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El Govern reforça les actuacions en l’àmbit de 
l’emprenedoria per ampliar el seu impacte en la 
indústria 
 

• El Consell Executiu ha analitzat l'Informe sobre actuacions de la 
Generalitat en l'àmbit de l'emprenedoria, que recull les actuacions 
del Programa Catalunya Emprèn i posa de manifest que la 
capacitat innovadora de les empreses emergents aporta valor 
afegit i millora la competitivitat de les companyies tradicionals 
 

• La Xarxa Catalunya Emprèn, formada per 160 entitats del país, va 
atendre l'any passat 35.000 emprenedors i va oferir suport a la 
creació de 4.500 empreses 

 
• El 2014 gairebé la meitat de les empreses emergents van 

incrementar el seu capital, un 30% va començar a exportar i la 
facturació global va créixer un 47% 
 

• S’ha diversificat i adequat les actuacions del Catalunya Emprèn 
als diferents tipus d’emprenedoria que existeixen al país i que són 
una eina de dinamisme de l’entorn local, amb una alta capacitat 
d’internacionalització 

 
El Govern ha acordat reforçar les actuacions en l'àmbit de l'emprenedoria per 
ampliar l’impacte positiu que tenen en la indústria, tal com posa de manifest 
l'Informe sobre actuacions de la Generalitat en l'àmbit de l'emprenedoria, que 
el conseller d'Empresa i Ocupació ha presentat a la reunió del Consell 
Executiu. El document recull l'activitat recent del Programa Catalunya Emprèn, 
que impulsa i unifica les polítiques del Govern per fomentar l’emprenedoria. El 
treball posa de manifest la importància de la innovació en les empreses 
emergents com a mecanisme per transformar la indústria tradicional. 
 
L'informe destaca l'impacte que l'emprenedoria té en les empreses tradicionals 
catalanes, aportant-los valor afegit, ajudant-les a incorporar tecnologia 
disruptiva i fent-les més competitives. Per aquest motiu, els programes de la 
Generalitat promouen la relació comercial entre empreses tradicionals i 
emergents, fomenten la inversió d'empreses tradicionals en les emergents i 
promouen incubadores en firmes tradicionals. El Govern entén que 
l’emprenedoria és una activitat que permet lligar l’entorn local amb el context 
global, aportant dinamisme al territori i, al mateix temps, amb una alta 
capacitat d’internacionalització. És per aquest motiu que les actuacions 
promouen l’orientació de les empreses emergents cap a mercats exteriors. 
 
 
  



 

 
Acords de Govern. 19.05.2015  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

3 

L’impuls de l’emprenedoria a Catalunya 
 
L’informe concreta alguns dels indicadors recents del Catalunya Emprèn, les 
actuacions del qual s’adapten als 7 àmbits clau de l’Estratègia Industrial de 
Catalunya i es realitzen tenint en compte les dinàmiques i característiques de 
cada tipus d’emprenedoria. 
 
L'any passat es van atendre 35.000 emprenedors a través de la Xarxa 
Catalunya Emprèn, formada per 160 entitats de tot el país, i es va oferir suport 
a la creació de 4.500 empreses. A més, 400 autònoms van participar en el 
programa Consolida't, amb l'objectiu d'impulsar el creixement i la competitivitat 
dels seus negocis, i es van tancar 270 operacions d’avals per a autònoms i 
comerços per valor de 14 milions d’euros.  
 
Pel que fa a la consolidació d’empreses emergents, gairebé la meitat de les 
companyies que van participar en l'edició de 2014 del Pla Embarca, van 
aconseguir incrementar el seu capital, un 30% va començar a exportar i la 
facturació global va créixer un 47%. Pel que fa a l'ocupació, les empreses 
emergents van incrementar el personal en 1,2 treballadors de mitjana. 
Precisament, 85 empreses emergents (start-ups) han començat aquest mes 
una nova edició del programa a les acceleradores del Maresme, Girona, 
Lleida, la Catalunya Sud, la Catalunya Central i el Baix Llobregat. Aquest any 
també s’ha posat en marxa el Pla Esprint, un nou programa d'acceleració 
d'empreses que volen obrir nous mercats. L'objectiu és que 20 empreses 
catalanes s'internacionalitzin i incrementin la seva facturació a través d'un 
programa d'acompanyament intensiu de 8 mesos de durada. 
 
