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 La sortida de la crisi: consolidant el creixement 

Des de finals de 2013 es 

registren taxes de creixement 

positives i amb tendència 

creixent. 
 

L’economia catalana manté un creixement 

robust el 3r. trimestre de 2016, del 0,7% 

intertrimestral i del 3,4% interanual. 

Sectorialment, s’accelera la indústria (5,4%) i 

la construcció (3,1%); es moderen els 

serveis (2,9%). 
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 La sortida de la crisi: consolidant el creixement 
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Visió a curt termini 
Consolidant la  

recuperació econòmica 

Visió a llarg termini 
Fonaments per una 

economia competitiva 

CREIXEMENT 
 

COMPETITIVITAT 
 

BENESTAR 

 

   PROCÉS PRODUCTIU 

INNOVACIÓ 

 

 

 CONEIXEMENT 

CAPITAL HUMÀ  
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 Principals trets del pressupost del Departament d’Empresa i Coneixement 2017 

4 

Imports en milions d'euros i percentatge de la despesa 

per àmbit sobre el total de la despesa del Departament 

2015 2017
% 

2017/2015

1.231 1.370 11,3%

Les dades de 2015 són harmonitzades

TOTAL 

PRESSUPOST 

DEPARTAMENT 

EMPRESA I 

CONEIXEMENT

Polítiques 
industrials i 

energètiques
108,4

Polítiques de 
comerç i consum 

25,8

Polítiques 
turístiques

58,1

Polítiques de 
recerca i 

transferència de 
coneixement  

177,8

48%

7%

16%

29%

Direcció i 
administració 

generals
94,8

Finançament de les 
universitats i les 

beques
905,5

Recerca i 
desenvolupament

177,8

Polítiques 
empresarials i 

d'innovació
192,3

14%

13%

7%

66%
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      Pressupost del Departament d’Empresa i Coneixement: principals línies estratègiques (1) 

5 

 

• Donar sentit a l’aposta decidida de les institucions pel Pacte Nacional per a la Indústria. 

  

• Més recursos destinats a la competitivitat empresarial. 

 

• Suport a la Indústria i la innovació, mitjançant convocatòries RIS3CAT del P.O. FEDER (comunitats, nuclis 

tecnològics, convocatòries del Programa Indústria del Coneixement – Llavor, producte i mercat-) i del 

programa Innova Global. 

 

• Recolzament als centres tecnològics a través d’EURECAT. 

 

• Defensa i promoció del model de comerç català de proximitat. 

 

• Actuacions estratègiques en l’àmbit de l’estalvi i l’eficiència energètica, en el context del Pacte Nacional 

per a la Transició Energètica. 
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      Pressupost del Departament d’Empresa i Coneixement: principals línies estratègiques (2) 
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• Foment, promoció i millora de les infraestructures turístiques, mitjançant els recursos procedents de 

l’impost sobre les estades en establiments turístics. 

 

• Posar les bases d’una nova política de preus i beques que arribi fins a les titulacions de màster.  

 

• Estabilitzar el finançament de les universitats consignant en el pressupost inicial el global de les partides 

destinades al seu finançament. 

 

• Més agilitat en el pagament de les beques, incorporant una dotació de crèdit de 80M€ en el pressupost 

inicial que eviti els habituals retards en el pagament per part de l’Estat.  

 

• Aposta pel model de recerca català, fonamentat en les universitats i consolidat mitjançant ICREA i el 

centres CERCA. 

 

• Aposta per una major interacció entre les universitats i els centres de recerca i el teixit productiu en 

general. 
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PACTE 

NACIONAL PER 

A LA 

INDÚSTRIA 

7 

Competitivitat empresarial  

Indústria 4.0 i digitalització  

Formació 

Dimensió empresarial i finançament 

Infraestructures i energia 

Sostenibilitat i economia circular 

 UNA ECONOMIA DE BASE INDUSTRIAL 
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 UNA ECONOMIA DE BASE INDUSTRIAL 

8 

10 M€ com a 

consignacions 

addicionals per al Pacte 

Nacional per la 

Indústria 

10,6 M€ a mesures i 

crèdits participatius per 

a ajuts financers 

25 M€ a mesures i 

crèdits participatius en 

empreses: Línia Innova 

Global  

Fins a 300 M€ en 

préstecs a les empreses 

en 3 anys amb tipus 

d’interès bonificat 

30 clústers en el 

programa de clústers 

3,9 M€ per a la 

consolidació del teixit 

industrial 
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Més empreses innovadores 
 
