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AGRUPACIO                                : Empresa i Coneixement 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 641. Ordenació i promoció del comerç i l'artesania 
 
Pla de Govern:  2.Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model productiu i una fiscalitat justa 
Pla Departamental: 6.Promoure un model de comerç, serveis, artesania i moda 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 que és reconegut internacionalment com a model d'èxit. Al costat de valors 
contrastats històricament, com ara la coexistència en equilibri de formats comercials, un urbanisme compacte i un ampli teixit associatiu, el comerç 
català afronta el repte de la transformació digital de les seves pimes, la necessitat d'incrementar la professionalització d'entitats i empreses, i de 
generar noves sortides professionals inspiradores i de futur. 
Parlar de comerç a Catalunya és parlar de prop d'un 16% del PIB del país (considerant comerç al detall i a l'engròs), de llocs de treball per a gairebé 
500.000 persones (334.200 en comerç al detall) i un volum de negoci, només en comerç al detall, de més de 39.000 milions d'euros. Però, més enllà 
de les xifres, parlar de comerç és parlar d'un espai d'interacció, de cohesió social i generadors del nostre imaginari colꞏlectiu. La generació d'interacció 
social als pobles i carrers de pobles i ciutats catalanes és un valor intangible que cal preservar, alhora que es fa compatible amb un teixit empresarial 
dinàmic i innovador. 
 

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: 
Des d'un punt de vista normatiu, cal defensar la Llei de comerç, serveis i fires, que actualment té articles suspesos pel Tribunal Constitucional, i alhora 
treballar per desenvolupar una normativa catalana per a les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU). A Aquests dos objectius, encaminats a 
defensar la seguretat jurídica dels operadors alhora que es garanteix la continuïtat del model català de comerç, enguany s'afegeix l'elaboració d'una 
normativa que ha de facilitar l'acreditació dels marxants i simplificar el compliments dels requisits que els posen els ajuntaments per a dur a terme la 
seva activitat. 
En un context caracteritzat per la velocitat dels canvis i l'aparició de nous condicionants, és important disposar d'un full de ruta que defineixi de forma 
clara tant les prioritats del sector com les actuacions a dur a terme per part de l'Agrupació. Per aquesta raó, des del Consorci de Comerç, Artesania i 
Moda s'ha elaborat l'Agenda Comerç 20/21, un treball de planificació que ha comptat amb la participació d'una setantena de persones, entre entitats 
representatives del sector i expert independents: durant l'exercici 2020 es posaran en marxa gran quantitat de les actuacions definides en aquesta 
Agenda Comerç 20/21. Alhora, cal acompanyar les empreses de comerç i dels serveis en el seu procés de transformació digital: per un costat, els 
hàbits de la ciutadania fomenten que la comunicació entre empreses i consumidors sigui cada cop més omnicanal; per l'altre, els avenços tècnics 
proveeixen de nous recursos al comerç per competir amb els grans operadors de comerç electrònic. Tot plegat converteix en essencial proveir de 
recursos les pimes comercials perquè s'adaptin als nous temps sense perdre el valor incalculable del punt de venda físic. També relacionat amb els 
efectes les noves tecnologies, és important veure com els avenços tecnològics alteren l'estructura de llocs de treball del sector les modificacions de les 
ocupacions relacionades amb el comerç i les competències requerides. 
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. A més de generar programes de prestigi del sector que en fomentin la capacitat 
d'atraure talent jove, cal dissenyar mecanismes per contribuir al sorgiment de nous models de negoci inspiradors, singulars i referents de l'economia 
catalana. 
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. La professionalització del món associatiu i, sobretot, difondre una visió del comerç que el 
posi al centre de les polítiques dels nostres pobles i ciutats, establint sinèrgies amb la resta de sectors, són prioritats en aquesta legislatura. 
 

