliment de la normativa vigent en matèria de consum, per tal de garantir la disciplina de 
mercat, i atendre les sol·licituds de les persones consumidores sobre els conflictes plantejats en les relacions de consum per mitjà dels mecanismes 
extrajudicials (arbitratge i mediació). 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Promoure la cooperació de les organitzacions empresarials per informar i formar els agents econòmics sobre els drets de les persones consumidores i 
promoure'n l'adhesió a l'arbitratge de consum (OE9.1) 
 1. Assolir els 7.900 establiments adherits a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya el 2017. 
· Fomentar un millor criteri i una major exigència per part de les persones consumidores mitjançant la informació i la formació, amb especial atenció als 
consumidors del futur, a partir de l'escola (OE9.2) 
 1. Dur a terme una campanya de racionalització del consum familiar, promovent el consum responsable, sostenible i de proximitat.
 2. Promoure la informació i la formació en consum amb l'objectiu d'atendre a 20.000 alumnes a l'Escola de consum. 
· Vetllar per l'observança de les normes que garanteixen l'especial protecció del col·lectius de persones consumidores més vulnerables i en risc 
d'exclusió residencial (OE9.3) 
 1. Dur a terme 8.000 resolucions pels mecanismes extrajudicials. 
· Consolidar el control dels productes i serveis que s'ofereixen al mercat per tal de garantir la salut, la seguretat i els legítims interessos econòmics de 
les persones consumidores, en coordinació amb les administracions locals (OE9.4) 

1. Intensificar el control de mercat en la detecció, immobilització, retirada i destrucció dels productes que posin en risc la seguretat i/o la salut 
dels consumidors mitjançant 19.000 actuacions inspectores durant el 2017. 

· Millorar els procediments de l'Agència Catalana del Consum i dels serveis públics de consum per tal d'aconseguir una major eficiència en l'atenció de 
reclamacions i en el control del mercat (OE9.5) 

1. Finalitzar la implementació de l'administració electrònica per mitjà del Sistema d'informació del Consum (SIC) a l'ACC al llarg de l'any 2017, 
especialment a l'administració local. 

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

1. Hores de formació Hores OE9.2 546,00 637,00 300,00 400,00

2. Reclamacions presentades per les persones consumidores 
als Serveis Públics de Consum 

Nombre OE9.3 36.956,00 16.093,00 16.000,00 17.000,00

3. Establiments adherits a la JACC Nombre OE9.3 7.718,00 7.870,00 8.000,00 8.100,00

4. Denúncies presentades per les persones consumidores als 
Serveis Públics de Consum 

Nombre OE9.4 2.984,00 2.023,00 2.500,00 3.000,00

5. Actuacions d'inspecció dutes a terme per l'Agència Catalana 
del Consum 

Nombre OE9.4 20.063,00 18.028,00 18.500,00 18.000,00

6. Expedients sancionadors incoats per l'Agència Catalana del 
Consum

Nombre OE9.4 472,00 416,00 700,00 600,00

7. Consultes ateses per l'ACC Nombre OE9.2 35.185,00 50.832,00 50.000,00 50.000,00

8. Resolucions realitzades per mecanismes extrajudicials en 
matèria de consum 

Nombre OE9.3 37.027,00 3.234,00 8.000,00 7.000,00

9. Quantia de les resolucions sancionadores en matèria de 
consum

MEUR OE9.4 6,59 6,54 6,50 5,00

10. Nombre de beneficiaris del Fons d'ajuts per a afectats per la 
pobresa energètica 

Nombre OE9.3  3.800,00 30.000,00

11. Acords de col·laboració en matèria de consum amb entitats 
empresarials

Nombre OE9.1   8.000,00

12. Nombre de procediments amb tramitació electrònica 
implantats a l'Agència Catalana del Consum 

Nombre OE9.5   45,00

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 6.358.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 2.370.909,33
3 Despeses financeres 25.000,00
4 Transferències corrents 1.185.710,00
6 Inversions reals 5.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 3.100,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 9.947.719,33

Llocs de treball pressupostats del programa 164
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AGRUPACIÓ                                : Empresa i Coneixement 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 461. Ordenació, control i informació sobre el consum 
GESTOR DE PROGRAMA          : IU15. Secretaria Empresa i Competitivitat Subsector: GC 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 

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

     

     

     

     

     

     

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Transferir els recursos a l'ACC. 
2. El detall de les actuacions més destacades, els béns i els serveis es pot consultar a la memòria del programa 461 de l'ACC. 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 7.593.529,33
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 7.593.529,33

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIO                                : Empresa i Coneixement 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 574. Innovació 

Pla de Govern:  2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones 
Pla Departamental: 3.Avançar cap a un model productiu basat en el coneixement per mitjà del foment de la innovació empresarial 

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 la 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. De tots els factors que han afavorit aquesta onada de globalització actual, el central és el 
canvi tecnològic, que es manifesta especialment en el descens ràpid dels costos de les comunicacions, així com en els avenços de la telemàtica. El 
canvi tecnològic ha tingut un gran impacte sobre les empreses, raó per la qual la innovació i l'R+D s'han convertit en elements clau per a la seva 
competitivitat. La capacitat de competència de cada companyia residirà cada vegada més en la seva habilitat per desenvolupar noves tecnologies i 
nous productes. La innovació té i tindrà cada cop més una nova dimensió, atès que passa de respondre a un concepte científic i de creació, 
materialitzat en un producte, a la necessitat de ser percebuda i interpretada com a tal per part del mercat i dels consumidors, des d'una òptica àmplia 
(producte, tecnologia, aplicació). No obstant això, també cal tenir en compte una tendència contrària derivada dels ràpids processos de 
"commodització" dels productes, cosa que fa difícil compensar els costos d'R+D en uns mercats en què els articles innovadors tenen una vida i una 
posició diferencial cada cop més curtes. 

Població objectiu: 
Les accions d'aquest programa van adreçades al teixit empresarial català. 

Descripció detallada de la necessitat: 

En l'àmbit tecnològic cal destacar que la despesa en R+D ha passat d'un 1,33% del PIB el 2004 a un 1,47% el 2014. Aquesta evolució atorga a 
Catalunya una bona posició en aquest camp. No obstant això, les economies capdavanteres superen el 2%, essent la mitjana de la Unió Europea el 
2014 del 2,03%. 
En la distribució de les despeses en R+D a Catalunya té lloc un predomini clar del sector empresarial (un 56,9% del total al 2014), que se situa bastant 
per davant del sector de l'ensenyament superior i de les administracions públiques, cosa que revela més implicació del sector privat en l'R+D que no 
pas del sector públic. Aquesta proporció ha augmentat lleugerament els darrers dos exercicis. Segons el Baròmetre de la Innovació a Catalunya 2015, 
el nombre d'empreses catalanes que fan R+D ha crescut des del 19,6% el 2014 fins el 24,1% de 2015. La política d'innovació tecnològica engloba el 
conjunt d'actuacions públiques que pretenen afavorir l'assignació de recursos per a la generació de tecnologia i coneixement per part de les empreses, 
amb accions dirigides tant a incentivar directament l'activitat d'innovació empresarial com a millorar l'entorn institucional en el qual es desenvolupen 
aquestes activitats innovadores. 
En els països de l'OCDE, els governs financen directament entre el 8% i el 10% de les despeses empresarials en R+D i intervenen per millorar i 
reforçar el sistema institucional d'innovació en el qual se situen les empreses, ja que les seves condicions tenen una influència directa en la capacitat 
d'innovació. El pla assumeix plenament l'objectiu de l'Estratègia Europa 2020 d'arribar a un nivell de despeses en R+D que representi el 3% del PIB. 

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 
Incentivar l'activitat d'innovació empresarial mitjançant polítiques adreçades a millorar l'entorn institucional en què es desenvolupen aquestes activitats i 
a afavorir l'assignació de recursos a la generació de tecnologies i coneixement per part de les empreses per tal de millorar la competitivitat del teixit 
empresarial català. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Impulsar la innovació empresarial (OE3.1) 
 1. Mobilitzar una inversió de 80 milions d'euros mitjançant els incentius R+D+I el 2017. 
 2. Mobilitzar una inversió de 200 milions d'euros mitjançant projectes d'innovació i R+D industrial el 2017. 
 3. Captar 420 milions d'euros en subvencions del Programa Horizon 2020. 
· Incrementar la creació i el creixement d'empreses de base tecnològica (OE3.2) 
 1. Mobilitzar una inversió de 70 milions d'euros mitjançant les unitats de valorització tecnològica el 2017. 
· Incrementar la transferència tecnològica i racionalitzar el mapa tecnològic de Catalunya (OE3.3) 
 1. Consolidar EURECAT i TECNIO mitjançant uns ingressos de 150 milions d'euros. 

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

1. Inversió en R+D empresarial respecte el PIB % OE3.1 1,47  1,50 1,52

2. Volum d'ingressos de TECNIO MEUR OE3.3 116,30 107,00 100,00 110,00

3. Spin-off's creades i patents generades per els centres 
TECNIO 

Nombre OE3.3 27,00 23,00 25,00 25,00

4. Nombre de projectes d'innovació i R+D industrial promoguts Nombre OE3.1 138,00 175,00 100,00 150,00

5. Inversió mobilitzada, projectes d'innovació i R+D industrial 
promoguts 

MEUR OE3.1 54,31 26,59 50,00 200,00

6. Projectes assessorats de valorització tecnològica (unitats de 
valorització) 

Nombre OE3.2 574,00 728,00 700,00 700,00

7. Nombre d'empreses innovadores Nombre OE3.1 8.830,00  8.500,00 8.800,00

     

     

     

     

     

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 1.355.000,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 2.274.922,84
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 20.600.000,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 24.229.922,84

Llocs de treball pressupostats del programa 0
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AGRUPACIÓ                                : Empresa i Coneixement 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 574. Innovació 
GESTOR DE PROGRAMA          : IU15. Secretaria Empresa i Competitivitat Subsector: GC 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 

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

     

     

     

     

     

     

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Transferència corrent i de capital a l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ). 
2. El detall de les actuacions més destacades, els béns i els serveis es pot consultar a la memòria del programa 574 d'ACCIÓ. 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 463.858,64
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 20.600.000,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 21.063.858,64

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIO                                : Empresa i Coneixement 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 621. Seguretat i prevenció del risc 

Pla de Govern:  2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones 
Pla Departamental: 10.Millorar de forma eficient la seguretat associada a les activitats, instal·lacions i productes industrials i promoure la cultura

preventiva per corregir l'increment de les fonts de risc 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
En les societats desenvolupades s'utilitzen permanentment, tant per a la producció com per al consum, una gran quantitat d'elements tècnics: 
ascensors, grues, aparells elèctrics i de gas, etc. La població que és usuària d'una gran varietat de productes industrials sovint ha de compartir el 
territori amb nuclis d'activitat industrial concentrada. Això configura un paisatge propi de la societat tecnològica que evoluciona cap a la societat de la 
seguretat i la informació. 
La seguretat industrial s'ocupa de prevenir els accidents i de mitigar les conseqüències que poden tenir si es produeixen. Malgrat que en l'entorn de la 
seguretat industrial, tant en el camp reglamentari com en el camp lliure, el nombre d'accidents que es produeixen és relativament baix, és necessari 
anar adequant-ne la gestió a l'augment d'exigències de la societat actual. 
Els àmbits principals d'actuació són: les instal·lacions industrials i les domèstiques; els vehicles automòbils; els productes industrials i els metrològics; 
les instal·lacions d'emmagatzematge de productes químics i els establiments amb riscos d'accidents greus en el marc de la directiva comunitària 
SEVESO 2. 
Els col·lectius afectats són: els particulars, les empreses, els instal·ladors-mantenidors, els tècnics i els organismes de control que operen dins del 
camp de la seguretat industrial. 