Per impulsar les empreses basades en la ciència, l'any passat es va concedir 
un milió d'euros a les 13 unitats de valorització universitàries, que va permetre 
donar resposta a 20 projectes presentats per empreses de base tecnològica i 
transferir 47 projectes de patents. A través del programa Indústria del 
Coneixement, que vol afavorir el desenvolupament de noves empreses de 
base científica derivades de la investigació en universitats i centres 
d'investigació, es preveu mobilitzar 30 milions d'euros en 5 anys per donar 
suport a 300 projectes empresarials. 
 
Pel que fa a l’emprenedoria social, el programa aracoop va atendre més de 
6.500 beneficiaris, per fomentar la creació i el creixement d'empreses de 
l'economia social i cooperativa. Aquest 2014 s'han iniciat prop de 200 nous 
projectes empresarials, 150 empreses han rebut assessorament al creixement 
i la viabilitat, 110 directius han realitzat formació especialitzada, i més de 
3.000 estudiants han fet accions de coneixement i aprenentatge en economia 
social i cooperativa en més de 120 escoles i 18 facultats. 
 
En aquesta direcció, en el marc del programa @emprensocial s'ha actualitzat 
el mapa d'actors de l'emprenedoria social del país, identificant les 92 entitats i 
institucions que presten serveis a Catalunya en matèria d'emprenedoria social. 
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Des de 2010, el programa ha donat suport a la viabilitat de 90 projectes en 
aquest àmbit. A més, a través de la línia de finançament per a l'economia 
social, l'any passat es van atorgar 2,3 milions d'euros a cooperatives, societats 
laborals, centres especials de treball, empreses d'inserció, associacions i 
fundacions. 
 
D’altra banda, en el camp de l’emprenedoria corporativa, s'ha treballat per 
impulsar la connexió entre empreses ja consolidades al mercat i emprenedors 
i start-ups per buscar sinergies que permetin desenvolupar projectes 
col·laboratius mitjançant la innovació oberta. Així, 25 empreses ja han 
plantejat diferents iniciatives a emprenedors i start-ups. 
 
A través del Catalunya Emprèn s'ha elaborat el #ServeisPerEmprendre, un 
portal web que aglutina tota la informació essencial per als emprenedors, que 
ofereix informació de 316 entitats públiques i privades de tot el territori i 1.800 
serveis. També s'ha organitzat el 2n Congrés Catalunya Emprèn, que se 
celebrarà el proper 4 juny i al qual es preveu que assisteixin 2.000 persones. 
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El Govern fa un balanç molt satisfactori dels primers 2 
anys del Consell Consultiu de Pacients, que ha 
permès als usuaris participar en les polítiques de salut 

 
• Gairebé 300 entitats de pacients s’han adherit al Consell, un òrgan 

assessor pioner a l’Estat que el Departament de Salut va crear el 
2012 per donar veu directa als pacients  

 
• S’ha donat resposta a peticions històriques dels usuaris, com ara 

la Targeta Sanitària Individual del CatSalut en Braille o la targeta 
Cuida’m, d’atenció a les persones més vulnerables  
 

El Govern ha fet un balanç molt satisfactori dels 2 primers anys de treball del 
Consell Consultiu de Pacients de Catalunya (CCPC), un òrgan assessor 
pioner a l’Estat que el Departament de Salut va crear l’octubre de 2012 per 
donar veu directa als pacients sobre les polítiques públiques de salut a 
Catalunya. Segons l’informe presentat al Consell Executiu, gairebé 300 
entitats de pacients que representen més de 250.000 persones s’han adherit 
al Consell, una iniciativa que ha situat els usuaris al centre del sistema de 
salut.  
 
