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Actuacions principals 

 

Pobresa energètica: tancat amb Endesa un acord històric  
Signat amb Endesa l’acord per condonar els 38,8M€ de deute acumulat de 35.518 famílies 
vulnerables entre 2015 i 2020, que la companyia assumeix en un 72%. L’acord regula per 
primer cop l’ com fer front a la pobresa energètica a partir de 2021. Després de 6 anys, l’acord 
regula l’aplicació de la Llei 24/2015. 
 

Fons europeus: identificats un miler de projectes per als Next Generation EU 
El Departament ha treballat amb més de 670 promotors i identificat 1.047 projectes que 
sumen 63.400M€. Alguns formen part de l’informe Next Generation Catalonia, que identifica 
27 apostes estratègiques de país per optar als fons. 
 

Covid-19: destinats 534M€ als sectors més afectats  
El Departament ha posat en marxa un pla trimestral de 208 milions d’euros per a empreses 
amb treballadors en ERTO, destinat 112M€ a restauració, 57 a turisme o 54 a comerç. 
 

Universitats: tancat el 2020 amb dèficit zero (aportació extraordinària de 39M€) 
Les universitats públiques han pogut fer front a les despeses extraordinàries derivades de 
l’adaptació a les restriccions per la Covid-19 i tancar el 2020 amb dèficit zero. 
 

Inversió estrangera: captats 480M€, un 31% més que el 2019 malgrat la Covid-19 
El Govern ha captat a través d’ACCIÓ 77 projectes d’inversió estrangera, que han sumat 
480M€ i han permès crear 2.278 llocs de treball i mantenir-ne 1.144 més. 
 

Parlament: aprovada amb 106 vots la Llei de facilitació econòmica (19/12/2021) 
Redueix càrregues, minimitza la intervenció administrativa i fixa la relació digital per defecte. 
Beneficiarà el 90% d’empreses i autònoms del país, que estalviaran més de 38M€ anuals. 
 

APEU: aprovada amb 119 vots la Llei de les APEUs (19/12/2021) 
Regula per primer cop les APEU, un instrument de col·laboració publicoprivada per 
gestionar conjuntament àrees de concentració econòmica (comercial, turística, industrial o 
de serveis) i augmentar-ne la competitivitat. 

 

Recerca: recuperats 51M€ dels FEDER i destinats 12M€ a beques d’investigació 
El 2021 s’han adjudicat els primers 19M€ de la partida a projectes singulars institucionals per 
generar recerca d’excel·lència i atraure talent. El Departament també ha destinat 12M€ a 
l’AGAUR per a beques d’investigació i programes d’atracció i retenció de talent.  
 

IDIADA: desencallats 15,3M€ per construir les noves pistes  
Les noves pistes de proves i instal·lacions de vehicles connectats i autònoms crearan 243 llocs 
de treball anuals i aportaran un PIB de 12,3M€. S’ha desencallat després de 3 anys. 
 

Boí Taüll: traspassada la gestió a FGC 
La mesura ha garantit l’obertura de l’estació i els 140 llocs de treball directes i més de 300 
d’indirectes que en depenen. S’ha pogut desencallar després de 7 anys. 
 

Circuit de Catalunya: tancats els comptes del Circuit i garantida la F1 el 2021  
El Circuit ha tancat els comptes de 2019 i ha renovat amb la Formula 1 el contracte per celebrar 
el Gran Premi de 2021. La F1 genera un impacte econòmic directe de 163M€ anuals. 
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Ajuts Covid                  1 

 
Subvencions Covid-19 Departament d'Empresa Data Import

Subvencions professionals i microempreses sector turístic 15/04/2020 3.500.000

Subvencions comerç i  serveis 29/04/2020 7.900.000

Subvencions artesania 29/04/2020 600.000

Subvencions moda 29/04/2020 500.000

Ampliació dotació subvencions professionals i microempreses sector turístic 10/06/2020 1.500.000