Població objectiu: 
El col·lectiu afectat per aquest programa està integrat per: els titulars de les activitats, les instal·lacions o productes industrials;  els tècnics competents 
autors i les directores del projecte; els professionals i les empreses que intervenen en la instal·lació, el manteniment, la reparació i l'operació  
d'instal·lacions i productes industrials; les empreses de subministrament d'energia; els fabricants o importadors de productes industrials; els tallers de 
reparació de vehicles automòbils i dels seus equips i components; els operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial; el personal 
inspector dels operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial i la resta d'entitats i usuaris. 

Descripció detallada de la necessitat: 

La resposta a la necessitat que vol abordar el programa parteix de la modificació recent del model de concessió vigent durant més de 20 anys, com a 
resultat del nou marc definit per la Llei 12/2008, de seguretat industrial, i la seva normativa derivada, així com les conseqüències derivades de la 
implantació de la Directiva de Serveis en el marc normatiu vigent. 
El nombre de fonts de risc a la societat presenta un increment constant. Alhora que el conjunt de reglaments tècnics de seguretat industrial ha 
augmentat de manera important, especialment pel que fa al procés de creixement i l'adaptació posterior de les directives comunitàries i a la regulació 
dels anomenats accidents greus, que ha donat lloc a una normativa legal extensa i a tot un àmbit nou i específic d'actuació de la Generalitat de 
Catalunya en matèria de seguretat industrial. 
L'aplicació de la Directiva de Serveis a finals de 2009, i les seves conseqüències en la legislació i la normativa, van afectar d'una forma molt intensa el 
model de seguretat industrial. Això implica que quan s'iniciava la implantació del model derivat de la Llei 12/2008, que no en recollia l'aplicació, ara 
sigui necessari replantejar el sistema i adaptar-lo a les exigències liberalitzadores de la prestació de serveis que determina aquesta directiva. El 31 de 
juliol el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 9/2014, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes, que simplifica 
les càrregues a la ciutadania i les empreses mitjançant la declaració responsable. 
En el cas de la inspecció tècnica de vehicles, resta pendent l'elaboració d'una nova llei que en reguli el règim jurídic. 

Marc regulador del programa:
Llei 9/2014, de 31 de juliol; Llei 12/2008, del 31 de juliol, de seguretat industrial; Decret 30/2010, de 2 de març, pel qual s'aprova el reglament de 
desplegament de la Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial; concursos d'operadors d'inspecció; Llei 10/2011, del 29 de desembre, de 
simplificació i millorament de la regulació normativa (adequació a la Directiva de Serveis de la UE). 

Missió 
Reduir el risc d'accidentalitat a les instal·lacions industrials i domèstiques, productes industrials i parc de automòbils de Catalunya, tant pel que fa a 
reduir la probabilitat d'accidents, com a limitar i mitigar les seves conseqüències per a les empreses, el tècnics i els organismes de control que operen 
dins del camp de la seguretat industrial i els particulars, procurant obtenir el rendiment màxim dels recursos públics que s'hi destinen, vetllant pel 
compliment dels diferents reglaments d'aplicació i incentivant i promovent actuacions preventives de seguretat, així com la utilització de les bones 
pràctiques de la seguretat industrial. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Fomentar i promocionar la cultura de la seguretat industrial a tots els agents del sistema i a la societat en general (OE10.1)
 1. Redefinir el contingut de la informació del web departamental de seguretat industrial. 
 2. Realitzar 10 actes de foment i promoció de la seguretat industrial. 
· Millorar la gestió de la seguretat industrial d'acord amb la llei de seguretat industrial, i millorar el grau de compliment de les obligacions reglamentàries 
d'activitats, instal·lacions i productes industrials (OE10.2) 
 1. Realitzar 300 inspeccions de compliment de les obligacions reglamentàries d'agents de la seguretat inscrits al RASIC. 
 2. Realitzar 2.000 inspeccions sobre el compliment de les prescripcions de les noves instal·lacions inscrites al RITSIC. 
 3. Realitzar 60 actuacions de supervisió de les entitats d'inspecció i verificació metrològica. 
· Millorar el marc jurídic de la seguretat de les activitats industrials que poden produir accidents greus i de les limitacions urbanístiques al seu entorn 
(OE10.3) 
 1. Completar la tramitació de la regulació normativa de la seguretat industrial de les activitats, les instal·lacions i els productes.

2. Completar la tramitació de la regulació normativa de les activitats industrials que poden produir accidents greus i de les limitacions 
urbanístiques al seu entorn. 

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

1. Nombre de visites a la pàgina INFONORMA Nombre OE10.1 24.638,00 16.932,00 20.000,00 25.000,00

2. Nombre d'actes i jornades realitzades en matèria de 
seguretat industrial 

Nombre OE10.1 28,00 21,00 24,00 10,00

3. Nombre d'Anàlisi Quantitatius de Risc elaborats Nombre OE10.3 15,00 63,00 46,00 10,00

4. Nombre d'inspeccions de compliment de les obligacions 
reglamentàries d'agents de la seguretat inscrits al RASIC 

Nombre OE10.2   300,00

5. Nombre d'inspeccions sobre el compliment de les 
prescripcions de noves instal·lacions inscrites al RITSIC 

Nombre OE10.2   2.000,00

6. Nombre de supervisions de les entitats d'inspecció i 
verificació metrològica 

Nombre OE10.2   60,00

     

     

     

     

     

     

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 1.566.159,19
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 18.000,00
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 1.584.159,19

Llocs de treball pressupostats del programa 0
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AGRUPACIÓ                                : Empresa i Coneixement 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 621. Seguretat i prevenció del risc 
GESTOR DE PROGRAMA          : IU15. Secretaria Empresa i Competitivitat Subsector: GC 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 

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

1. Nombre d'autoritzacions resoltes d'operadors de la inspecció Nombre OE10.2 21,00 6,00 10,00 5,00

2. Nombre de processos revisats interns i d'actuacions dels 
organismes de control 

Nombre OE10.2 12,00 46,00 23,00 23,00

     

     

     

     

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Informar i resoldre dubtes interpretatius sobre la normativa de seguretat industrial als ciutadans i les empreses. 
2. Difondre, implementar i fer el seguiment del sistema d'informació i atenció al públic en l'àmbit de la seguretat industrial.
3. Participar i organitzar actes i jornades de difusió de la seguretat industrial. 
4. Dissenyar i elaborar els missatges per campanyes massives sobre diferents aspectes de la seguretat industrial. 
5. Fer la supervisió i el control del compliment dels requisits i les obligacions de les instal·lacions i els productes industrials. 
6. Supervisar i controlar les entitats d'inspecció i certificació d'instal·lacions i productes industrials. 
7. Supervisar i controlar les entitats de manteniment, operació i reparació d'instal·lacions i productes industrials. 
8. Fer una anàlisi comparativa dels defectes detectats a les inspeccions pels diferents operadors de la inspecció. 
9. Elaborar i aprovar les instruccions de funcionament dels operadors de la inspecció i el seu model de relació amb l'administració. 

10. Elaborar el mapa de risc individual dels establiments de Catalunya afectats per la normativa d'accidents greus. 
11. Elaborar i aprovar la normativa de seguretat industrial reguladora de limitacions urbanístiques per risc d'accident greu. 
12. Col·laborar en la revisió i la simplificació dels procediments de tramitació en l'àmbit de la seguretat industrial. 
13. Proposar els expedients sancionadors per l'incompliment dels requisits i obligacions de la legislació i normativa vigent. 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 1.566.159,19
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 18.000,00
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 1.584.159,19

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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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          : IU15. Secretaria Empresa i Competitivitat Subsector: GC 

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. 

· 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. 

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

1. Nombre d'empreses que han passat pels Serveis 
d'Informació i Orientació Empresarial 

Nombre OE4.1 2.998,00 2.750,00 2.750,00

2. Nombre de projectes acollits a la línia de reactivació industrial Nombre OE4.3 12,00 11,00 15,00 10,00

3. Nombre d'empreses seleccionades usuàries de la xarxa 
d'Acceleradores 

Nombre OE4.3 76,00 75,00 75,00

4. Nombre d'operacions tancades a través de la Xarxa 
d'Inversors Privats 

Nombre OE4.3 78,00 50,00 60,00

5. Seguiment d'unitats productives en concurs d'acord amb la 
política de reactivació industrial 

Nombre OE4.3 121,00 80,00 60,00

6. Seguiment d'empreses del mapa de riscos i oportunitats 
d'acord amb la política de reactivació industrial 

Nombre OE4.3 57,00 125,00 100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Orientar l'estratègia sobre els reptes i les tendències clau del mercat. Acompanyar l'equip de dinamització dels clústers. 
2. Orientar les empreses a trobar el seu clúster. Creació d'espais de debat i de reflexió col·laboratius. 
3. Accedir a les empreses i els agents (universitats, centres tecnològics) de la cadena de valor. 
4. Assessorar per a la col·laboració en la millora de l'entorn competitiu. 
5. Impulsar el canvi estratègic. Participar en projectes col·lectius. Desenvolupar nous models de negoci. 
6. Analitzar prèviament l'empresa. Orientar mitjançant consultors especialitzats. Acompanyar i donar seguiment en els tràmits. 
7. Catàleg de finançament alternatiu. Acreditació d'entitats de finançament alternatiu. Assessorar pimes i start-up. 
8. Organitzar el Fòrum d'inversió anual i Esmorzars de finançament per compartir experiències d'emprenedors i d'inversors. 
9. Desenvolupar el Programa de reactivació industrial. Assessorar per trobar finançament de projectes de reactivació industrial.

