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AGRUPACIO                                : Vicepresidència i d'Economia i Hisenda 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 681. Promoció i defensa de la competència 
 
Pla de Govern:  2.Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model productiu i una fiscalitat justa 
Pla Departamental: 8.Millorar l'entorn competitiu dels mercats de béns i serveis de Catalunya en defensa de la competència davant conductes 

anticompetitives prohibides o amb les competències en matèria de concentracions empresarials i en la promoció de la 
competència amb actuacions d'anàlisi, in 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
Els mercats de béns i serveis no són mai absolutament transparents ni funcionen en un règim de competència perfecta. Determinades pràctiques 
d'alguns dels operadors econòmics tendeixen a eludir o falsejar la competència. També les administracions, amb regulacions no sempre favorables a 
la competència, ajuts públics i altres actuacions contribueixen sovint a alterar el funcionament competitiu dels mercats. 
Incrementar la competència efectiva és beneficiós per al dinamisme i l'eficiència general de l'economia i per a les persones consumidores i usuàries, 
atès que aquest increment es tradueix sempre en millors preus, més qualitat i més varietat d'oferta en els mercats de productes i serveis. 

Població objectiu: 
En relació amb els mercats de béns i serveis de l'àmbit territorial de Catalunya, la població objectiu del programa són els operadors econòmics del 
sector privat (persones físiques, empreses i associacions o agrupacions d'empreses) i, també, les administracions públiques que regulen mercats, 
atorguen ajuts públics o actuen en aquests mercats com a operadors econòmics. 
 

Descripció detallada de la necessitat: 
L'existència d'una competència efectiva afavoreix l'assignació òptima dels recursos econòmics, en benefici del dinamisme i la competitivitat de 
l'economia i de la defensa de l'interès general. 
Com ja s'ha assenyalat, els mercats no són mai transparents ni suficientment competitius, per la qual cosa es fa necessari actuar permanentment per 
tal de garantir i millorar les condicions de competència en què operen els agents econòmics. La política de competència, per donar una resposta eficaç 
a aquests requeriments, ha d'actuar en dues vessants: 
- La vessant reactiva (defensa de la competència), que sanciona, en termes dissuasius, les conductes prohibides dels agents econòmics a partir de 
denúncies interposades o d'indicis detectats. 
- La vessant proactiva (promoció de la competència), de foment i promoció de la competència i dels seus beneficis, que inclou actuacions com ara la 
realització d'estudis i la generació de coneixement expert en aquest àmbit o la promoció de millores regulatòries. 
Les competències assumides per la Generalitat de Catalunya en la matèria tenen rang estatutari i la reforma del sistema institucional dels òrgans 
catalans, efectuada arran de l'aprovació de la Llei 1/2009, del 12 de febrer, de l'Autoritat Catalana de la Competència, recull entre les seves funcions, 
tant la defensa com la promoció de la competència. 
 

Marc regulador del programa: 
El marc regulador està format, bàsicament, per la Llei 1/2009, del 12 de febrer, de l'Autoritat Catalana de la Competència i per les lleis de l'Estat 
1/2002, de 21 de febrer, de coordinació de les competències de l'Estat i les comunitats autònomes i 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la 
competència. El fonament estatutari es troba en l'article 154 (promoció i defensa de la competència) de l'Estatut de 2006. 

Missió 
Millorar permanentment l'entorn competitiu de tots els mercats de béns i serveis de Catalunya, tant en la faceta reactiva (defensa de la competència) 
davant les conductes anticompetitives prohibides o amb el control previ de les concentracions empresarials notificables, com en la faceta 
proactiva(promoció de la competència) amb actuacions d'anàlisi, informe, recomanació i difusió. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
ꞏ Promoure una competència efectiva en els mercats i un bon funcionament de l'economia catalana mitjançant el Programa anual d'actuacions de 
l'ACCO. (OE8.1) 
 1. Proveir l'ACCO dels recursos necessaris per al seu funcionament. 
ꞏ Fer créixer l'ACCO com a institució. (OE8.2) 
 1. Esdevenir un ens independent en la gestió econòmica i de recursos. 
 2. Potenciar les funcions d'assessorament. 
 3. Tenir presència internacional en les principals organitzacions en matèria de defensa de la competència. 
ꞏ Assolir l'excelꞏlència professional en l'àmbit de l'ACCO. (OE8.3) 
 1. Promoure la formació de personal i la colꞏlaboració amb experts. 
 2. Millorar l'eficiència dels procediments interns. 
ꞏ Consolidar i ampliar els àmbits d'actuació de l'ACCO en matèria de promoció i defensa de la competència. (OE8.4) 
 1. Millorar els mecanismes de colꞏlaboració amb la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). 
 2. Créixer en la defensa i promoció de la competència. 
 3. Ampliar els àmbits d'actuació. 
ꞏ Promoure la innovació en la defensa de la competència i en la regulació per fer-la més procompetitiva. (OE8.5) 
 1. Disposar de mitjans per a una millor detecció i investigació de pràctiques anticompetitives. 
 2. Promoure mecanismes per a una regulació innovadora més procompetitiva. 
ꞏ Millorar i potenciar la comunicació amb la ciutadania, els agents econòmics i les institucions. (OE8.6) 
 1. Promocionar l'ACCO com a institució. 
 2. Millorar la comunicació de resultats i potenciar la colꞏlaboració amb agents i ciutadans. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Euros d'estalvi per als consumidors per cada euro de 
despesa. 