Marc regulador del programa: 
Llei 18/2017, d'1 d'agost, de Comerç, Serveis i Fires. Directiva 2006/123/CE relativa als Serveis del Mercat Interior (DSMI). Llei 7/1996, d'ordenació del 
comerç minorista (LORCOMIN). Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials. Decret 182/2014, de 30 de 
desembre, sobre l'activitat artesanal. Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants. 

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, digital 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). 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
ꞏ Vetllar pel compliment del marc jurídic actual en matèria de comerç i desenvolupar les àrees de promoció econòmica urbana (APEU) (OE6.1) 

 
1. Elaborar una norma específica per a les àrees de promoció econòmica urbana (APEU) per facilitar la modernització i la promoció de zones 

urbanes i de serveis a través de la colꞏlaboració publico privada 

 
2. Realitzar un estudi relatiu al desenvolupament dels criteris d'ordenació per al pla d'equipaments comercials de Catalunya per reduir les 

externalitats derivades de la mobilitat per motiu de compra 

 
3. Elaborar una Ordre que estableixi un procediment simplificat per acreditar davant els ajuntaments els requisits exigits per aquests per tal de 

poder exercir l'activitat de marxant 
 4. Dissenyar i executar campanyes d'inspecció per a comprovar el grau de compliment del marc jurídic en matèria de comerç 
ꞏ Fomentar la competitivitat de les empreses de comerç, artesania i moda a partir del model de negoci, la digitalització, la singularitat i la millora de les 
activitats firals al territori (OE6.2) 

 
1. Actualitzar l'anàlisi i difusió de resultats anuals el Cens d'establiments comercials a Catalunya per incrementar el coneixement sobre l'oferta 

de comerç i serveis del territori 
 2. Actualitzar el registre d'activitats firals per fer un seguiment de l'activitat firal a Catalunya i garantir la promoció de les fires entre la ciutadania 

 
3. Establir una línia específica de subvencions i un servei d'Autodiagnosi TIC per millorar la digitalització d'un mínim de 400 empreses del 

sector comerç i serveis 

 
4. Organitzar la Setmana del Comerç i realitzar un campanya de comunicació amb l'objectiu de prestigiar el món del comerç pel seu valor 

social i contribució econòmica 
ꞏ Incrementar la professionalització del món associatiu al territori, lluitar contra la desertització comercial i minimitzar el nombre de locals buits en el 
continu comercial (OE6.3) 
 1. Promoure el nivell de dinamització de 250 entitats associatives a partir d'una línia de subvencions específica 
 2. Establir línies de subvencions destinades a reduir en almenys 300 el nombre de locals buits en el continu comercial 
ꞏ Fomentar l'artesania de Catalunya i millorar els canals de comercialització de les empreses artesanes, tant en l'àmbit nacional com internacional 
(OE6.4) 
 1. Organitzar la Setmana d'Artesania de Catalunya per promoure entre la ciutadania el sector artesà 
ꞏ Incrementar la presència i el prestigi de la moda catalana, tant en l'àmbit nacional com internacional (OE6.5) 

 
1. Organitzar dues edicions anuals de la 080 Barcelona Fashion Week per a augmentar el grau d'internacionalització de les marques i 

dissenyadors de moda catalans i posicionar Barcelona com a referent internacional 
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre de visitants a les fires 
En 

milions 
OE6.2 7,20 6,76 7,30 6,90

2. Nombre de fires organitzades a Catalunya Nombre OE6.2 483,00 490,00 489,00 491,00

3. Nombre d'informes emesos Trames Urbanes Consolidades Nombre OE6.1 11,00 9,00 10,00 5,00

4. Nombre d'assistents al 080 Nombre OE6.5 55.500,00 39.125,00 63.000,00 39.000,00

5. Nombre de Fires Internacionals Nombre OE6.2 59,00 55,00 61,00 54,00

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

MEUR OE6.5 14,50 16,00 15,00 16,00

7. Inversió generada per les empreses en l'àmbit del comerç, 
els serveis, l'artesania i la moda 

MEUR OE6.4 19,02 21,30 35,00 27,10

8. Import total dels incentius atorgats al suport a la inversió en 
digitalització 

EUR OE6.2 942.889,00
1.152.437,0

0
900.000,00 700.000,00

9. Nombre d'establiments comercials Nombre OE6.2 148.565,00 147.814,00 145.000,00 143.041,00

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

% OE6.3 9,40 9,60 10,00 9,70

    