10. Actualitzar i fer el seguiment del mapa de riscos. Fer el seguiment de les unitats productives en concurs. 
11. Fer l'avaluació tècnica de l'empresa, la situació econòmica-financera i l'anàlisi del pla de futur. 
12. Donar suport en la cerca de socis financers i/o industrials segons les característiques de l'empresa i/o el projecte. 
13. Assessorar en línies de finançament i altres serveis de l'administració pública. 
14. Oferir la possibilitat d'intervenció en el finançament de l'empresa amb caràcter temporal. 
15. Donar suport directe o indirecte a 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 10.775.290,14
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 15.132.399,10
6 Inversions reals 3.710.528,68
7 Transferències de capital 12.147.220,59
8 Variació d'actius financers 12.250.000,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 54.015.438,51

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIO                                : Empresa i Coneixement 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 631. Energia 

Pla de Govern:  2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones 
Pla Departamental: 7.Dissenyar i articular un nou sistema energètic sostenible per a Catalunya 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
L'energia és un element transversal clau a qualsevol societat i una prioritat estratègica per a qualsevol país que vulgui aspirar a les màximes quotes 
d'autogovern, donat que és fonamental per al desenvolupament social, permet la possibilitat de generar riquesa i és la responsable principal de molts 
dels impactes ambientals associats al desenvolupament humà. Els reptes actuals i futurs de l'energia i del medi ambient a escala mundial fan urgent la 
necessitat d'una estratègia de desenvolupament sostenible de la nostra economia i societat, dins la qual les polítiques energètiques han de ser 
prioritàries, tant per la seva importància com per la seva transversalitat. Catalunya, amb una elevada dependència dels combustibles fòssils i una 
elevada dependència energètica exterior, ha d'establir una transició gradual cap a un nou model energètic, en el que les energies renovables i l'estalvi i 
l'eficiència energètica han de jugar un paper central. El Pla de l'energia i canvi climàtic de Catalunya 2012-2020 recull les estratègies energètiques a 
l'horitzó 2020, necessàries per avançar cap a aquest nou model energètic. 
Per assolir aquest nou model energètic és necessari establir, per una banda, el Pacte nacional per a la transició energètica de Catalunya amb les 
forces polítiques, les administracions públiques i la societat civil catalana, i per una altra, la Prospectiva energètica a l'horitzó 2050 que fixi les línies 
estratègiques concretes que permetin assolir els objectius proposats i que estan alineats amb els objectius de la UE. 

Població objectiu: 
Del cantó de la demanda, destaquen com a consumidors el sector industrial i de serveis, en què el cost de l'energia és determinant per a la seva 
competitivitat, i els consumidors domèstics, per als quals el preu de l'energia pot incidir directament en la seva qualitat de vida (pot generar pobresa 
energètica). D'altra banda, amb aquesta política també es vol incidir en l'oferta, per això uns dels principals destinataris són els productors, 
distribuïdors i comercialitzadors d'energia. Es pretén potenciar el desenvolupament d'empreses de fabricació de productes i serveis al voltant de 
l'estalvi i l'eficiència energètica i les energies renovables i el mercat d'empreses de serveis energètics. 

Descripció detallada de la necessitat: 

L'evolució del sistema energètic català en els darrers anys ha estat marcada per la crisi econòmica i financera iniciada l'any 2008 i per una reducció 
important de la demanda energètica. En els primers anys de la crisi (2008-2009) el consum d'energia primària i d'energia final a Catalunya es 
redueixen dràsticament, tendència que, en menor quantia, s'ha mantingut en els anys següents. 
Així, pel que fa a l'energia elèctrica, la demanda d'energia elèctrica en barres de central (EBC) a Catalunya es va reduir un 1,1% el 2012, un 3,2% el 
2013 i un 0,8% el 2014. Durant l'any 2015 es va produir un canvi de tendència, augmentant la demanda elèctrica en barres de central un 2,8% 
respecte l'any anterior. 
Pel que fa a la demanda global de gas natural, durant el període 2012-2015 es va produir una reducció important en el seu consum (9,9%), que 
correspon a una reducció del 8,3% si no es considera el consum de gas natural associat a les instal·lacions de règim ordinari. Aquest important 
descens és fonamentalment a causa de la reducció del consum de gas natural en les instal·lacions de cogeneració com a conseqüència de l'impacte 
de la reforma elèctrica del govern central. 
Quant al consum de carburants d'automoció (gasoil A i gasolines), després de la reducció important del període 2007-2013, els anys 2014 i 2015 es va 
produir un canvi de tendència en el seu consum. Concretament, l'increment del consum de carburants d'automoció va ser del 2,6% i del 4,0%, 
respectivament. Malgrat aquest increment, el 2015 el consum total de carburants d'automoció va ser equivalent al dels anys 1998-1999. Un fet molt 
significatiu en aquest període va ser la reforma del sector elèctric duta a terme per l'Estat espanyol a partir de l'any 2012, implementada amb l'objectiu 
exclusiu de reduir el dèficit tarifari elèctric. Així, a partir de 2012, com a conseqüència de la nova regulació energètica de l'Estat espanyol, el 
desenvolupament de la producció d'energia elèctrica amb energies renovables i amb cogeneració a Catalunya pràcticament s'ha aturat. 
Malgrat això, a Catalunya és necessari continuar desplegant les mesures establertes en el PECAC 2012-2020, especialment en els àmbits no afectats 
per la reforma estatal (generació distribuïda, autoconsum d'energia elèctrica, biomassa per a usos tèrmics), així com assentar les bases d'una 
estratègia energètica a llarg termini per a Catalunya. 
Així, d'una banda, el Pacte nacional per a la transició energètica (actualment en procés de concertació) establirà els principis i els objectius del nou 
sistema energètic català i els eixos estratègics de la nova política energètica, necessaris per dur a terme la profunda transformació del model 
energètic. 
D'altra banda, la Prospectiva energètica de Catalunya en l'horitzó 2050 (PROENCAT 2050), a desenvolupar els anys 2016 i 2017, serà una eina 
indispensable per definir alguns aspectes clau del nou sistema energètic català a llarg termini (els objectius energètics i mediambientals a assolir, el 
paper de l'energia nuclear i del gas natural, les necessitats del desenvolupament d'emmagatzematge d'energia, la necessitat de noves infraestructures 
energètiques, el marc regulador, la governança del model). 

Marc regulador del programa:
UE: Directiva 2009/28/CE, Directiva 2009/72/CE, Directiva 2009/73/CE, Directiva 2010/31/EU, Directiva 2012/27/EU i Directiva 2014/94/UE. Estat 
espanyol: Llei 24/2013; Llei 34/1998; Llei 17/2007, per a adaptar-la a la Directiva 2003/54/CE; Reial decret 197/2010; Reial decret llei 1/2012; Llei 
15/2012; Reial decret llei 2/2013; Reial decret 235/2013 i Reial decret 56/2016. Catalunya: Llei 9/1991; Llei 18/2008; Acord de Govern 97/2012 i art.133 
i 123 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya;  Acord de Govern de 15/04/2014 d'impuls a la sobirania energètica; Acord de Govern de 16 de juny de 
2015 d'extensió del Pla d'estalvi i eficiència energètica als edificis de la Generalitat de Catalunya 2011-2014. 

Missió 
La missió de la política energètica catalana és que Catalunya assoleixi una economia i una societat de baixa intensitat en el consum de recursos 
materials, baixa intensitat energètica i baixa emissió de carboni, que compatibilitzi els objectius del desenvolupament sostenible en les seves tres 
vessants (sostenibilitat econòmica, social i mediambiental) garantint la seguretat del subministrament energètic i reduint la seva vulnerabilitat als 
impactes ambientals i les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, amb un nou model energètic innovador, competitiu, descentralitzat, participatiu, 
democràtic i socialment inclusiu a mitjà i llarg termini. Per tal d'assolir aquest futur model energètic català, és necessari disposar del Pacte nacional per 
a la transició energètica de Catalunya i de la Prospectiva energètica a l'horitzó 2050. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Garantir l'adequada qualitat del subministrament d'energia a la ciutadania i les empreses catalanes (OE7.1) 
 1. Revisar durant el 2017 els 100 plans d'inversió de les empreses elèctriques de Catalunya. 
 2. Efectuar 2.500 inspeccions el 2017 per controlar l'estat i l'operativitat de la xarxa elèctrica. 
· Impulsar l'aplicació de la regulació europea i estatal en matèria d'eficiència energètica pel que fa a auditories energètiques, l'acreditació dels 
proveïdors de serveis i els auditors energètics (OE7.2) 
 1. Traslladar les comunicacions d'auditories i declaracions responsables de Proveïdors del 2017 mensualment al MINETUR. 
· Establir el compromís estratègic en l'estalvi i l'eficiència energètica i l'ús de les energies renovables per assolir progressivament un model energètic 
d'acord amb les polítiques d'energia i clima de la Unió Europea (OE7.3) 

1. Desenvolupar el Pla d'infraestructures de recàrrega del vehicle elèctric de Catalunya (PIRVEC) i la seva eina de governança: la Taula 
d'Infraestructures de Recàrrega del Vehicle Elèctric de Catalunya (TIRVEC). 

2. Desenvolupar eines de finançament d'inversions en matèria d'estalvi i eficiència energètica i energies renovables en col·laboració amb el 
Departament de Vicepresidència i d'Economia i Hisenda i amb l'Institut Català de Finances (ICF). 

· Millorar la planificació energètica a Catalunya, establint estratègies coherents per assolir un futur sostenible, integrant el seu desenvolupament social, 
econòmic i ambiental i assolint seguretat energètica i ambiental (OE7.4) 
 1. Signar el Pacte nacional per a la transició energètica entre les institucions i els agents econòmics i socials i els grups parlamentaris. 
 2. Fer una revisió integral de la llei de creació de l'ICAEN per adaptar-la a la política energètica i climàtica de la Unió Europea. 
· Elaborar la prospectiva energètica de Catalunya a l'horitzó 2050 (PROENCAT 2050) per identificar els escenaris energètics futurs d'acord amb els 
compromisos climàtics europeus i mundials (OE7.5) 

1. Elaborar una estratègia energètica per a Catalunya als horitzons 2030 i 2050 per assolir els objectius fixats en el Pacte nacional per a la 
transició energètica de Catalunya. 

· Incrementar la recerca i la innovació en energia per potenciar-la com a vector de desenvolupament empresarial (OE7.6) 
1. Dissenyar un mecanisme de finançament públic basal estable que permeti a l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) continuar 

desenvolupant projectes d'R+D energètica. 