EUR OE8.2 3,37 4,12 3,37

2. Nombre de documents d'avaluació de la regulació. Nombre OE8.2 10,00 12,00 14,00

3. Mitjana de temps en mesos per a resoldre un expedient. Mesos OE8.3 16,00 13,00 16,00

4. Nombre d'expedients sancionadors incoats i resolts. Nombre OE8.4 17,00 14,00 15,00

5. Nombre d'estudis sectorials. Nombre OE8.4 4,00 3,00 4,00

6. Nombre de jornades organitzades per l'ACCO. Nombre OE8.6 3,00 3,00 5,00

    

    

    

    

    

    
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 1.200.000,02
2 Despeses corrents de béns i serveis 462.324,45
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 24.000,00
6 Inversions reals 11.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 1.697.324,47
 

Llocs de treball pressupostats del programa 20
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AGRUPACIÓ                                : Vicepresidència i d'Economia i Hisenda 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 681. Promoció i defensa de la competència 
GESTOR DE PROGRAMA          : EC01. Gab.Vicepresidència i SG d'Eco. i Hisen. Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
ꞏ Promoure una competència efectiva en els mercats i un bon funcionament de l'economia catalana mitjançant el Programa anual d'actuacions de 
l'ACCO. (OE8.1) 
 1. Proveir l'ACCO dels recursos necessaris per al seu funcionament. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

     

     

     

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Transferència de recursos a l'entitat 6209, Autoritat Catalana de la Competència. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

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 1.686.324,47
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 11.000,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 1.697.324,47
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIÓ                                : Vicepresidència i d'Economia i Hisenda 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 681. Promoció i defensa de la competència 

GESTOR DE PROGRAMA          : 6209. Autoritat Catalana de la Competència Subsector: 
EAA i 
CatSalut

 

Objectius estratègics i operatius del programa 
ꞏ Fer créixer l'ACCO com a institució. (OE8.2) 
 1. Esdevenir un ens independent en la gestió econòmica i de recursos. 
 2. Potenciar les funcions d'assessorament. 
 3. Tenir presència internacional en les principals organitzacions en matèria de defensa de la competència. 
ꞏ Assolir l'excelꞏlència professional en l'àmbit de l'ACCO. (OE8.3) 
 1. Promoure la formació de personal i la colꞏlaboració amb experts. 
 2. Millorar l'eficiència dels procediments interns. 
ꞏ Consolidar i ampliar els àmbits d'actuació de l'ACCO en matèria de promoció i defensa de la competència. (OE8.4) 
 1. Millorar els mecanismes de colꞏlaboració amb la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). 
 2. Créixer en la defensa i promoció de la competència. 
 3. Ampliar els àmbits d'actuació. 
ꞏ Promoure la innovació en la defensa de la competència i en la regulació per fer-la més procompetitiva. (OE8.5) 
 1. Disposar de mitjans per a una millor detecció i investigació de pràctiques anticompetitives. 
 2. Promoure mecanismes per a una regulació innovadora més procompetitiva. 
ꞏ Millorar i potenciar la comunicació amb la ciutadania, els agents econòmics i les institucions. (OE8.6) 
 1. Promocionar l'ACCO com a institució. 
 2. Millorar la comunicació de resultats i potenciar la colꞏlaboració amb agents i ciutadans. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre de colꞏlaboracions i participacions en l'àmbit 
internacional. 

Nombre OE8.2 7,00 5,00 6,00

2. Nombre d'assistències del personal a cursos i jornades de 
formació. 

Nombre OE8.3 28,00 27,00 27,00

3. Nombre d'inspeccions domiciliàries. Nombre OE8.4 7,00 3,00 4,00

4. Nombre de piulades a Twitter. Nombre OE8.6 314,00 255,00 350,00

5. Nombre de notícies als mitjans i participacions en 
esdeveniments. 

Nombre OE8.6 106,00 60,00 120,00

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Instrucció i resolució d'expedients en matèria de conductes prohibides de la Llei 15/2007, de defensa de la competència. 
2. Elaboració d'estudis de sectors i mercats. 
3. Colꞏlaboracions amb altres autoritats de competència, especialistes acadèmics, professionals, etc. 
4. Actuacions pel que fa a les normes i l'activitat de les administracions públiques (guies, informes i recomanacions). 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 1.200.000,02
2 Despeses corrents de béns i serveis 462.324,45
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 24.000,00
6 Inversions reals 11.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 1.697.324,47
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 20
 