    
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 2.200.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 5.472.200,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 7.578.312,83
6 Inversions reals 100.000,00
7 Transferències de capital 2.100.000,00
8 Variació d'actius financers 3.000.000,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 20.450.512,83
 

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 
ꞏ Vetllar pel compliment del marc jurídic actual en matèria de comerç i desenvolupar les àrees de promoció econòmica urbana (APEU) (OE6.1) 

 
1. Elaborar una norma específica per a les àrees de promoció econòmica urbana (APEU) per facilitar la modernització i la promoció de zones 

urbanes i de serveis a través de la colꞏlaboració publico privada 

 
2. Realitzar un estudi relatiu al desenvolupament dels criteris d'ordenació per al pla d'equipaments comercials de Catalunya per reduir les 

externalitats derivades de la mobilitat per motiu de compra 

 
3. Elaborar una Ordre que estableixi un procediment simplificat per acreditar davant els ajuntaments els requisits exigits per aquests per tal de 

poder exercir l’activitat de marxant 
 4. Dissenyar i executar campanyes d'inspecció per a comprovar el grau de compliment del marc jurídic en matèria de comerç 
ꞏ Fomentar la competitivitat de les empreses de comerç, artesania i moda a partir del model de negoci, la digitalització, la singularitat i la millora de les 
activitats firals al territori (OE6.2) 

 
1. Actualitzar l'anàlisi i difusió de resultats anuals el Cens d'establiments comercials a Catalunya per incrementar el coneixement sobre l'oferta 

de comerç i serveis del territori 
 2. Actualitzar el registre d'activitats firals per fer un seguiment de l'activitat firal a Catalunya i garantir la promoció de les fires entre la ciutadania

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre d'empreses expositores Nombre OE6.2 38.210,00 42.947,00 40.350,00 43.500,00

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

Nombre OE6.1 62,00 47,00 55,00 50,00

3. Nombre d'actes d'inspecció aixecades en matèria de comerç Nombre OE6.1 1.295,00 1.075,00 1.350,00 1.200,00

4. Nombre de llicències comercials tramitades, atorgades i 
denegades 

Nombre OE6.2 29,00 12,00 12,00 10,00

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Finalitzar l'elaboració de l'avantprojecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (APEU). 
2. Convocar la comissió sobre venda no sedentària per elaborar l'ordre de simplificació de l'acreditació de requisits als marxants. 
3. Dissenyar i executar les campanyes d'inspecció per comprovar el compliment de la normativa en les matèria de comerç. 
4. Planificar i gestionar l'ordenació dels equipaments comercials. 
5. Coorganitzar el Congrés de fires de Catalunya i realitzar altres actuacions de suport a l'activitat firal a Catalunya. 
6. Aportar recursos a la Fundació Fira de Girona. 
7. Organitzar els Premis a la innovació de les fires de Catalunya. 
8. Publicar el Calendari de Fires i la revista Va de Fires. 
9. Gestionar el Registre d'Activitats Firals de Catalunya i el Calendari firal de Catalunya. 

10. Realitzar estudis per incrementar el coneixement i ordenar els serveis a les persones. 
11. Estudiar i desenvolupar els criteris d'ordenació per al pla d'equipaments comercials de Catalunya. 
12. Organitzar les sessions i continguts de la comissió d'estudi i seguiment dels efectes de la venda per internet o a distància. 
13. Organitzar les sessions i continguts de la comissió de treball de la venda no sedentària. 
14. Transferir recursos corrents al Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM). 