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

1. Temps d'interrupció de la potència instal·lada, TIEPI 
imprevistos

Hores OE7.1 0,81 1,48 1,50 1,10

2. Nre. Inspeccions en la xarxa elèctrica de distribució (Pla 
d'actuació en instal·lacions elèctriques) 

Nombre OE7.1 1.239,00 1.347,00 1.300,00 2.300,00

3. Nombre de reclamacions d'usuaris tramitades Nombre OE7.2 2.133,00 2.433,00 2.800,00 2.600,00

4. Inversió en R+D per part de l'IREC MEUR OE7.6  5,00 5,00

5. Grau d'elaboració de la Prospectiva energètica de Catalunya 
en l'horitzó de l'any 2050 

% OE7.5  100,00 100,00

6. Grau d'assoliment del Pacte nacional per a la transició 
energètica 

% OE7.4  100,00 100,00

7. Inversió total associada en projectes d'estalvi i eficiència 
energètica i energies renovables a la Generalitat de Catalunya 

MEUR OE7.3  22,00 40,00

8. Increment anual del consum de biomassa per a usos tèrmics 
a Catalunya 

ktep OE7.3  15,00 15,00

     

     

     

     

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 2.357.371,12
2 Despeses corrents de béns i serveis 3.549.077,41
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 1.484.382,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 1.027.606,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 8.418.436,53

Llocs de treball pressupostats del programa 54
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AGRUPACIÓ                                : Empresa i Coneixement 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 631. Energia 
GESTOR DE PROGRAMA          : IU15. Secretaria Empresa i Competitivitat Subsector: GC 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Garantir l'adequada qualitat del subministrament d'energia a la ciutadania i les empreses catalanes (OE7.1) 
 1. Revisar durant el 2017 els 100 plans d'inversió de les empreses elèctriques de Catalunya. 
 2. Efectuar 2.500 inspeccions el 2017 per controlar l'estat i l'operativitat de la xarxa elèctrica. 
· Impulsar l'aplicació de la regulació europea i estatal en matèria d'eficiència energètica pel que fa a auditories energètiques, l'acreditació dels 
proveïdors de serveis i els auditors energètics (OE7.2) 
 1. Traslladar les comunicacions d'auditories i declaracions responsables de Proveïdors del 2017 mensualment al MINETUR. 

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

1. Nombre de noves subestacions elèctriques i modificacions 
rellevants tramitades i autoritzades DGEM o MITC 

Nombre OE7.2 6,00 11,00 10,00 8,00

     

     

     

     

     

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Millorar la seguretat i la qualitat dels subministraments energètics efectuant inspeccions de la xarxa elèctrica. 
2. Aprovar el decret sobre els procediments de control de les condicions de seguretat de les instal·lacions elèctriques. 
3. Analitzar la suficiència i controlar l'execució de tots els plans d'inversió anuals obligatoris de les empreses elèctriques.
4. Simplificar i aplicar les noves tecnologies de la informació als procediments administratius relacionats amb les instal·lacions. 
5. Posar en servei les subestacions elèctriques incloses en la planificació oficial. 
6. Adequar les infraestructures de les xarxes elèctriques als estàndards de qualitat reglamentaris. 
7. Continuar la tramitació i l'execució de la línia elèctrica de 400 kV Bescanó-França, amb els ramals associats. 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 1.173.340,81
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 6.217.489,72
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 1.027.606,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 8.418.436,53

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIO                                : Empresa i Coneixement 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 634. Actuacions en mineria i protecció radiològica 

Pla de Govern:  2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones 
Pla Departamental: 8.Garantir la sostenibilitat de l'explotació dels recursos minerals i assegurar la protecció radiològica de la ciutadania 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
La demanda de recursos minerals a Catalunya fa necessari que el Govern, i en concret l'administració minera, autoritzi un volum de reserves 
compatible amb els requeriments miners, mediambientals, urbanístics i locals que permeti atendre aquesta demanda adequadament. Això implica dur 
a terme un conjunt d'actuacions d'investigació minera, coneixement de l'existència del mineral en quantitat i qualitat, explotació del recurs i coordinació 
interdepartamental. 
Un cas particular d'aprofitament miner són els aqüífers minerals i termals. La producció d'aigües minerals a Catalunya és de 2.073 milions de litres/any, 
factura 236,35 milions d'euros anuals i dóna feina a unes 1.600 persones. Entre les aigües minerals naturals i mineromedicinals hi ha 38 aqüífers a 
Catalunya. 
Per altra banda, amb l'objectiu de disposar a Catalunya dels millors nivells de seguretat i protecció radiològica, l'any 1984 es va signar un acord 
d'encomanament de funcions entre el Consell de Seguretat Nuclear (CSN) de l'Estat espanyol i la Generalitat de Catalunya, que es va anar ampliant 
fins el 1998. Les obligacions derivades de l'encomanament de funcions del CSN són en matèria d'informes perceptius per a l'autorització 
d'instal·lacions radioactives, així com inspeccions d'instal·lacions i totes les activitats radioactives que es troben a Catalunya. 

Població objectiu: 
Tota la societat depèn de l'explotació dels recursos minerals, atès que els àrids són matèries primeres minerals extretes de la terra per ser utilitzades 
en diversos sectors (construcció, productes ceràmics, indústria química bàsica, agricultura, indústria alimentària). Són materials imprescindibles i la 
segona matèria primera més consumida després de l'aigua, representant més del 50% de tots els recursos minerals consumits. 
Alhora, la protecció radiològica és de gran importància i afecta la seguretat de les persones d'arreu del món, no només en l'àmbit de les centrals 
nuclears, sinó també per l'ús de les instal·lacions ionitzants en la medicina, la indústria, la recerca i l'ensenyament. 

Descripció detallada de la necessitat: 

L'activitat extractiva fixa les seves servituds a l'àmbit territorial on es desenvolupa, al mateix temps que distribueix els seus beneficis arreu del territori. 
A Catalunya, les activitats extractives a cel obert ocupen, aproximadament, un 0,2% de la seva superfície i els recursos que s'exploten són molt 
diversos, així com també ho són les seves aplicacions. Els àrids s'utilitzen principalment com a matèria primera en la construcció i l'obra pública (en la 
fabricació de formigó, ciment i bases i capes de rodament de carretera, vies de ferrocarril); la indústria (com a abrasius, vidres, càrregues inorgàniques, 
en electrònica); la medicina (fabricació de vidres òptics per a ulleres, talcs, guixos per a fractures) i la llar (sabons, dentífrics, porcellanes i vaixelles). 
Per exemple, el consum mitjà d'àrids el 2016 s'ha situat a 2,2 tones per habitant a l'any. Tot i que el consum d'àrids ha disminuït respecte d'anys 
anteriors, especialment en l'àmbit de la construcció, el sector continua actiu i realitza inversions de futur. Un exemple és la inversió prevista en l'àmbit 
de la potassa per mitjà del projecte Phoenix. Aquest projecte suposa el replantejament de l'activitat minera a la comarca del Bages i es basa en 
eliminar l'activitat a Sallent per tal de concentrar-la a Súria sense que això afecti als seus treballadors, a la vegada que valoritzarà el rebuig de clorur 
sodi de la mina. 
Catalunya és també un referent pel que fa a les aigües minerals naturals i mineromedicinals, per tant és important controlar l'aprofitament d'aquest 
recurs de manera que es garanteixi el seu abastament i la qualitat dels aqüífers minerals i termals de Catalunya. 
En l'àmbit de la protecció radiològica, les instal·lacions radioactives a Catalunya, en els àmbits de la medicina, la indústria, l'ensenyament, la recerca i 
la comercialització han de tenir les màximes garanties de seguretat i protecció, per tal de protegir la salut de les persones treballadores i qualsevol altre 
col·lectiu exposat, així com el medi natural. Aquest control ambiental es realitza mitjançant l'anàlisi de mostres ambientals i mitjançant una xarxa 
d'estacions de mesura en temps real, establint-se, si s'escau, plans especials de control. 

Marc regulador del programa:
Llei 22/1973, de 21 de juliol, de mines. Reglament general del règim de la mineria (RD 2857/1978). Reglament general de normes bàsiques de 
seguretat minera (RD 863/1985) i les instruccions tècniques complementàries (ITC) que en deriven. Pel que fa a la protecció radiològica: RD 
1836/1999 (modificat pel RD 38/2008),  RD 783/2001 (modificat pel RD 1439/2010) i RD 1085/2009. RD 1798/2010, de 30 de desembre, pel qual es 
regula l'explotació i comercialització d'aigües minerals naturals i aigües de brollador envasades pel consum humà. 

Missió 
Posar a disposició de la ciutadania i les empreses els recursos minerals del país amb les garanties adequades de seguretat, protecció del medi 
ambient, respecte a la legalitat urbanística i garantia d'una protecció radiològica adequada. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Millorar l'ordenació de l'explotació sostenible dels recursos minerals (OE8.1) 
 1. Inspeccionar 500 activitats extractives el 2017. 
· Garantir la seguretat radiològica de la ciutadania (OE8.2) 
 1. Realitzar 400 inspeccions a instal·lacions radioactives el 2017. 
 2. Analitzar 350 mostres de productes el 2017 per a controlar que no han rebut radiació de les centrals nuclears. 

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

1. Nombre d'inspeccions de seguretat minera i drets miners Nombre OE8.1 1.091,00 983,00 1.000,00 1.000,00

2. Nombre de carnets professionals miners Nombre OE8.1 341,00 436,00 400,00 400,00

3. Nombre d'inspeccions d'instal·lacions radioactives Nombre OE8.2 390,00 362,00 400,00 400,00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 901.315,55
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 273.393,71
7 Transferències de capital 1.033.307,67
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 2.208.016,93

Llocs de treball pressupostats del programa 0
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AGRUPACIÓ                                : Empresa i Coneixement 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 634. Actuacions en mineria i protecció radiològica 
GESTOR DE PROGRAMA          : IU15. Secretaria Empresa i Competitivitat Subsector: GC 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 

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

1. Producció bruta del parc d'explotacions mineres Nombre OE8.1 25,25 25,50 26,20 26,50

     

     

     

     

     

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Millorar el coneixement dels recursos minerals del país i establir els que es consideren prioritaris. 
2. Garantir el subministrament de recursos minerals i fer-lo compatible amb la protecció del medi ambient, l'urbanisme i la seguretat. 
3. Controlar l'ordenació de l'explotació dels recursos minerals. 
4. Vetllar perquè les instal·lacions radioactives de Catalunya tinguin les màximes garanties de seguretat i protecció radiològica. 
5. Controlar la situació radiològica ambiental, tant de l'entorn de les centrals nuclears com de la resta del territori de Catalunya. 
6. Implementar línies d'investigació de recursos minerals. 
7. Gestionar el cadastre miner i realitzar tramitacions administratives sobre drets miners: autoritzacions i concessió d'explotacions. 
8. Fer el seguiment de les explotacions de la conca potàssica catalana. 
9. Controlar la seguretat i la sinistralitat laboral de les explotacions mineres. 