Més innovació a les empreses 
 
Més tecnologia al mercat  
 
Més innovació internacional 
 
 
 
 
 
 

INNOVACIÓ 

EMPRESARIAL 

9 
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 INNOVACIÓ 

10 

20 M€ a transferència 

tecnològica a Eurecat 

5 M€ per continuar 

donant suport a la 

Fundació Mobile World 

Congress 

 
3,6 M€ a altres 

mesures d’impuls a la 

Innovació i projectes 

europeus 

• 260 M€ d’inversions 

induïdes en matèria 

d’innovació per al 

període de vigència 

de la RIS3CAT (2015-

20). 

 

 

 

• Els recursos destinats 

a les convocatòries 

de comunitats i 

nuclis el 2017 seran 

de 18,5 M€. 

 

 



Projecte 

Pressupostos 2017 

 

 

 

  

 INNOVACIÓ: RIS3CAT 

11 

2,5 M€ al Programa de 

Nuclis d’Innovació 

Tecnològica 

8 M€ a la convocatòria 

de Comunitats RIS3CAT 

Import en  

milions d’euros 

Import en  

milions d’euros 

En vermell s’han identificat les bestretes de la UE que, per tant, no tenen reflex en el pressupost inicial.  
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Un país atractiu per a la inversió. 
 
Incrementar el nombre d’empreses regulars que 
exporten. 
 
Diversificació de les exportacions. 

 
 
 

INTERNACIO-

NALITZACIÓ 

12 
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 INTERNACIONALITZACIÓ 

13 

12,5 M€ a actuacions 

d’internacionalització a 

través de les Oficines 

Exteriors 

3,6 M€ a actuacions de 

suport a la 

internacionalització 

900 projectes 

d’internacionalització 

 

500 empreses 

assistides 

0,7 M€ a projectes 

d’internacionalització 

en el context del 

conveni amb les 

cambres de comerç 
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Canvi cultural a favor de l’emprenedoria. 
 
Donar eines als emprenedors. 
 
Afavorir els ecosistemes emprenedors territorials. 

 

FOMENT DE 

L’ESPERIT 

EMPRENEDOR 

14 
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0,7 M€ 

a préstecs participatius 

IFEM – Coinversió per a 

l'Emprenedoria 

Corporativa 

 FOMENT DE L’ESPERIT EMPRENEDOR 

4 M€ a la convocatòria 

de la Xarxa Emprèn 

2017 (emprenedoria de 

base i territorial 

especialitzada) 

1,3 M€ a programes 

destinats al suport a 

l’emprenedoria i a 

formació i dinamització 

dels emprenedors  

1,1 M€ per a actuacions 

orientades a start-up i a 

la constitució de la 

Xarxa d’Incubadores i 

Acceleradores 

Industrials  
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Defensa del model de regulació del comerç català amb 
l’impuls de la nova llei de comerç, serveis i fires. 
 
Promoció del comerç de proximitat com a element 
d’activitat econòmica i de cohesió social. 
 
Continuar amb l’aposta per a la promoció de l’artesania, 
la moda i el disseny català. 
 
 

COMERÇ 

COMPETITIU, 

SOSTENIBLE I 

EQUILIBRAT 

16 
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 COMERÇ 

17 

 4,8 M€ per fomentar la 

presència internacional i 

el prestigi de la moda 

catalana 

3 M€ en 

ajuts en forma de 

garantia per al 

finançament 

empresarial - Línia 

Emprèn Comerç 2017 

6 M€ per als 

Programes d’incentius 

en l’àmbit del comerç 

 14,6 M€ d’ingressos de 

l’impost sobre grans 

establiments comercials 
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Fer de Catalunya una destinació turística equilibrada, 
sostenible i de qualitat. 
 
Millora de la qualitat de l’ocupació en el sector, dels 
seus equipaments i lluita conta l’oferta irregular. 
 
Promoció de la destinació Catalunya. 

