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AGRUPACIO                                : Empresa i Coneixement 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 622. Suport a la indústria 
 
Pla de Govern:  2.Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model productiu i una fiscalitat justa 
Pla Departamental: 2.Promoure l'activitat i la competitivitat del teixit empresarial en el sector industrial 

 

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, respectuós amb el medi ambient i integrador des del punt de vista social i territorial. La reindustrialització i l'impuls a l'activitat industrial 
és essencial per a consolidar l'activitat  econòmica, per crear llocs de treball de qualitat i per garantir un creixement sostingut i durador. Catalunya és 
un país amb una base industrial sòlida en què l'activitat manufacturera aporta una cinquena part de la riquesa generada. El Govern ha assumit les 
prioritats marcades per l'Estratègia Europa 2020 i impulsa una indústria intensiva en innovació i coneixement i plenament internacionalitzada, amb 
l'objectiu que el 2020 la participació del sector en el PIB arribi al 25%. Per assolir aquest objectiu el Govern i les principals patronals i sindicats van 
signar el Pacte nacional per a la indústria. En aquest context, el sector de l'automoció genera 143.000 llocs de treball directes i indirectes i factura 
23.800 MEUR, que representen més del 10% del PIB. Actualment, el sector es troba en una situació de canvi i transformació, entre d'altres per 
l'arribada de l'electromobilitat i del vehicle autònom i connectat. 
Per aquest motiu, el Govern vol impulsar un conjunt de línies estratègiques de suport a la indústria de l'automoció i la mobilitat. 
 

Població objectiu: 
Les accions del programa s'adrecen al teixit empresarial català, industrial, tant manufacturer com de serveis a la producció, amb especial incidència a 
les empreses de la cadena de valor del sector de la mobilitat. 
 

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 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 la fa comparable a les economies més desenvolupades i que disposen d'una renda per càpita elevada. Però, a més, 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, la igualtat d'oportunitats, la inclusió social i les innovacions 
tecnològiques. 
Alhora, des del punt de vista estructural, la indústria catalana és fonamentalment transformadora, diversificada, lleugera, flexible i formada 
principalment per petites i mitjanes empreses (pimes). Actualment, en aquesta estructura diversificada no hi ha una especialització en un sol sector, tot 
i que destaquen els sectors de l'automoció, l'alimentació i les begudes, les indústries químiques, la metalꞏlúrgia i productes metàlꞏlics. 
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. Les pimes s'enfronten en aquest moment a la necessitat 
d'adaptar els models de negoci als reptes que planteja la transformació digital. Cal afrontar també la situació de canvi i transformació del sector de 
l'automoció, que ha de fer front a grans desafiaments com el vehicle connectat amb el seu entorn, el vehicle autònom, l'eletromobilitat i la reducció 
d'emissions, el canvis en les pautes de consum de la mobilitat, l'entrada de nous actors (intelꞏligència artificial, big data, electrònica i sensòrica, 
gegants tecnològics, etc.), la transformació digital i la competència pel talent i la potència industrial i consumidora de la Xina, entre d'altres. És per això 
que el Govern, tenint en compte el món empresarial en el seu conjunt, impulsa instruments per ajudar les pimes a créixer i desenvolupar-se en un 
entorn empresarial dinàmic, amb la voluntat de fomentar la competitivitat de l'empresa, donar suport als processos de transformació digital la 
introducció progressiva de l'economia circular. Alhora, el Govern, també impulsa un programa de suport a la indústria de la mobilitat i l'automoció, amb 
la colꞏlaboració del sector. 
Finalment, el Govern participa i assessora empreses amb la finalitat de fer-les més competitives i ajudar-les a l'expansió i al creixement, mitjançant la 
participació directa o bé amb la recerca de nous socis industrials. 
 

Marc regulador del programa: 
Està en tramitació l'Avantprojecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana, per tal de dotar dels instruments de colꞏlaboració público-privada 
els polígons industrials i millorar la seva competitivitat. 
 

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. 
 



 

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020 (PROJECTE)  
MEMÒRIES DE PROGRAMES  

 

736 

   

Objectius estratègics i operatius del programa 
ꞏ Impulsar el Pacte nacional per la indústria (OE2.1) 
 1. Fer el seguiment de l'execució de les actuacions del Pacte nacional per a la indústria. 
 2. Assolir el compliment de les 47 actuacions del Pacte nacional per a la indústria que coordina ACCIÓ. 
 3. Elaborar 4 estudis en els àmbits de la competitivitat i l'ocupació industrial en el marc del Pacte nacional per la indústria. 
ꞏ Mantenir i promoure l'activitat del teixit empresarial en el sector industrial (OE2.2) 
 1. Gestionar al voltant de 50 situacions de risc empresarial. 
 2. Fer el seguiment aproximadament de 75 unitats productives en concurs per mantenir el màxim possible de teixit industrial. 