10. Augmentar el nivell de formació dels treballadors. 
11. Autoritzar i controlar aprofitaments d'aigües minerals i mineromedicinals. 
12. Controlar l'aprofitament dels aqüífers minerals i termals per garantir la qualitat de les aigües i evitar la sobreexplotació.
13. Realitzar actuacions en l'àmbit de la seguretat de les instal·lacions radioactives i vigilància radiològica ambiental. 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 901.315,55
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 273.393,71
7 Transferències de capital 1.033.307,67
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 2.208.016,93

Llocs de treball pressupostats del gestor 0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 (PROJECTE)  
MEMÒRIES DE PROGRAMES  

727

AGRUPACIO                                : Empresa i Coneixement 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 641. Ordenació i promoció del comerç i l'artesania 

Pla de Govern:  2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones 
Pla Departamental: 6.Promoure un model de comerç competitiu, sostenible i equilibrat 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
Catalunya és un país de comerç i de serveis, amb un model propi de comerç reconegut internacionalment com a model d'èxit, en què coexisteixen 
equilibradament diferents formats de distribució detallista. Aquest model, identificador del nostre país, es correspon també amb un model de ciutat 
d'urbanisme compacte i estructura social cohesionada, on un gran nombre de petites i mitjanes empreses comercials exerceixen una funció important 
de proveïment i satisfacció de necessitats diverses, resolta des de la proximitat física al ciutadà. Compleix així una doble funcionalitat, econòmica i 
social, que cal preservar. 
La recuperació i el creixement de l'activitat del comerç i dels serveis és la necessitat principal a la qual vol fer front aquest programa, potenciant la 
dinamització econòmica i l'equilibri territorial i garantint el compliment de les normes que vetllen per la transparència i la competència lleial. 
El comerç a l'engròs i al detall aporten prop del 14% del PIB (prop del 16% si s'hi afegeix la venda i la reparació de vehicles) i donen ocupació a prop 
de 489.300 persones (EPA del 2n trimestre de 2016), de les quals a l'entorn de 319.800 treballen al comerç al detall. 

Població objectiu: 
La població a la qual va dirigit aquest programa és la següent: empreses comercials i de serveis; gremis i associacions de comerciants; centrals de 
compres i serveis; corporacions locals; entitats firals inscrites al Registre d'Activitats Firals (RAF); entitats que gestionen infraestructures firals; 
artesans; empreses de disseny de moda i dissenyadors establerts a Catalunya. 

Descripció detallada de la necessitat: 

En el context actual, per una banda, és especialment rellevant posar a l'abast de les empreses instruments de crèdit i d'aval per a la creació, la 
renovació, el creixement i la internacionalització. També cal garantir la continuïtat de les empreses viables mitjançant el suport al finançament del 
circulant.
Per altra banda, cal garantir un marc jurídic general, mitjançant l'aplicació de la nova llei de comerç, que unifica, actualitza i completa les normes en 
matèria d'ordenació avui disperses i, en bona part, obsoletes o inadequades. 
Alhora, cal dur a terme un mapa de l'empresa comercial i de serveis a Catalunya i un mapa de mercats i fires que serveixin per fer una anàlisi 
exhaustiva i actualitzada de l'oferta comercial del país. En particular, servirà per desenvolupar un programa especial de carrers d'interès comercial i 
també per detectar zones amb risc de desertització comercial (concretament en tot allò relacionat amb la problemàtica de locals buits). També caldrà 
estar amatents a les polítiques que afavoreixin l'ocupació en el sector i la qualificació dels professionals que hi treballen, mitjançant la formació a tots 
els nivells, especialment impulsant la cooperació entre les universitats i el sector empresarial, per promoure la formació en tecnologies avançades i el 
desenvolupament de la seva aplicació en el comerç, el turisme i els serveis, que generi innovació i emprenedoria en el sector del comerç i dels serveis, 
la moda i l'artesania. 
Catalunya ha de ser capdavantera en projectes innovadors que impliquin la creació i el desenvolupament de noves ofertes en les activitats de comerç i 
serveis o bé aportin un increment del valor a les ofertes preexistents. 
Així mateix, el desenvolupament d'aquestes polítiques no es pot dur a terme sense una cooperació estreta amb les entitats representatives del sector i 
el suport a les iniciatives de cooperació empresarial que desenvolupen. 
Finalment, caldrà: 
- Potenciar i donar suport a les activitats firals que s'organitzen a Catalunya - Identificar, ordenar i classificar els serveis - Incrementar la presència i el 
prestigi de la moda catalana a nivell nacional i internacional - Potenciar la capacitat comercialitzadora del sector artesanal a Catalunya - Incrementar el 
nivell de digitalització de les pimes comercials - Organitzar activitats de formació per fomentar la competitivitat i la internacionalització de les pimes dels 
sectors, comerç, artesania i moda 

Marc regulador del programa:
Directiva 2006/123/CE relativa als Serveis del Mercat Interior (DSMI) Text refós sobre comerç interior, aprovat pel Decret legislatiu 1/1993, de 9 de 
maig Llei 7/1996, d'ordenació del comerç minorista (LORCOMIN) Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials Llei 
3/2014, del 19 de febrer, d'horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció Decret 182/2014, de 30 de desembre, sobre 
l'activitat artesanal. 

Missió 
Garantir un model de comerç propi, adaptat a les noves necessitats de les persones, de qualitat i sostenible en el territori, potenciant un model 
d'empresa de comerç competitiva i amb visió de futur, buscant la coordinació amb altres direccions generals en matèria d'eficiència energètica, turisme 
comercial i de compres, internacionalització i incrementant els recursos disponibles amb actuacions conjuntes amb altres departaments (amb 
competències en cultura, agricultura). 



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 (PROJECTE)  
MEMÒRIES DE PROGRAMES  

728

   

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Millorar el marc jurídic del comerç, serveis i fires mitjançant la llei de comerç, serveis i fires (OE6.1) 
 1. Fer el seguiment de la nova llei de comerç, serveis i fires de Catalunya. 
 2. Reduir el percentatge d'inspeccions que deriven en sancions administratives respecte de 2016. 
· Incrementar l'activitat comercial i firal i potenciar les propostes innovadores i de valor (OE6.2) 
 1. Mantenir el primer mapa de l'empresa comercial i de serveis a Catalunya i el mapa de mercats i fires a Catalunya. 
 2. Identificar el 100% de les zones amb risc de desertització comercial a Catalunya. 
 3. Realitzar actuacions de suport a l'activitat firal a Catalunya, com ara la coorganització del Congrés de fires de Catalunya.
 4. Garantir la continuïtat durant el 2017 de la línia de crèdit per a les petites i mitjanes empreses comercials i de serveis, d'artesania i moda. 

5. Incrementar les accions d'acompanyament per al creixement de les empreses de comerç i de serveis, l'artesania i la moda respecte de les 
dutes a terme el 2016. 

6. Obrir noves línies d'incentius per a l'any 2017 destinades a donar suport a l'activitat comercial i de serveis, de l'artesania i la moda i teixit 
associatiu. 

 7. Incrementar el nivell de digitalització de les pimes comercials. 
· Millorar la cooperació empresarial i dels agents de comerç i augmentar el prestigi de la professió per atraure talent (OE6.3)

1. Definir noves actuacions dirigides a l'increment del prestigi de les professions vinculades al comerç i els serveis, l'artesania i la moda, tant a 
nivell d'empresa com a nivell associatiu, i a la cooperació entre empreses per mitjà de diverses taules de treball. 

2. Organitzar activitats de formació i actuacions de promoció per a la internacionalització: seminaris i cursos en l'àmbit del comerç, l'artesania i 
la moda; Jornada de Comerç i plataformes per a la internacionalització. 

· Millorar els canals de comercialització de les empreses artesanes, tant en l'àmbit nacional com internacional (OE6.4) 
1. Ampliar la xarxa de comercialització d'Artesania Catalunya amb nous punts de venda, així com incrementar la venda en línia respecte de 

2016. 
· Incrementar la presència i el prestigi de la moda catalana, tant en l'àmbit nacional com internacional (OE6.5) 

1. Incrementar un 25% el nombre de compradors internacionals que visiten el 080 Barcelona Fashion respecte de 2016, col·laborant amb altres 
institucions i empreses consolidades. 

 2. Activar plataformes d'internacionalització per a la moda. 

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

1. Nombre de visitants a les fires 
En

milions 
OE6.2 6,68 6,90 7,00 7,00

2. Nombre de fires organitzades a Catalunya Nombre OE6.2 473,00 477,00 460,00 485,00

3. Nombre d'informes emesos Trames Urbanes Consolidades Nombre OE6.1 10,00 6,00 8,00 6,00

4. Nombre d'assistents al 080 Nombre OE6.5 78.000,00 81.550,00 60.000,00 70.000,00

5. Nombre de Fires Internacionals Nombre OE6.2  50,00 57,00

6. Retorn de l'impacte del 080 en els mitjans nacionals i 
internacionals

MEUR OE6.5 6,70 11,00 11,50 12,00

7. Percentatge d'inspeccions que deriven en sancions 
administratives

% OE6.1  8,00 8,00

8. Inversió generada per les empreses en l'àmbit dels projectes 
d'Artesania 

EUR OE6.4   900.000,00

9. Nombre d'establiments comercials Nombre OE6.2 94.982,00  144.700,00 143.000,00

10. Percentatge de població ocupada en el sector comerç al 
detall

% OE6.3 10,39 9,98 10,15 10,20

11. Inversió generada en l'àmbit dels Projectes Col·lectius MEUR OE6.2 13,56 14,46 14,00 11,50

12. Inversió generada en l'àmbit dels Projectes Individuals MEUR OE6.2 10,04 13,72 14,00 10,00

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 2.000.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 5.269.200,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 7.791.746,48
6 Inversions reals 100.000,00
7 Transferències de capital 205.000,00
8 Variació d'actius financers 3.000.000,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 18.365.946,48

Llocs de treball pressupostats del programa 48
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AGRUPACIÓ                                : Empresa i Coneixement 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 641. Ordenació i promoció del comerç i l'artesania 
GESTOR DE PROGRAMA          : IU15. Secretaria Empresa i Competitivitat Subsector: GC 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Millorar el marc jurídic del comerç, serveis i fires mitjançant la llei de comerç, serveis i fires (OE6.1) 
 1. Fer el seguiment de la nova llei de comerç, serveis i fires de Catalunya. 
 2. Reduir el percentatge d'inspeccions que deriven en sancions administratives respecte de 2016. 
· Incrementar l'activitat comercial i firal i potenciar les propostes innovadores i de valor (OE6.2) 
 1. Mantenir el primer mapa de l'empresa comercial i de serveis a Catalunya i el mapa de mercats i fires a Catalunya. 
 2. Identificar el 100% de les zones amb risc de desertització comercial a Catalunya. 
 3. Realitzar actuacions de suport a l'activitat firal a Catalunya, com ara la coorganització del Congrés de fires de Catalunya.