Per encàrrec del Govern, les entitats de pacients i el Departament de Salut 
han treballat conjuntament en el disseny i la implementació d’un pla de 
participació del pacient al sistema sanitari públic de Catalunya. Aquest full de 
ruta inclou les accions per dinamitzar la participació dels pacients en 
l’elaboració de les polítiques sanitàries i les mesures necessàries perquè la 
ciutadania es responsabilitzi més de la seva salut i de l’ús adequat dels 
recursos sanitaris. Així, des de 2012 el Consell ha donat resposta a peticions 
històriques dels pacients, com ara la Targeta Sanitària Individual del CatSalut 
en llenguatge Braille, que millora l’accessibilitat de les persones; la Targeta 
Cuida’m, d’atenció a les persones més vulnerables, o la normalització de la 
donació de sang dels pacients amb hemocromatosi.  
 
El Consell també ha donat visibilitat a malalties com per exemple la 
fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica i ha donat resposta a necessitats 
específiques de pacients, amb projectes com el No puc esperar, un exemple 
d’aliança entre pacients, entitats, professionals, societats científiques i societat 
civil, per sensibilitzar els ciutadans sobre les malalties inflamatòries intestinals. 
Actualment té en marxa projectes, com ara l’enquesta “Els pacients i les TIC 
en la cura de la seva salut”, per identificar l’ús i les necessitats dels usuaris en 
aquest àmbit i potenciar l’ús de les tecnologies accessibles i útils. 
 
El caràcter innovador del Consell, pel colideratge entre pacients i 
Administració, l’ha convertit en un referent en l’àmbit internacional que s’ha 
presentat recentment al Parlament europeu. 
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El Govern avança en l’execució del Segarra-Garrigues, 
amb la posada en marxa de 6.732 noves hectàrees de 
reg a l’Urgell 

 
• El Consell Executiu ha declarat l’ocupació urgent dels béns i drets 

afectats per expropiar la línia elèctrica de les estacions de Tàrrega, 
Vilagrassa i Verdú, un projecte necessari per garantir un 
funcionament adequat del sistema hidràulic del Segarra-Garrigues 
 

• L’actuació millorarà l’activitat i el rendiment agrícola de la zona, on 
actualment només es poden cultivar cereals, oliveres i ametllers, 
un fet que provoca el despoblament d’aquestes terres en benefici 
de les que ja tenen altres sistemes de reg 
 

El Govern ha declarat l'ocupació urgent dels béns i drets afectats per 
l’expropiació del projecte de la xarxa de distribució de regadiu del Segarra-
Garrigues, que permetrà alimentar elèctricament les estacions de bombament 
dels termes municipals de Tàrrega, Vilagrassa i Verdú, a l’Urgell, i posar en 
marxa un nou tram de regadiu de 6.732 hectàrees. El projecte suposarà una 
millora substancial per a l’activitat agrícola de la zona, que actualment està 
limitada al cultiu de secà de cereals, oliveres i ametllers.  
 
La situació actual genera poc rendiment agrícola, una manca de 
desenvolupament per a la resta de sectors econòmics del territori i un gran 
desequilibri a la zona, ja que es despoblen les àrees de secà en benefici de 
les que gaudeixen de sistemes de regadiu com són els canals d'Urgell, 
d’Algerri-Balaguer, de Pinyana i d'Aragó-Catalunya.  
   
La declaració de l’ocupació urgent dels béns i drets afectats forma part del 
projecte per posar en reg el sector 6 del Segarra-Garrigues, amb una 
superfície regable de 6.732 hectàrees. El subministrament d’energia en aquest 
tram és necessari per garantir un funcionament adequat del sistema hidràulic, 
motiu pel qual s’aplica el procediment excepcional per ocupar els béns 
afectats i poder començar les obres del projecte com més aviat millor. Així, 
s’expropiaran els terrenys de la línia aèria i subterrània de 25 kV entre la 
subestació de Tàrrega i les estacions de bombament EB-1 i EB-2, a Tàrrega, 
Vilagrassa i Verdú, amb un subministrament total de 4.755 kW. Actualment, 
s’està desenvolupant la xarxa de reg associada al terme de Verdú.  
  
L’actuació forma part del projecte global específic de les línies elèctriques del 
regadiu del sistema Segarra-Garrigues, les obres del qual s’executaran 
íntegrament fora dels espais protegits de la Xarxa Natura 2000.   
 
