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La consolidació del creixement 

2 

El producte interior 

brut marca una senda 

de creixement 

ininterromput des de 

fa 6 anys tot i que 

actualment, a causa 

del context 

internacional, 

reflexa una certa 

desacceleració. 

Des de 
finals de 
2013 
l’economia 
catalana 
creix a 
taxes 
positives 

Producte interior brut (PIB). Base 2010. Oferta. Variació en volum (%) 

Catalunya 

Nota: la previsió anual 2019 és estimació no oficial 



Principals 

trets 



Principals trets del pressupost 
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Imports en milions d’euros i 

percentatge de la despesa 

per àmbits sobre el total de 

la despesa del Departament 

  
2017 2020 

% 

2020/2017 

Total pressupost 

Departament 

d’Empresa i 

Coneixement 

1.354,7 1.592,0 17,5% 

Nota: Les dades de 20147 són harmonitzades 

Direcció i 

administració 

generals

86,20

5%

Finançament de 

les 

universitats i 

les beques

1.068,86

67%

Recerca i 

desenvolupament

203,58

13%

Foment de 

l'activitat 

econòmica i 

innovació

233,36

15%

Polítiques 

industrials i 

energètiques

121,7

28%

Polítiques de 

comerç i 

consum

28,4

6%

Polítiques 

turístiques

83,2

19%

Polítiques de 

recerca i 

transferència 

de 

coneixement

203,6

47%



Vinculació del pressupost amb l’Agenda 2030 

Orientació de 

l’estratègia de 

l’acció pública 

i vinculació 

d’objectius, 

compromisos i 

fites amb els 

programes 

Pressupostos orientats als 

Objectius de 

Desenvolupament Sostenible 

(ODS) de l’Agenda 2030 per 

a la millora del benestar i 

progrés social  

Marc d’indicadors 

de benestar i 

progrés social 

Vinculació, 

millora del 

diagnòstic 

social i 

suport a la 

priorització i 

avaluació 

Vinculació i 

priorització 

d’estratègies 

dins l’Agenda 

2030 que 

contribueixin a 

millorar el 

benestar i 

progrés social 

Pla Nacional per a la 

implementació de l’Agenda  

2030 a Catalunya 

Vinculació 

dels objectius 

del Govern 

Programes 

pressupostar

is 
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https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/social_progress
http://aplicacions.economia.gencat.cat/wpres/indicadors.html
http://cads.gencat.cat/ca/Agenda_2030/pla-nacional/
https://govern.cat/gov/pla-govern?eix=0&ambit=1


Vinculació de les actuacions del Departament d’Empresa 

i Coneixement amb els Objectius de Desenvolupament 

Sostenible de l’Agenda 2030 
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Compromisos del Departament per ODS 

ODS 1. Fi de la pobresa (2)

ODS 5. Igualtat de gènere (1)

ODS 7. Energia neta i assequible (20)

ODS 8. Treball digne i creixement econòmic (14)

ODS 9. Indústria, innovació, infraestructures (27)

ODS 12. Consum i producció responsables (3)

ODS 13. Acció climàtica (6)

ODS 17. Aliança pels objectius (1)



Principals línies estratègiques (1) 

 Avançar en el compliment del Pacte Nacional per a la 

Indústria 

 

 Més recursos destinats a la competitivitat empresarial. 

Tramitació de l’Avantprojecte de Llei de facilitació de 

l’activitat econòmica 

 

 suport al sector de l’automoció (Pla d’Automoció i de 

Mobilitat) 

 

 Recolzament als centres tecnològics a través d’EURECAT 

 

 Defensa i promoció del model de comerç català de 

proximitat. Tramitació de l’Avantprojecte de Llei de les 

Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU) 

 

 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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Principals línies estratègiques (1) 

 Millorar la competitivitat de les destinacions i els 

serveis turístics, mitjançant els recursos procedents de 

l’impost sobre les estades en establiments turístics 

 Rebaixa 30% preus matrícula universitària 

 

 Major finançament pels costos de funcionament de les 

universitats públiques pels increments retributius 

fixats per la normativa estatal 

 