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

1. Nombre d'empreses expositores Nombre OE6.2 38.949,00 38.718,00 40.000,00 39.000,00

2. Nombre de tramitacions Certificats d'Idoneïtat dels 
establiments comercials 

Nombre OE6.1 2,00 4,00 4,00 3,00

3. Nre. de tramitacions Declaració Responsable per a 
establ.com. (noves implantacions, ampliacions o canvis titular) 

Nombre OE6.1 71,00 46,00 45,00 35,00

4. Nombre de tramitacions Règim de Comunicació per a 
establiments comercials 

Nombre OE6.1 38,00 27,00 25,00 35,00

5. Nombre d'actes d'inspecció aixecades en matèria de comerç Nombre OE6.1 1.474,00 1.605,00 1.600,00 1.350,00

6. Nombre de llicències comercials tramitades, atorgades i 
denegades 

Nombre OE6.2 9,00 13,00 25,00 25,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Fer el seguiment de la nova llei de comerç, serveis i fires de Catalunya. 
2. Dissenyar i executar les campanyes d'inspecció. 
3. Planificar i gestionar l'ordenació dels equipaments comercials. 
4. Elaborar un mapa de l'empresa comercial i de serveis a Catalunya i el mapa de mercats i fires a Catalunya. 
5. Coorganitzar el Congrés de fires de Catalunya i realitzar altres actuacions de suport a l'activitat firal a Catalunya. 
6. Identificar les zones amb risc de desertització comercial. 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 140.000,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 14.820.946,48
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 205.000,00
8 Variació d'actius financers 3.000.000,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 18.165.946,48

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIO                                : Empresa i Coneixement 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 651. Ordenació, foment i promoció turística 

Pla de Govern:  2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones 
Pla Departamental: 5.Consolidar Catalunya com a destinació turística de qualitat, fonamentada en un turisme d'alt valor afegit i una oferta 

diversificada 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
L'activitat turística suposa el 12% del PIB de Catalunya, generant un important efecte arrossegador de caràcter transversal que impulsa molts altres 
sectors: el transport, el comerç,  l'agroalimentari,  les comunicacions, la cultura. El 2015 la xifra de despesa dels turistes va ser de prop de 16.000 
milions d'euros, amb un increment del 4,5% respecte l'any anterior, i Catalunya va rebre 17,4 milions de turistes estrangers, fent del turisme un dels 
sectors econòmics amb més vitalitat del nostre país. Per tal d'assegurar el manteniment d'aquesta posició de lideratge s'està implementant el Pla de 
turisme de Catalunya 2013-2020, i pel 2017 s'actualitzarà el Pla estratègic de turisme de Catalunya, el Pla de màrqueting turístic pels període 2017-
2020 i les Directrius nacionals de turisme 2020. El Pla estratègic defineix el model turístic cap el que ha d'evolucionar Catalunya en els propers anys; 
els criteris per a l'ordenació del sector; el foment de la creació de producte turístic amb criteris de diversificació, desestacionalització i reequilibri 
territorial; la promoció de l'oferta turística del nostre país i el posicionament de la marca Catalunya com a destinació turística de qualitat. En 
l'actualització del Pla estratègic de turisme i del Pla de màrqueting, les actuacions amb més rellevància seran: el Pla territorial sectorial de turisme de 
Catalunya, el procés de digitalització de la destinació turística i la formació reglada i no reglada i l'ocupació en el mercat laboral.

Població objectiu: 
El públic objectiu del programa el constitueixen tant els turistes que visiten Catalunya procedents de tots els mercats del món com els propis residents; 
el sector turístic privat de Catalunya; el sector públic de les destinacions turístiques catalanes; els treballadors que constitueixen els equips humans 
d'aquests agents; les universitats i els centres de negoci i formació i, finalment, els ciutadans que comparteixen el territori amb els turistes que ens 
visiten. 

Descripció detallada de la necessitat: 

El 2015 Catalunya va registrar un rècord d'arribada de turistes estrangers, rebent-ne 17,4 milions, xifra que suposava un increment del 3,7% respecte 
l'any anterior. Afavoreix aquest creixement la millora de la situació econòmica en molts dels mercats preferencials. Pel que fa als resultats interanuals 
dels principals mercats emissors destaquen els augments dels turistes procedents d'Estats Units d'Amèrica (25,9%), els de França (8,2%), i el Regne 
Unit (6,5%). Per tal que Catalunya mantingui el lideratge en l'àmbit turístic, cal posicionar Catalunya com a destinació turística de qualitat, desplegant el 
model de turisme sostenible i de qualitat proposat en el Pla de turisme de Catalunya, mitjançant actuacions mesurables i monitorizables que permetin 
el seguiment i consecució dels objectius dissenyats. També cal impulsar el coneixement per a facilitar la presa de decisions pel que fa a la promoció i a 
la programació, tot creant un sistema d'informació per a l'anàlisi dels mercats des del benchmarking; posar en valor el conjunt del territori des de la 
perspectiva de la diversitat i la qualitat, amb estratègies innovadores lligades a la promoció i emprant noves tecnologies; reforçar el partenariat públic-
privat en els diferents àmbits, tant en el de la promoció com en el de la programació i la planificació turística; implantar l'estratègia de màrqueting 
definida en el Pla de màrqueting, i que proposa l'esquema de prioritats productes/segments/mercats; desenvolupar estratègies de creació de producte, 
d'ordenació, de foment i de promoció que prioritzin l'increment dels ingressos per turisme, més enllà de l'increment del nombre de turistes; consolidar 
l'estratègia de segmentació per a optimitzar el resultat de l'acció promocional d'una destinació tan diversa com Catalunya; orientar el focus de la 
promoció cap a la demanda i cap a la satisfacció de les necessitats de les persones consumidores, i promoure la comercialització dels productes 
turístics de Catalunya i de les seves destinacions. 

Marc regulador del programa:
Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya; Decret 420/2011, de 20 de desembre, de creació de la Taula de Turisme de Catalunya; Llei 
5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics; Decret 
159/2012, de 20 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic; Ordre EMO/418/2012, de 5 de desembre, d'estructuració 
del sistema de qualitat turística; Decret 161/2013, de 30 d'abril, Reglament del Fons per al foment del turisme; Decret 66/2014, de 13 de maig, de 
regulació dels Serveis d'Informació, Difusió i Atenció Turística de Catalunya; Decret 46/2010, de 30 de març, Comissió Interdepartamental de Turisme. 

Missió 
Impulsar un model turístic que reforci la competitivitat sostenible de Catalunya com una destinació reconeguda per la seva qualitat, la singularitat de la 
seva proposta i la capacitat d'innovar amb noves de propostes d'experiència turística, amb l'objectiu de consolidar l'activitat turística com un dels 
principals motors econòmics del nostre país, generador i distribuïdor de riquesa, afavoridor de l'equilibri territorial i del creixement econòmic, amb 
criteris de sostenibilitat ambiental, econòmica, social i cultural. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Millorar la qualitat de les destinacions i els serveis turístics (OE5.1) 
 1. Incrementar un 2% els allotjaments i serveis turístics amb el distintiu de qualitat turística a Catalunya. 
 2. Fer l'auditoria anual de 2017 per a la certificació Biosphere. 
 3. Incrementar un 5% el nombre d'habitatges d'ús turístic (HUT) registrats al RCT. 
· Adaptació dels nous marcs regulatoris als nous models econòmics (OE5.2) 
 1. Regular el model d'economia col·laborativa en l'àmbit dels habitatges turístics (creació normativa). 
 2. Aprovar el projecte de decret del reglament del turisme de Catalunya. 
· Potenciar la diversificació de l'oferta turística de Catalunya i reequilibrar el territori (OE5.3) 

1. Desenvolupar el Programa d'ajut per a la millora de les infraestructures i recursos turístics de la destinació: 20 plans de foment territorial del 
turisme per l'any 2017. 

 2. Implementar la senyalització turística territorial a la xarxa de carreteres de l'Estat: 30 senyals. 
 3. Augmentar un 3% l'afluència de turisme estranger en els mesos d'octubre a maig. 

4. Incrementar un 20% les accions comercials del Circuit de Barcelona-Catalunya destinades als mercats europeus de França, Anglaterra, 
Àustria, Alemanya, Suïssa,  Holanda, Països Nòrdics i nacionals. 

 5. Incrementar un 20% les noves ofertes de productes de serveis, incentius i esdeveniments esportius del Circuit de Barcelona- Catalunya. 
· Complementar el sistema d'intel·ligència turística de Catalunya (OE5.4) 
 1. Constituir un sistema de coneixement i de governança turística juntament amb tot el territori (ens de promoció i ens de coneixement). 
 2. Crear el compte satèl·lit del turisme per quantificar el valor econòmic real de les activitats del sector turístic. 
 3. Analitzar 9 mercats més per consolidar el Baròmetre de Satisfacció per conèixer el grau de qualitat en què valoren la nostra oferta. 

4. Implementar el gestor estadístic en productes com l'enotursime: eina d'anàlisi en els cellers que realitzen enoturisme per conèixer el perfil 
del visitant. 

· Assolir una marca Catalunya més forta en els mercats internacionals (OE5.5) 
 1. Consolidar els mecanismes de coordinació amb les administracions locals per  valoritzar i donar a conèixer els seus productes turístics. 
 2. Consolidar les 24 marques i segells de productes definides al Pla de màrqueting. 
 3. Rellançar la plataforma de comercialització Experience Catalunya al web www.catalunya.com. 

4. Iniciar la nova estratègia de promoció en línia a partir del projecte de fusió de la versió responsive de www.catalunya.com amb la plataforma 
d'aplicacions mòbils Visit Catalonia. 