La previsió és que enguany estiguin disponibles 15.075 hectàrees del 
Segarra-Garrigues i que el 2018 s’arribi a les 23.000, del total de 68.645 que 
tindrà el sistema.  
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El Govern destinarà 3.750.000 euros a restaurar i 
conservar immobles de notable valor cultural 

 
• El Consell Executiu autoritza la partida per atendre una 

convocatòria de subvencions per consolidar o restaurar immobles 
situats a Catalunya que estiguin protegits com a béns culturals 
d'interès nacional o com a béns culturals d'interès local 

 
• Els ajuts seran per als propers 2 anys per garantir una bona 

execució dels treballs 
 
El Govern destinarà 3.750.000 euros per a la restauració i conservació 
d’immobles de notable valor cultural. El Consell Executiu ha autoritzat la 
despesa, perquè l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) del 
Departament de Cultura pugui atendre la convocatòria de subvencions per a 
l’execució d’aquests treballs.   
 
La línia d’ajuts, que s’obre aquest any i s’acabarà el desembre de 2016, té 
com a objectiu contribuir a executar obres per consolidar o restaurar immobles 
situats a Catalunya i protegits com a béns culturals d'interès nacional (BCIN) o 
béns culturals d'interès local (BCIL). L’abast pluriennal de la convocatòria 
permetrà la correcta execució de les actuacions.  
 
Les bases d’aquestes subvencions es van publicar al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya (DOGC) del 7 d’abril i properament s’obrirà el 
període per presentar les sol·licituds. La quantia de la subvenció serà d'un 
mínim de 10.000 euros i no podrà ser superior al 70% del cost total de les 
obres. Els destinataris seran els ens locals, els ens que en depenen i les 
seves entitats participades; les persones físiques i agrupacions de persones 
físiques, les fundacions i altres entitats privades sense finalitat de lucre.  
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Altres acords del Govern 
 
Aprovada l’execució urgent d’obres de millora de la seguretat viària a 
Benifallet i Vilallonga de Ter  

 
El Consell Executiu ha aprovat la urgència de dues obres de millora de la 
seguretat viària a la carretera C-12 al seu pas per Benifallet (Baix Ebre) i a la 
GIV-5264, a Vilallonga de Ter (Ripollès). Les actuacions, que sumen una 
inversió de 550.000 euros, consisteixen a estabilitzar el terraplè de la carretera 
i reconstruir el ferm, en el cas de Benifallet, i a millorar l’estabilització d’un 
talús, a Vilallonga de Ter. 
 
Els treballs a la C-12, que ja estan en execució, permetran reparar les fissures 
i assentaments que han aparegut al ferm a l’entorn de Benifallet. Aquests 
desperfectes són conseqüència de la presència i circulació d’aigua al terraplè 
de la carretera després de les pluges intenses que es van produir a la zona el 
mes de març passat. Això va portar a tancar dos dels tres carrils de la 
carretera en aquest tram, on la circulació dels vehicles es garanteix amb un 
pas alternatiu regulat per semàfor. Les tasques que es faran són: la 
construcció d’un mur d’escullera, d’entre 5 i 6 metres d’alçada, cimentada a la 
capa del terreny preexistent; el sanejament i reposició del terraplè que 
conforma la plataforma de la carretera en el tram situat sobre el mur, i la 
reconstrucció del ferm. Els treballs estan pressupostats en 300.000 euros i es 
preveu que concloguin a finals de juny. 
 
Pel que fa a la GIV-5264, les obres tenen com a objectiu millorar l’estabilitat 
d’un talús de la carretera al seu pas per Vilallonga de Ter per evitar 
esllavissades de material a la calçada, després que recentment s’hagi detectat 
un lliscament del terreny. Aquesta carretera dóna accés al municipi de 
Setcases, l’estació d’esquí de Vallter 2000 i diversos nuclis disseminats. En 
aquest cas, els treballs consisteixen a reblir les esquerdes i col·locar una nova 
malla d’acer d’alta resistència, subjecta al terreny amb tirants perns 
d’ancoratge. L’àrea afectada té una longitud de 32 metres i una alçada d’uns 
50 metres. Els treballs tenen un pressupost de 250.000 euros, ja estan en 
execució i es preveu que concloguin a finals del mes de juny. 
 