UNA DESTINACIÓ 

TURÍSTICA  

DE QUALITAT 

18 
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5,9 M€ a Plans de 

foment territorial  

 TURISME 

19 

50,5 M€ d’ingressos 

de l’impost sobre les 

estades en 

establiments turístics 

0,5 M€ per al 

Programa de suport a 

la transformació de les 

destinacions 

16,7 M€ de 

transferència directa 

a les corporacions 

locals 

15,3 M€ per a 

promoció turística 

0,7 M€ per a la 

Creació de 

l’Observatori de 

Turisme de Catalunya 
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Planificació energètica. Pacte Nacional per a la Transició 
energètica. 
 
Eficiència energètica al transport amb l’aposta al vehicle 
elèctric (PIRVEC). 
 
Eficiència energètica als edificis. 

UN NOU  

SISTEMA 

ENERGÈTIC 

SOSTENIBLE 

20 
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 ENERGIA 

21 

En 4 anys es destinaran 

5,8 M€ al vehicle 

elèctric i a 

desenvolupar el Pla 

d’Acció per al 

desplegament del 

PIRVEC, dels quals 

1 M€ consigna el 2017. 

 1,2 M€ per a mesures 

d’eficiència energètica 

als edificis i renovables 

8,3 M€ a facilitar el 

finançament 

d’inversions en 

eficiència energètica i 

energies renovables 

0,9 M€ en planificació 

energètica i R+D+I 

1 M€ per garantir 

l’abastament energètic 

de Catalunya i la 

qualitat i fiabilitat dels 

subministraments 

energètics 
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Vetllar pels drets dels usuaris i consumidors. 
 
Potenciar l’arbitratge i la mediació. 
 
Consolidar les oficines comarcals d’informació al 
consumidor. 
 

PROTECCIÓ DE 

LES PERSONES 

CONSUMIDORES 

22 
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 PROTECCIÓ DE LES PERSONES CONSUMIDORES 

23 

1 M€ per a convenis 

amb els consells 

comarcals per finançar 

actuacions en matèria 

de consum 

0,2 M€ per donar 

suport al teixit 

associatiu en matèria 

de consum  

9,9 M€ és el 

pressupost de 

l’Àgencia Catalana del 

Consum 

L’ACC atén al 

voltant de 50.000 

consultes anuals 
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Millora del finançament. 
 
Desenvolupament de la política de preus i beques. 
 
Consolidació dels mecanismes de contractació de 
professorat altament qualificat. 
 
Foment de la cooperació entre universitats. 

LES 

UNIVERSITATS, 

HUB DE TALENT I 

CONEIXEMENT 

24 
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 UNIVERSITATS 

25 

80 M€ per agilitzar la 

gestió de beques: 

consignació inicial per 

al pagament 

8 M€ a la nova política 

d’equiparació de preus 

de graus i màsters   

809 M€ a 

finançament de les 

universitats 

  

96,5 M€ a entitats 

de serveis i suport 

a les universitats

  

11,5 M€ a la retenció 

de talent a les 

universitats  

39,3 M€ per dotar de 

més estabilitat al 

sistema: consignació 

inicial per al 

finançament de les 

universitats  
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Polítiques de retenció i atracció de talent. 
 
Millorar el suport a la recerca universitària. 
 
Promoció de l’autonomia, la gestió eficaç i la 
racionalització del sistema de recerca. 
 
Consolidació de grans infraestructures científiques. 
 
Impuls de les noves convocatòries del Programa 
Indústria del Coneixement. 

RECERCA 

26 
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 RECERCA 
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28,4 M€ al  

programa ICREA 

21,3 M€ per consolidar 

infraestructures 

científiques 

• Les convocatòries de la 

RIS3CAT en l’àmbit de 

la recerca indueixen 

248 M€ en projectes al 

llarg del període 2015-

2020. 

 

• Es destinaran 18,6 M€ 

a iniciatives en el marc 

de la RIS3CAT el 2017 

4 M€ per SDUR, 

Suport a 

departaments i 

Unitats de Recerca 

Universitaris 

Transferència de 74 M€ 

a centres CERCA 

30,7 M€ per 

convocatòries AGAUR 
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 INDÚSTRIA DEL CONEIXEMENT 
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