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

1. Nombre d'enquestes del gestor estadístic de les Oficines de 
Turisme 

Nombre OE5.4 515.706,00 674.885,00 520.000,00 520.000,00

2. Nombre d'habitatges d'ús turístic registrats al RTC Nombre OE5.1 38.184,00 47.005,00 50.000,00 50.000,00

3. Despesa mitjana diària per turista estranger a Catalunya EUR OE5.4 120,20  125,00 125,00

4. Pes dels turistes arribats a Catalunya com a 1a destinació 
entre juny i setembre 

% OE5.3 47,84 46,92 49,00 49,00

5. Actuacions de manteniment dels senyals existents Nombre OE5.2 53,00 53,00 100,00 100,00

6. Impacte absolut de la marca als media per press-trips MEUR OE5.5 39,67 34,90 5,00 10,00

7. Visites al portal turístic de Catalunya 
En

milions 
OE5.5 1,20 2,24 1,80 1,90

     

     

     

     

     

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 7.748.830,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 54.631.274,00
3 Despeses financeres 171.390,00
4 Transferències corrents 22.218.818,02
6 Inversions reals 620.000,00
7 Transferències de capital 6.905.000,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 958.593,68

Total despeses 93.253.905,70

Llocs de treball pressupostats del programa 143
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AGRUPACIÓ                                : Empresa i Coneixement 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 651. Ordenació, foment i promoció turística 
GESTOR DE PROGRAMA          : IU15. Secretaria Empresa i Competitivitat Subsector: GC 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Millorar la qualitat de les destinacions i els serveis turístics (OE5.1) 
 1. Incrementar un 2% els allotjaments i serveis turístics amb el distintiu de qualitat turística a Catalunya. 
 2. Fer l'auditoria anual de 2017 per a la certificació Biosphere. 
 3. Incrementar un 5% el nombre d'habitatges d'ús turístic (HUT) registrats al RCT. 
· Adaptació dels nous marcs regulatoris als nous models econòmics (OE5.2) 
 1. Regular el model d'economia col·laborativa en l'àmbit dels habitatges turístics (creació normativa). 
 2. Aprovar el projecte de decret del reglament del turisme de Catalunya. 
· Potenciar la diversificació de l'oferta turística de Catalunya i reequilibrar el territori (OE5.3) 

1. Desenvolupar el Programa d'ajut per a la millora de les infraestructures i recursos turístics de la destinació: 20 plans de foment territorial del 
turisme per l'any 2017. 

 2. Implementar la senyalització turística territorial a la xarxa de carreteres de l'Estat: 30 senyals. 
 3. Augmentar un 3% l'afluència de turisme estranger en els mesos d'octubre a maig. 
· Complementar el sistema d'intel·ligència turística de Catalunya (OE5.4) 
 1. Constituir un sistema de coneixement i de governança turística juntament amb tot el territori (ens de promoció i ens de coneixement). 
 2. Crear el compte satèl·lit del turisme per quantificar el valor econòmic real de les activitats del sector turístic. 
 3. Analitzar 9 mercats més per consolidar el Baròmetre de Satisfacció per conèixer el grau de qualitat en què valoren la nostra oferta. 

4. Implementar el gestor estadístic en productes com l'enotursime: eina d'anàlisi en els cellers que realitzen enoturisme per conèixer el perfil 
del visitant. 

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

1. Nombre de consultes sobre registre de Turisme de Catalunya Nombre OE5.1 45.000,00 78.871,00 55.000,00 55.000,00

2. Nombre de senyals d'informació turística instal·lades a les 
carreteres catalanes 

Nombre OE5.4 1.255,00 1.281,00 1.450,00 1.450,00

3. Visites als continguts de turisme gestionats per la DGT al 
web del DEMO 

Nombre OE5.4 111.744,00 98.708,00 126.000,00 126.000,00

     

     

     

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Gestionar els serveis d'inspecció d'establiments turístics. 
2. Gestionar els serveis d'informació turística (oficines de turisme de Catalunya). 
3. Editar i distribuir publicacions turístiques. 
4. Gestionar i finançar els serveis de senyalització turística. 
5. Gestionar el servei de registre d'allotjament turístic. 
6. Impulsar i gestionar serveis de foment turístic (plans de dinamització i foment, d'àmbit local o supralocal). 
7. Gestionar el servei d'anàlisi del sector per a la generació de coneixement. 
8. Impulsar el desenvolupament i implementació de sistemes d'informació. 
9. Gestionar l'elaboració d'estudis. 

10. Garantir la compareixença i la participació del sector privat mitjançant les taules de turisme. 
11. Gestionar el pla d'obsolescència hotelera. 
12. Dotar dels recursos necessaris el Circuit de Catalunya. 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 1.737.500,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 49.222.447,02
6 Inversions reals 220.000,00
7 Transferències de capital 6.905.000,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 58.084.947,02

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIO                                : Empresa i Coneixement 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 661. Emprenedoria i foment empresarial 

Pla de Govern:  2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones 
Pla Departamental: 1.Promoure el desenvolupament empresarial facilitant la pràctica de l'activitat emprenedora i la millora de l'entorn d'actuació per 

al creixement i la competitivitat de la petita i mitjana empresa 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
L'emprenedoria és l'eina que permet treure rendiment a l'aposta pel coneixement i l'R+D. El programa Catalunya Emprèn plasma la voluntat i 
l'estratègia de la Generalitat de Catalunya per donar resposta al nou escenari mundial en el qual l'emprenedoria i la creació d'empreses es configuren 
com a eines essencials de desenvolupament econòmic i social. A Catalunya hi havia 594.498 empreses l'1 de gener de 2015. Segons el nombre 
d'assalariats, el 94,8% eren microempreses (de 0 a 9 treballadors) i, concretament, el 56,1% no tenien assalariats. Segons la forma jurídica, el 48,1% 
eren persones físiques (Idescat a partir del DIRCE). De l'anàlisi de la normativa actual es desprèn que les empreses han de complir amb múltiples 
requeriments derivats de diferents normatives sectorials, que entre elles no sempre estan coordinades i que generen controls redundants per diferents 
òrgans de l'administració i en diferents moments del temps. Aquesta redundància de controls sobre les activitats des de diferents òptiques sectorials, 
així com l'existència de procediments d'autorització molt complexos i poc pautats fan que la legalització d'una activitat s'allargui en el temps molt més 
del desitjable per garantir la necessària competitivitat empresarial. Per aquest motiu, el Govern de la Generalitat ha aprovat la Llei 16/2015, de 21 de 
juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat 
econòmica.

Població objectiu: 
La societat catalana en general i els emprenedors i emprenedores en particular. Però, en concret, en el procés d'emprenedoria hi intervenen multitud 
d'actors públics i privats: escoles, universitats, associacions, empreses, treballadors i treballadores autònomes, cooperatives i societats laborals, start-
up, inversors, acceleradores i incubadores. Tots ells són població objectiu del programa Catalunya Emprèn. 

Descripció detallada de la necessitat: 

La Generalitat de Catalunya va posar en marxa el programa Catalunya Emprèn per fer de Catalunya una regió líder a nivell europeu en la política de 
creació d'empreses i el foment de la creativitat empresarial. Però el concepte d'emprenedoria és ampli i hi ha diverses tipologies i no totes fan les 
mateixes aportacions als territoris. L'emprenedoria d'empreses basades en la innovació i la tecnologia, orientades al creixement, és la que millor ajuda 
a créixer a les regions i als països. Avui es parla arreu del món d'economia emprenedora i d'ecosistemes emprenedors, hi ha una cursa global per tenir 
l'ecosistema emprenedor més potent. En el període de vigència del Catalunya Emprèn, entre l'any 2012 i avui, Barcelona i Catalunya s'han configurat 
com un pol mundial de referència en l'àmbit de l'emprenedoria. Segurament l'aspecte més remarcable del nostre ecosistema ha estat la seva evolució 
ràpida, la seva dinàmica de creixement. Algunes fonts indiquen que hi ha unes 2.200 start-up tecnològiques i més de 25 acceleradores privades, el 
capital llavor que es mou anualment supera els 400 milions d'euros i les adquisicions i sortides a borsa del sistema comencen a ser rellevants, 
superant els 500 milions d'euros anuals. La Generalitat ha desplegat un ampli ventall d'iniciatives i programes amb èxit des dels diversos departaments 
i agències. Però hi continua havent reptes: S'ha de fer créixer l'ecosistema emprenedor, fent aparèixer nous projectes. A més, Catalunya ha de 
percebre oportunitats de més valor com a base de les noves empreses del futur. 
S'ha de fomentar el creixement de les empreses i la internacionalització de les empreses i de l'ecosistema. 
Cal promoure l'impacte industrial de l'emprenedoria. 
Cal visualitzar una estratègia d'emprenedoria de tota la Generalitat. Aquesta estratègia hauria de distingir els diversos tipus d'emprenedoria i s'ha 
relacionar amb les estratègies industrials, d'innovació i de desenvolupament econòmic del territori. 
Cal recollir indicadors de resultats, d'impacte, i mostrar a la societat els resultats d'aquestes polítiques. 
L'empresa, entesa com el conjunt de treballadors/ores i empresaris/àries, crea riquesa i llocs de treball i ha de tenir un reconeixement i un entorn 
favorable per poder desenvolupar la seva activitat. Les empreses volen una relació amb l'administració basada en la confiança mútua, més simple i 
més clara, amb uns procediments estandarditzats i homogenis, una major celeritat en la resolució, un compromís en el compliment dels terminis  i, 
sobretot, una integració de serveis. A més, en el cas dels intermediaris, calen solucions de tramitació eficients. 

Marc regulador del programa:
Acord Gov/92/2012 de 25 de setembre, pel qual es crea el programa Catalunya Emprèn i Acord Gov/171/2014, de 9 de desembre, pel qual es prorroga 
la vigència del programa Catalunya Emprèn. Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica. Acord del Govern, de 25 d'agost de 2015,  pel qual s'aprova el Pla de la 
Finestreta Única Empresarial (FUE) per al període 2015-2017. 
Programa Operatiu del FSE de Competitivitat Regional de Catalunya pel període 2007-2013. 