Subvencions micro i petites empreses  sector industrial i de serveis a la producció 11/06/2020 1.152.000

Subvencions autònoms i empreses sector turístic 25/06/2020 8.500.000

Ampliació subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat per a projectes de clústers 27/06/2020 900.000

Cupons a la competitivitat empresarial 06/07/2020 2.485.000

Ampliació dotació subvencions micro i petites empreses  sector industrial i de serveis a la producció 09/07/2020 7.900.000

Subvenció directa a la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena per reactivar el comerç 15/07/2020 1.500.000

Cupons a la Internacionalització 23/07/2020 400.000

Ajuts a inversions empresarials d'alt impacte 23/07/2020 4.400.000

Reorientació activitats de la Fundació Eurecat per contribuir a donar solucions a la crisi sanitària 30/07/2020 20.000.000

Ajuts de mobilitat de persones investigadores per desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica 31/07/2020 3.291.840

Ampliació dotació  subvencions micro i petites empreses  sector industrial i de serveis a la producció 25/08/2020 1.850.000

Total ajuts primera onada 66.378.840

Primera onada d'ajuts Covid

Agilització dels ajuts Covid-19 en l’àmbit d’Empresa: de 6 mesos a 30 dies 

El Departament d'Empresa i Coneixement ha començat a pagar els ajuts a 
restauració i centres d'estètica i bellesa només 30 dies després que el Govern els 
aprovés 
El 20 d’octubre de 2020 el Govern va aprovar la línia de subvencions, el 28 d’octubre va obrir 
la convocatòria i el 20 de novembre va començar a pagar els ajuts. 
 

Cap beneficiari ha quedat fora de les línies d’ajuts directes obertes pel 
Departament d’Empresa i Coneixement 
Les diferents línies d’ajuts adreçades als col·lectius i sectors més afectats per les mesures de 
contenció de la Covid-19 s’han anat reforçant i ampliant per donar cobertura a la totalitat de 
beneficiaris.  
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Subvencions Covid-19 Departament d'Empresa Data Import

Subvenció directa al Consell Comarcal del Segrià per reactivar comerç i serveis 05/10/2020 4.000.000

Ampliació subvencions comerç i serveis  14/10/2020 460.000

Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat per a projectes de clústers 15/10/2020 600.000

Ampliació dotació subvencions micro i petites empreses sector industrial i de serveis a la producció 21/10/2020 3.250.000

Ampliació subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat per a projectes de clústers 21/10/2020 500.000

Subvencions autònoms i pimes de restauració, estètica i bellesa i establiments de centres comercials 26/10/2020 40.000.000

Línia ajuts a la reactivació del servei comerial (Barcelona) 27/10/2020 2.000.000

Subvencions per a activitats de restauració i  centres d’estètica i bellesa 27/10/2020 40.000.000

Ampliació subvencions per realitzar projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental amb cooperació internacional 28/10/2020 2.250.000

Subvencions per incentivar el creixement en fases inicials de start-ups tecnològiques 28/10/2020 2.000.000

Subvencions per realitzar projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental amb cooperació internacional 28/10/2020 1.000.000

Subvenció directa a PIMEC per finançar el Programa de viabilitat empresarial 02/11/2020 1.107.000

Línia ajuts per a la reactivació industrial (Avançsa) 03/11/2020 9.000.000

Ampliació ajuts a inversions empresarials d'alt impacte 05/11/2020 900.000

Cupons a la competitivitat empresarial 11/11/2020 3.350.000

Cupons a la Internacionalització 11/11/2020 100.000

Subvencions cellers amb DO 19/11/2020 1.650.000

Línia ajuts sector automoció 23/11/2020 13.000.000

Subvencions autònoms i pimes del sector turístic 25/11/2020 19.000.000

Subvencions autònoms i pimes d'oci nocturn i parcs infantils privats 26/11/2020 10.000.000

Agents de suport a la Internacionalització 30/11/2020 300.000

Subvenció directa al Consell Cambres per les necessitats generades a les empreses per la Covid 22/12/2020 2.500.000