 
3. Donar suport a 50 empreses que iniciïn projectes d'inversió o de transformació i de reorientació estratègica el 2020 amb els mecanismes del 

Programa de reactivació industrial. 

 
4. Desenvolupar la millora i modernització de polígons d'activitat econòmica elaborant el marc normatiu que permeti la colꞏlaboració publico 

privada per a la millora de la competitivitat dels polígons industrials. 
 5. Donar suport econòmic mitjançant préstecs participatius i/o participació accionarial a 10 empreses. 
 6. Elaborar el programa de suport a la indústria de la mobilitat i de l'automoció. 
 7. Garantir l’obertura i la viabilitat de l’estació d’esquí de Boi Taüll en les millors condicions. 
ꞏ Impulsar la política de clústers mitjançant projectes transformadors (connexió internacional i treball interclúster) i el reforç de l'enfocament al canvi 
estratègic (OE2.3) 
 1. Donar suport a 2.300 empreses en el marc del programa Catalunya Clústers. 
ꞏ Impulsar la formació com a eina estratègica per aconseguir l'adaptació del teixit productiu als canvis de la indústria 4.0 (OE2.4) 

 
1. Elaborar un estudi per identificar els perfils professionals amb més necessitats d'evolució, especialment de l'àrea logística dels àmbits 

derivats de l'automoció. 
 2. Establir 3 colꞏlaboracions amb entitats relacionades amb el sector de l’automoció i amb centre tecnològics i universitaris 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre de projectes materialitzats d'inversió estrangera Nombre OE2.2 70,00 84,00 60,00 80,00

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

Nombre OE2.3 2.200,00 2.300,00 2.200,00 2.300,00

3. Nombre de polígons inclosos al Sistema d'Informació de 
Polígons d'Activitat Econòmica de Catalunya (SIPAE) 

Nombre OE2.1 1.426,00 1.450,00 1.450,00

4. Nombre de llocs de treball mantinguts en empreses en 
situació de risc empresarial 

Nombre OE2.2 1.779,00 5.754,00 2.000,00 2.000,00

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

Nombre OE2.2 143,00 132,00 125,00 125,00

    

    

    

    

    

    

    
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 2.433.059,70
2 Despeses corrents de béns i serveis 5.869.581,25
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 14.122.332,65
6 Inversions reals 167.004,00
7 Transferències de capital 14.931.480,00
8 Variació d'actius financers 20.747.000,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 58.270.457,60
 

Llocs de treball pressupostats del programa 94
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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 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre de projectes acollits a la línia de reactivació industrial Nombre OE2.2 8,00 7,00 10,00 50,00

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

Nombre OE2.2 74,00 51,00 75,00 75,00

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

Nombre OE2.2 37,00 37,00 50,00 50,00

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Desenvolupar el Programa de reactivació industrial. 
2. Assessorar per trobar finançament de projectes de reactivació industrial. 
3. Actualitzar i fer el seguiment del mapa de riscos. 
4. Fer el seguiment de les unitats productives en concurs. 
5. Fer i actualitzar el cens de polígons d'activitat econòmica. 
6. Impulsar mesures de millora i modernització dels polígons d'activitat econòmica. 
7. Implantar mesures d'impuls a la digitalització del sector industrial. 
8. Impulsar mesures de suport específics per a la transformació del sector de l'automoció i la mobilitat. 
9. Donar suport a empreses en el marc del Programa Catalunya Clústers, mitjançant ACCIÓ. 

10. Verificar l'execució pressupostària del Pacte nacional per a la indústria per 2020 distribuït en diversos departaments i entitats. 
11. Transferir recursos a l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ). 
12. Transferir recursos a l'Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya SA (AVANÇSA). 
13. Transferir recursos al Consorci de Formació Professional d'Automoció. 

  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 2.585.000,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 16.407.824,83
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 14.931.480,00
8 Variació d'actius financers 17.250.000,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 51.174.304,83
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIÓ                                : Empresa i Coneixement 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 622. Suport a la indústria 
GESTOR DE PROGRAMA          : 6510. Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (AVANÇSA) Subsector: SM 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre d'empreses a les quals es dona suport financer Nombre OE2.2 10,00 14,00 10,00 10,00

     

     

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Oferir una avaluació tècnica de l'empresa, la situació econòmica-financera i l'anàlisi del pla de futur. 
2. Donar suport en la cerca de socis financers i/o industrials segons les característiques de l'empresa i/o el projecte. 
3. Oferir la possibilitat d'intervenció en el finançament de l'empresa amb caràcter temporal. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 422.593,04
2 Despeses corrents de béns i serveis 236.549,92
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 3.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 18.497.000,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 19.159.142,96
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 5