 Fomentar l'excel·lència del sistema català d'R+D 

mitjançant la formació i la captació d'investigadors, 

així com la seva mobilitat, consolidant els processos de 

formació, atracció i retenció de talent nacional i 

internacional 

 

 Impulsar les estructures que fan recerca (universitats, 

centres de recerca i grans instal·lacions) per tal de 

millorar la qualitat i l'eficiència de l'R+D+I a 

Catalunya. 
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Pressupost 

del 

Departament 

d’Empresa i 

Coneixement 

per àmbits 



Una economia de base industrial 
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Competitivitat empresarial  

Indústria 4.0 i digitalització 

Automoció 

Descarbonització 

Dimensió empresarial i finançament 

Infraestructures i energia 

Sostenibilitat i economia circular 

Reactivació industrial 

LA INDÚSTRIA, 
MOTOR DE 

CREIXEMENT 



La indústria, motor de creixement 
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2,9 M€  

de suport al 

sector de 

l’automoció (Pla 

d’Automoció i de 

Mobilitat) 

7,25 M€  

de préstecs 

preferents amb 

l’ICF a 

projectes 

d’indústria 4.0 

Conveni de 

col·laboració amb 

FGC per garantir 

el futur de 

l’estació d’esquí 

de Boí Taüll  

 

51,17 M€ en polítiques de suport a la indústria 

2 M€ a cupons 

Indústria 4.0 i 

ajuts indústria 

4.0 

Avançar en el 

compliment del 

Pacte Nacional 

per a la 

Indústria 
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Més empreses innovadores 

Més innovació a les empreses 

Més tecnologia al mercat 

Més innovació internacional 

INNOVACIÓ 
EMPRESARIAL 



Innovació 
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19 M€ a 

instruments 

d’oferta 

tecnològica 

(EURECAT, LEITAT 

i TECNIO) 

Creació de 

l’Oficina de 

dinamització de 

la propietat 

intel·lectual 

0,3 M€ a 

connectar amb els 

entorns 

d’innovació més 

disruptiva a 

través de la 

expansió programa 

Catalonia 

Exponential 

27,23 M€ en polítiques d’innovació 

0,42 M€ al Programa 

Collider, de suport 

a projectes de base 

científica 

 

1,82 M€ a impulsar 

l’ecosistema de 

startups a Catalunya 

mitjançant Startup 

Catalonia.  



14 

Un país atractiu per a la inversió 

Incrementar el nombre d’empreses regulars que 
exporten 

Diversificació de les exportacions 

INTERNACIO-
NALITZACIÓ 



Internacionalització 
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16,5 M€ a consolidar 

la xarxa d’Oficines 

Exteriors de Comerç i 

Inversions  

18,08 M€ en polítiques d’internacionalització, 

promoció i foment del comerç exterior 

0,35 M€ a 

consolidar 

l’Oficina Tècnica 

de Barreres a la 

Internacionalitza

ció i la 

Finestreta Brexit 

4,2 M€ a la 

captació 

d’inversions i a 

consolidar 

Catalunya com a 

millor destinació 

dels Sud d’Europa 

per a la inversió 
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Canvi cultural a favor de l’emprenedoria 

Donar eines als emprenedors 

Afavorir els ecosistemes emprenedors territorials 

Foment de 
l’emprenedoria 



Foment de l’emprenedoria 
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3 M€ al Programa 

integral de suport a 

les persones 

emprenedores i ajuts 

a empreses emergents 

del Programa Primer 

11,96 M€ en polítiques d’emprenedoria i foment 

empresarial 

1,12 M€ al Programa 

emprenedoria 

territorial 

especialitzada (20% 

2019 i 80% 2020) 

0,67 M€ per donar 

cobertura a la nova 

Llei de facilitació 

de l’activitat 

econòmica 
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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 



Comerç competitiu, sostenible i equilibrat 

19 

9,1 M€ al suport a les 

empreses de comerç, 

artesania i moda de 

Catalunya, suport per 

al reequilibri 

comercial territorial 

(Pla d’ocupació de 

locals buits), 

modernització dels 

mercats municipals i 

presència a fires. 