Subvenció a Fira de Barcelona per per compensar els efectes de la Covid-19 22/12/2020 5.000.000

Ampliació pressupostària per restauració, centres d'estètica i bellesa, establiments de centres comercials, oci nocturn i parcs infantils privats11/12/2020 25.000.000

Línia ajuts per fires, revetlles i festes majors 18/12/2020 1.800.000

Línia ajuts restauració, turisme, comerç i serveis assimilats del Ripollès i la Cerdanya afectats pel tancament perimetral 14/01/2021 4.186.000

Línia ajuts noves restriccions establiments comercials entre el 7 i el 17 de gener de 2021 27/01/2021 10.000.000

Ampliació línia ajuts ampliació restriccions establiments comercials fins al 24 de gener de 2021 27/01/2021 5.000.000

Ampliació línia ajuts ampliació restriccions establiments comercials fins al 7 de febrer de 2021 09/02/2021 10.000.000

Reforç línia restauració i centres d'estètica del mes d'octubre de 2020 09/02/2021 1.000.000

Reforç línia restauració i centres d'estètica del mes de desembre de 2020 09/02/2021 6.000.000

Línia d'ajuts directes per a microempreses, petites empreses i cooperatives amb treballadors en ERTO 15/02/2020 177.880.000

Ampliació línia ajuts turisme del Ripollès i la Cerdanya afectats pel tancament perimetral 13/02/2021 1.300.000

Ampliació línia d'ajuts autònoms i pimes del sector turístic del novembre de 2020 13/02/2021 8.700.000

Ampliació línia d'ajuts autònoms i pimes del sector turístic del novembre de 2020 16/02/2021 11.000.000

Línia  ajuts centres comercials i establiments de més de 400 metres quadrats (per tancament  del 7 de gener al 21 de febrer) 10/03/2021 10.000.000

Línia d'ajuts per a organitzadors d'activitats firals 17/03/2021 5.000.000

Segona línia oci nocturn i parcs infantils privats 26/03/2021 5.470.000

Tercera línia oci nocturn i parcs infantils privats 06/04/2020 15.000.000

Ampliació línia ajuts per fires, revetlles i festes majors 14/04/2020 300.000

Ampliació línia ajuts centres comercials i locals de més de 400 metres quadrats per ampliar l'ajut dels restaurants dels centres 19/04/2021 5.000.000

Ampliació línia d'ajuts autònoms i pimes del sector turístic del novembre de 2020 23/04/2021 1.000.000

Segona línia ajuts per fires, revetlles i festes majors 04/05/2021 2.500.000

Total ajuts segona i tercera onada 468.103.000

Total ajuts (de març de 2020 a maig de 2021) 534.481.840

Segona i tercera onada d'ajuts Covid
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Actuacions transversals 
 

- Aprovat el Grup de treball per a l’agilització dels tràmits administratius que afecten les 
activitats econòmiques amb impacte. El grup, integrat per Govern, món local i agents 
econòmics, s’ha constituït el 27 de novembre de 2020 (Acord de Govern 17/11/2020). 
 

- Signat el conveni per posar en marxa de 42 Barcelona, el campus més innovador de 
formació digital, juntament amb la Fundació Telefónica i l’Ajuntament de Barcelona. 
(16/12/2020). 
 

- Aprovada la Llei de facilitació econòmica al Parlament, una norma pionera a Europa que 
redueix càrregues burocràtiques, minimitza la intervenció administrativa, fixa la relació digital 
per defecte i estableix que empreses i autònoms només hauran d’aportar les seves dades 
una única vegada per a tots els tràmits (18/12/2020). 

  
- Aprovada una subvenció de 2,5 milions d’euros al Consell de Cambres de Catalunya 

per donar resposta a les necessitats de les empreses catalanes generades per l’impacte de 
la Covid-19 (Acord de Govern 22/12/2020). 