Aprovats els nous Estatuts del Consorci per a la Protecció i la Gestió 
dels Espais Naturals del Delta del Llobregat  
  
El Consell Executiu ha autoritzat la modificació dels Estatuts del Consorci per 
a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat, per 
adaptar-los a les darreres modificacions legislatives i al funcionament actual 
de l’entitat. El seu objecte és preservar, gestionar, millorar i divulgar el 
patrimoni natural del delta del Llobregat i fer el seguiment de les activitats que 
s’hi desenvolupin i que siguin compatibles amb les funcions que compleixen 
els espais naturals de la zona. 
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Adscrit al Departament Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, segons els nous estatuts el Consorci és una entitat pública de 
caràcter associatiu i voluntari constituïda entre la Generalitat (a través del 
Departament Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural) i els 
ajuntaments del Prat de Llobregat, Viladecans, Gavà i Sant Boi de Llobregat, 
sens perjudici que s’hi puguin incorporar altres ens relacionats amb el territori.   
 
El seu àmbit territorial d’actuació està comprès pels espais naturals del delta 
del Llobregat dels termes municipals dels ajuntaments consorciats. Es tracta, 
en concret, dels espais naturals del Pla d’espais d’interès natural, els espais 
inclosos en la Xarxa Natura 2000 i els que determini el Pla especial de 
protecció del medi natural i del paisatge del delta del Llobregat. Els òrgans de 
govern del Consorci són la Presidència, que correspon al conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural; el Consell 
Rector, i la Gerència. A més, compta amb un Consell de Cooperació, un òrgan 
de consulta, participació i informació sobre les qüestions pròpies de l’àmbit 
d’actuació del Consorci.  
 
Els nous estatuts s’adeqüen a la Llei de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local i a la Llei de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques a Catalunya. 
 
Modificats els estatuts de la gestora de capital risc de l’ICF  
 
El Consell Executiu ha aprovat la modificació dels estatuts socials de la 
gestora de capital risc de l’Institut Català de Finances (ICF Capital SGECR, 
SAU) per adaptar-los a la Llei espanyola de 2014 que regula les entitats de 
capital risc, altres entitats d’inversió col·lectiva de tipus tancat i les societats 
gestores d’entitats d’inversió col·lectiva de tipus tancat. La norma actualitza 
l'anterior, de 2003, i desplega la Directiva Europea de gestores de fons 
d'inversió alternativa, en relació amb les entitats de capital risc i les seves 
societats gestores. D’acord amb el que estableix la Llei de 2014, l’ICF Capital 
SGECR passa a denominar-se ICF Capital SGEIC (Societat Gestora d’Entitats 
d’Inversió Col·lectiva de Tipus Tancat).  
 
ICF Capital SGEIC és la societat gestora de capital risc del Grup ICF, que té 
per objecte gestionar i assessorar fons o societats de capital risc, públics i/o 
privats, que aportin capital a empreses catalanes. Actualment gestiona 
directament quatre fons d'inversió: SICOOP, societat d'inversió en 
cooperatives; Capital MAB, fons d'inversió destinat a finançar empreses 
cotitzades en el Mercat Alternatiu Borsari; Capital Expansió, destinat a 
empreses mitjanes amb projectes de creixement i internacionalització; i BCN 
Emprèn, societat especialitzada en empreses de base tecnològica i 
innovadora. 
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Prorrogada la col·laboració amb el CGPJ per a la formació de jutges i 
magistrats iberoamericans  
 
El Consell Executiu ha aprovat la signatura d’un conveni de col·laboració entre 
el Departament de Justícia, el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i el 
Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada per a la formació de jutges 
i magistrats iberoamericans durant l’any 2015. El Centre d’Estudis Jurídics i 
Formació Especialitzada impulsarà l’organització, per part del CGPJ, d’un curs 
de formació judicial especialitzada en dret mercantil, que s’impartirà el proper 
mes de novembre. La formació se celebrarà a la seu de l’Escola Judicial de 
Barcelona i acollirà un total de 25 participants de diferents països de l’Amèrica 
Llatina.  
 
El conveni s’emmarca en l’acord de col·laboració que el 1998 van signar el 
Govern i el Consell General del Poder Judicial i que s’ha anat renovant al llarg 
de tots aquests anys en el marc de l’Aula Iberoamericana de l’Escola Judicial. 
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