Missió 
Promoure el desenvolupament empresarial facilitant l'emprenedoria, tot impulsant un canvi de model de relació entre les empreses i l'Administració que 
faciliti l'activitat econòmica i dipositi la confiança en les persones empresàries; que promogui la creació i consolidació d'empreses i la creació 
d'ocupació de qualitat i que treballi per a potenciar la millora de la competitivitat de l'economia catalana. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Millorar la relació entre les empreses i les administracions públiques catalanes, implantant els tràmits pel canal electrònic (OE1.1) 
 1. Incrementar el nombre de tràmits que poden gestionar-se pel canal electrònic. 
 2. Consolidar el canal empresa i la carpeta de l'empresa com a espai electrònic de relació entre l'administració i les empreses.
· Apropar l'Administració a les empreses adherint els ajuntaments a la Finestreta Única Empresarial (FUE) (OE1.2) 
 1. Incrementar el nombre d'ajuntaments adherits a la FUE. 
· Promoure l'impacte industrial de l'emprenedoria (OE1.3) 
 1. Maximitzar l'accés de les empreses als préstecs participatius IFEM de Coinversió per a l'Emprenedoria Corporativa. 
 2. Constituir de la Xarxa d'Incubadores i Acceleradores Industrials. 
· Consolidar el suport a l'emprenedoria (OE1.4) 
 1. Augmentar fins als 5 milions d'euros la convocatòria de la Xarxa Emprèn 2017, per donar suport a l'emprenedoria de base. 
 2. Augmentar fins als 1 milió d'euros la convocatòria de foment de l'emprenedoria territorial especialitzada. 
· Facilitar que les empreses, especialment les PIME, puguin incorporar la innovació i la internacionalització com elements estratègics de la seva 
competitivitat (OE1.5) 
 1. Impulsar la participació de 95 empreses al pla Esprint i pla Embarca el 2017. 
· Millorar l'entorn d'actuació per al creixement i la competitivitat de la PIME (OE1.6) 
 1. Desplegar actuacions de foment de l'emprenedoria en el marc del nou conveni amb PIMEC. 
 2. Iniciar una nova fase de col·laboració amb la Fundació Cecot per a la consolidació i extensió del Programa Reempresa. 

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

1. Nombre de visites al portal http://xarxaempren.gencat.cat Nombre OE1.4 305.445,00 217.496,00 230.000,00 230.000,00

2. Nombre de tràmits que passen a ser telemàtics Nombre OE1.1 48,00 32,00 70,00 24,00

3. Percentage d'Ajuntaments adherits a la FUE % OE1.2 2,75 90,00 95,00

4. Nombre d'empreses acompanyades start-up Nombre OE1.5 105,00 100,00 95,00 95,00

5. Nombre d'expedients realitzats des de la xarxa d'Oficines 
OGE i OGE-Cambra 

Nombre OE1.1  175.000,00 200.000,00

6. Iniciar la nova fase 2017-2020 d'implantació del projecte 
Reempresa 

Sí(1)/No
(0) 

OE1.6   1,00

7. Nombre d'empreses que han implementat una estratègia de 
col·laboració amb start-ups (incubadores, acceleradores i altres) 
promogudes 

Nombre OE1.3   10,00

     

     

     

     

     

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 2.749.275,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 3.205.500,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 677.029,72
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 6.631.804,72

Llocs de treball pressupostats del programa 0
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AGRUPACIÓ                                : Empresa i Coneixement 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 661. Emprenedoria i foment empresarial 
GESTOR DE PROGRAMA          : IU15. Secretaria Empresa i Competitivitat Subsector: GC 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Promoure l'impacte industrial de l'emprenedoria (OE1.3) 
 1. Maximitzar l'accés de les empreses als préstecs participatius IFEM – Coinversió per a l'Emprenedoria Corporativa. 
 2. Constituir de la Xarxa d'Incubadores i Acceleradores Industrials. 
· Consolidar el suport a l'emprenedoria (OE1.4) 
 1. Augmentar fins als 5 milions d'euros la convocatòria de la Xarxa Emprèn 2017, per donar suport a l'emprenedoria de base. 
 2. Augmentar fins als 1 milió d'euros la convocatòria de foment de l'emprenedoria territorial especialitzada. 
· Millorar l'entorn d'actuació per al creixement i la competitivitat de la PIME (OE1.6) 
 1. Desplegar actuacions de foment de l'emprenedoria en el marc del nou conveni amb PIMEC. 
 2. Iniciar una nova fase de col·laboració amb la Fundació Cecot per a la consolidació i extensió del Programa Reempresa. 

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

1. Nombre de persones assessorades per la Xarxa Emprèn Nombre OE1.4  13.500,00 15.000,00

2. Nombre de reempreses amb èxit Nombre OE1.6   300,00

     

     

     

     

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Donar suport en temes de finançament a emprenedors. 
2. Publicar la convocatòria de la Xarxa Emprèn 2017. 
3. Publicar la convocatòria de foment de l'emprenedoria territorial especialitzada. 
4. Conceptualitzar un nou programa de suport a l'emprenedoria a les universitats. 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 1.550.000,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 3.927.500,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 677.029,72
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 6.154.529,72

Llocs de treball pressupostats del gestor 0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 (PROJECTE)  
MEMÒRIES DE PROGRAMES  

741

AGRUPACIO                                : Empresa i Coneixement 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 662. Internacionalització, promoció i foment del comerç exterior 

Pla de Govern:  2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones 
Pla Departamental: 2.Incrementar la internacionalització del teixit productiu català i millorar la competitivitat empresarial mitjançant el foment de la 

internacionalització de l'empresa catalana 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
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 en 
la globalització, el canvi tecnològic, 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 de 2007. Una de les dades més positives és del sector 
exterior, que l'any 2015 va tornar a assolir una xifra de rècord històric per cinquè any consecutiu. Aquest avanç és a causa de la competitivitat de la 
indústria catalana, capaç de posicionar-se bé als mercats principals de la UE i aprofitar les oportunitats als països emergents. Les importacions, 
després d'un període d'estancament, a partir del 2014 tornen a créixer per la recuperació de la demanda interna. Les dades positives dels darrers anys 
arriben a tots els sectors i a totes les àrees geogràfiques, especialment Àsia i Amèrica del Nord. L'any 2015 es va registrar un nou rècord d'empreses 
exportadores regulars per tercer any consecutiu (16.422). Aquesta tendència es manté el 1r semestre de 2016, amb un creixement del 2,0% de les 
exportacions i del 3,2% en el nombre d'empreses exportadores regulars. Aquest programa vol contribuir a l'augment de la competitivitat i la 
productivitat de les empreses catalanes, reduint la seva dependència del consum intern i fent-les menys sensibles al cicle econòmic, i traient profit del 
bon moment de les exportacions. 

Població objectiu: 
Les accions dels programa s'adrecen a tot el teixit empresarial català. 

Descripció detallada de la necessitat: 

En quant a la internacionalització, la indústria catalana ha avançat en els darrers anys. Només cal observar les xifres de comerç exterior i d'inversions 
estrangeres, així com l'eclosió d'empreses catalanes que han esdevingut multinacionals quan han invertit en establiments productius a l'exterior. 
Pel que fa al comerç exterior, cal destacar que l'economia catalana té un grau d'obertura (exportacions més importacions sobre el PIB) superior al de 
molts dels països més desenvolupats. Aquesta economia tan oberta té les seves exportacions bastant concentrades: en primer lloc, sectorialment, ja 
que els vehicles de motor i la indústria química representen el 34,2% del total al 2015. En segon lloc, cal destacar que les 100 primeres empreses 
concentren el 45,6% de les exportacions el 2015. I també territorialment, atès que la Unió Europea (sobretot Alemanya, França i Itàlia) representa el 
65% del total, tot i que cal destacar l'augment del pes dels països emergents, passant del 18,7% el 2008 al 23,6% el 2015. 
Actualment té lloc un canvi de magnitud en el panorama econòmic que té conseqüències importants per a les economies desenvolupades.
Això implica un canvi en el model d'internacionalització i, per tant, en els reptes que cal superar. 
Davant d'aquest canvi les empreses actualment porten a terme importants processos d'internacionalització. Fins fa poc temps començaven a exportar 
per aconseguir un benefici addicional, però en cap cas l'exportació es considerava necessària per mantenir la competitivitat, ja que el mercat local 
continuava essent el centre econòmic. Entrar en els mercats de països emergents implicava un risc excessiu i només es plantejava la competència en 
els mercats madurs. En canvi, actualment les empreses necessiten un procés d'internacionalització, no només per incrementar la rendibilitat, sinó 
també la productivitat i la competitivitat. 
Catalonia Trade & Investment, com a àrea especialitzada en atracció d'inversions d'ACCIÓ de la Generalitat de Catalunya, durant el 2015 va 
materialitzar 58 projectes, amb una inversió associada de 319,5 milions d'euros i 3.126 llocs de treball directes. Cal destacar que els sectors de 
tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), automoció són els que van mostrar 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 2015. 
Al primer semestre del 2016 s'han materialitzat 40 projectes amb una inversió associada de 51,58 milions d'euros i 594 llocs de treball creats. 

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. Estatut d'autonomia de Catalunya (2006). 

Missió 
Promoure la internacionalització del teixit empresarial català mitjançant el suport a les empreses en totes les fases del procés d'internacionalització per 
tal de millorar la seva competitivitat i productivitat i impulsar la política d'atracció i manteniment de la inversió estrangera. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Augmentar el nombre d'empreses presents en els mercats internacionals (OE2.1) 
 1. Impulsar 500 empreses mitjançant els serveis per començar a exportar. 
· Incrementar el valor de les exportacions catalanes i potenciar la internacionalització (OE2.2) 
 1. Impulsar 900 projectes d'internacionalització mitjançant els serveis a l'expansió internacional. 
· Potenciar l'atracció d'inversió estrangera a Catalunya (OE2.3) 
 1. Mobilitzar 300 milions d'euros mitjançant projectes d'inversió estrangera el 2017. 

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

1. Llocs de treball creats i/o mantinguts a través de projectes 
d'inversió estrangera 

Nombre OE2.3 2.846,00 3.126,00 3.000,00 3.000,00

2. Inversió mobilitzada a través de projectes d'inversió 
estrangera 

MEUR OE2.3 317,99 319,50 300,00 300,00

3. Nombre d'empreses participants als Cupons 
d'internacionalització

Nombre OE2.1  250,00 200,00

4. Nombre d'empreses participants a les missions Nombre OE2.1  700,00 750,00

5. Increment de les exportacions % OE2.1 2,26 6,10 1,00 1,00

6. Empreses exportadores regulars Nombre OE2.1 15.946,00 16.422,00 16.700,00 16.800,00

7. Nombre de Projectes realitzats pels Serveis dels Centres de 
Promoció de Negocis (CPN) 

Nombre OE2.2 712,00 950,00 700,00 900,00

     

     

     

     

     

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 650.000,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 15.480.000,00
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 16.130.000,00

Llocs de treball pressupostats del programa 0
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AGRUPACIÓ                                : Empresa i Coneixement 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 662. Internacionalització, promoció i foment del comerçexterior 
GESTOR DE PROGRAMA          : IU15. Secretaria Empresa i Competitivitat Subsector: GC 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 

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

     

     

     

     

     

     

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Transferència corrent a l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ). 
2. El detall de les actuacions més destacades, els béns i els serveis es pot consultar a la memòria del programa 662 d'ACCIÓ. 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 14.509.730,00
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 14.509.730,00

Llocs de treball pressupostats del gestor 0