0,3 M€ per a 

actuacions 

d’ordenació de 

comerç, serveis i 

fires  

20,25 M€ en polítiques d’ordenació i promoció del 

comerç i l’artesania 

4,3 M€ per al 

foment i 

internacionalitza

ció de la Moda 

catalana (080 

Barcelona Fashion 

Week) 

0,8 M€ per al 

Desenvolupament 

i execució de 

l’Agenda Comerç 

20/21 

3 M€ d’aportació 

de recursos per 

facilitar 

l’accés al 

finançament a 

les empreses de 

comerç, serveis, 

artesania i moda 

de Catalunya. 

0,5 M€ per al 

desenvolupament 

dels projectes 

d’Artesania 
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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 

CATALUNYA, 
DESTINACIÓ 

DE 
REFERÈNCIA 



Una destinació turística de qualitat 

21 

5,6 M€ a Plans de 

foment 

territorial  

83,22 M€ en polítiques d’ordenació, foment i 

promoció turística 

19 M€ al Pla de 

màrqueting 

turístic 

Organització del 

1r Congrés 

Mundial de 

Turisme Esportiu 
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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 
MODEL 

ENERGÈTIC 
PER A 

CATALUNYA 



Un nou sistema energètic sostenible 
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49,4 M€ a accions de 

descarbonització en 

l’àmbit de la 

indústria 

30 M€ en 

edificació 

saludable i 

autoproductora. 

9,47 M€ en polítiques d’energia 

3 M€ en l’ús de 

recursos energètics 

renovables de 

proximitat: 

innovació, 

emmagatzematge i ús 

de l’energia   

7 M€ en 

mobilitat 

sostenible 

0,83 M€ a 

garantir 

l’abastament 

energètic i la 

qualitat i 

fiabilitat dels 

subministraments 

energètics 

0,7 M€ en 

vertebració de la 

transició 

energètica 
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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 



Protecció de les persones consumidores 
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1,5 M€ a 

posicionar l’ACC 

0,24 M€ a vetllar 

per la qualitat, 

la seguretat i la 

transparència en 

el consum 

8,19 M€ en polítiques d’ordenació, control i 

informació sobre el consum 

0,34 M€ a impulsar 

la cooperació amb 

els agents 

econòmics 

0,37 M€ a 

recerca, 

coneixement, 

innovació i 

difusió en 

matèria de 

consum 
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Major finançament pels costos de funcionament de les 
universitats  

Rebaixa 30% preus matrícula universitària 

Millora manteniment edificis i instal·lacions 
universitàries 

Canvi gestió pressupostària de les taxes PAU,PAP i PAU 
més grans de 25-45 anys 

LES 
UNIVERSITATS, 

HUB DE 
TALENT I 

CONEIXEMENT 



Les universitats, hub de talent i 

coneixement 
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67,4 M€ a 

finançament dels 

majors costos de 

funcionament de 

les universitats 

57 M€ a rebaixar 

el 30% dels preus 

de la matrícula 

universitària  

1.068,86 M€ en polítiques d’educació universitària 

i beques i ajuts a l’estudi 

3,6 M€ per 

gestionar les 

taxes de les PAU, 

PAP i PAU +25+45 

Increment de 10 

M€ a millorar el 

manteniment dels 

edificis i 

instal·lacions 

universitàries 

Augment de 23M€ 

per al 

finançament de 

les beques 

universitàries 

provinents del Ministeri 

d’Educació, Cultura i 

Esport 

12 M€ destinats 

al programa 

Serra-Húnter 
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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 

Impulsar les estructures que fan recerca 

Impuls de les noves convocatòries del Programa 
Indústria del Coneixement 

RECERCA 



Recerca 
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3,7 M€ 

d’increment del   

programa ICREA 

203,58 M€ en polítiques de recerca 

2 M€ per 

consolidar el 

sistema dels 

centres de 

recerca CERCA  

6,5 M€ per 

consolidar grans 

instal·lacions i 

equipaments 

científics 

 

9,5 M€ a 

consolidar el 

programa de 

foment de la 

recerca a les 

universitats 

(Profor) 
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