  
 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 168.000,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 14.982.512,83
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 2.100.000,00
8 Variació d'actius financers 3.000.000,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 20.250.512,83
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIÓ                                : Empresa i Coneixement 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 641. Ordenació i promoció del comerç i l'artesania 
GESTOR DE PROGRAMA          : 8775. Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya Subsector: CONS. 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
ꞏ Fomentar la competitivitat de les empreses de comerç, artesania i moda a partir del model de negoci, la digitalització, la singularitat i la millora de les 
activitats firals al territori (OE6.2) 

 
3. Establir una línia específica de subvencions i un servei d'Autodiagnosi TIC per millorar la digitalització d'un mínim de 400 empreses del 

sector comerç i serveis 

 
4. Organitzar la Setmana del Comerç i realitzar un campanya de comunicació amb l'objectiu de prestigiar el món del comerç pel seu valor 

social i contribució econòmica 
ꞏ Incrementar la professionalització del món associatiu al territori, lluitar contra la desertització comercial i minimitzar el nombre de locals buits en el 
continu comercial (OE6.3) 
 1. Promoure el nivell de dinamització de 250 entitats associatives a partir d'una línia de subvencions específica 
 2. Establir línies de subvencions destinades a reduir en almenys 300 el nombre de locals buits en el continu comercial 
ꞏ Fomentar l'artesania de Catalunya i millorar els canals de comercialització de les empreses artesanes, tant en l'àmbit nacional com internacional 
(OE6.4) 
 1. Organitzar la Setmana d'Artesania de Catalunya per promoure entre la ciutadania el sector artesà 
ꞏ Incrementar la presència i el prestigi de la moda catalana, tant en l'àmbit nacional com internacional (OE6.5) 

 
1. Organitzar dues edicions anuals de la 080 Barcelona Fashion Week per a augmentar el grau d'internacionalització de les marques i 

dissenyadors de moda catalans i posicionar Barcelona com a referent internacional 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre de préstecs formalitzats a pimes comercials Nombre OE6.2 8,00 89,00 90,00 90,00

2. Nombre de beneficiaris colꞏlectius del pla d'incentius Nombre OE6.2 350,00 357,00 370,00 370,00

3. Nombre d'activitats en l'àmbit del comerç, els serveis, 
l'artesania i la moda 

Nombre OE6.2 31,00 36,00 67,00 92,00

4. Nombre de participacions i assistents a les activitats de 
comerç i serveis 

Nombre OE6.2 740,00 1.158,00 2.100,00 2.100,00

5. Nombre de visitants al centre d'Artesania Nombre OE6.4 73.098,00 81.630,00 75.000,00 80.000,00

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Desenvolupar i executar l'Agenda 20/21. 
2. Convocar línies d'incentius i gestionar convenis de suport a les entitats associatives. 
3. Organitzar campanyes contra el Top Manta. 
4. Organitzar la Setmana del Comerç. 
5. Organitzar la Jornada anual Mercats Municipals. 
6. Lliurar els Premis Nacionals a la Iniciativa Comercial i als Establiments Comercials Centenaris. 
7. Organitzar el Congrés d'Artesania de Catalunya, la Setmana d'Artesania i els Premis Nacionals d'Artesania . 
8. Gestionar la Botiga Empremtes de Catalunya i exposicions monogràfiques a l'espai Artesania de Catalunya. 
9. Concedir el Carnet d'artesà, els distintius del món artesà . 

10. Organitzar la 080 Barcelona Fashion week, el 080 Investor Day i els Premis Nacionals al Disseny Emergent i Millor Colꞏlecció 080. 
11. Organitzar missions inverses i missions internacionals en l'àmbit de moda. 
12. Organitzar un fòrum tecnològic FashionTech. 
13. Realitzar la campanya publicitària per prestigiar el comerç. 

  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 2.200.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 5.304.200,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 7.442.312,83
6 Inversions reals 100.000,00
7 Transferències de capital 2.100.000,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 17.146.512,83
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 48
 