 
- Aprovada la signatura d'un acord de col·laboració entre ACCIÓ i el Club IPA, un grup 

d'agències europees de captació d'inversió estrangera, per realitzar actuacions conjuntes i 
intercanviar coneixement per captar l’atenció d’inversors estrangers internacionals (Acord de 
Govern 19/01/2021). 

 
- Iniciats els tràmits per a l’obertura del procés de consulta prèvia per elaborar el 

reglament que desplegarà la Llei de facilitació de l'activitat econòmica, que es farà per 
via telemàtica (Acord de Govern 19/01/2021) 
 

- Signat el nou conveni marc amb el Consell General de Cambres de Catalunya, que 
actualitza el marc de relacions entre la Generalitat i les tretze cambres catalanes, vigent des 
de 2011 (25/01/2021). 
 

- Oberta una nova línia d’ajuts directes de 208 milions d’euros adreçada a 
microempreses, petites empreses i cooperatives amb treballadors en situació 
d’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO). La línia, que forma part d’un 
nou pla d’ajuts trimestral del Govern, ha beneficiat 22.632 empreses i cooperatives amb 
89.201 treballadors en ERTO que es comprometen a mantenir el mateix nombre de 
treballadors el 31 de desembre de 2021 respecte al 31 de desembre de 2020 (15/02/2021). 
 

- Elaborat el Pla d’agilització dels procediments administratius per optimitzar els 
terminis de concessió de permisos, llicències i autoritzacions per realitzar 
determinades activitats econòmiques. El document l’ha elaborat el Grup de Treball per a 
l’agilització dels tràmits administratius (Acord de Govern 16/03/2020).
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- Aprovada la creació del Programa de gestió d'ajuts i subvencions destinats als 
sectors econòmics afectats per la Covid-19, que permetrà incorporar 25 efectius a les 
unitats del Departament d'Empresa i Coneixement que treballen en la tramitació d’aquestes 
subvencions (Acord de Govern 16/03/2020). 

 
- Signats amb Endesa els acords per condonar el deute acumulat de 35.518 famílies 

vulnerables entre 2015 i 2020 i per regular la pobresa energètica generada a partir de 
2021. L’acord cancel·la el deute de 38,8 milions d’euros acumulat des de l’entrada en vigor 
de la Llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i 
la pobresa energètica (el 6 d’agost de 2015), i regula per primer cop l’aplicació de la norma, 
que impedeix la interrupció dels subministraments a les famílies vulnerables (29/03/2021). 

 
- Captats a través d’ACCIÓ un total de 480 milions d’euros d’inversió estrangera a 

Catalunya el 2020, un 30% més que l’any anterior. S’han captat 77 projectes que han 
permès crear 2.278 llocs de treball i mantenir-ne 1.144 més (de gener a desembre de 2020). 

 
- Aprovat destinar 4,5 milions d’euros entre els anys 2022 i 2026 per desplegar 

l’administració digital en l’àmbit de l’empresa (Acord de Govern 04/05/2021). 
 

- Transferits 3,6 milions d’euros del Fons de contingència al Departament d'Empresa i 
Coneixement per fer efectiu el primer pagament del 50% del deute històric de pobresa 
energètica contret per les famílies vulnerables entre 2019 i 2020 que Generalitat i Endesa 
assumeixen en un 50% (Acord de Govern 17/05/2021). 

 
 

Comerç 
 

- Desencallats els 4 milions d’euros d’ajuts directes als comerços del Segrià afectats pel 
tancament perimetral de la comarca per fer front a la Covid-19 per compensar les pèrdues 
econòmiques en el sector comercial (05/10/2020). 

 
- Aprovada una línia d’ajuts de 40 milions d’euros per a establiments de restauració i 

centres d’estètica i bellesa afectats per les restriccions de la Covid-19 (Acord de Govern 
20/10/2020). 
 

- Aprovat un decret llei per reduir l’import del lloguer de locals comercials tancats o amb 
ús limitat per la Covid-19 (Acord de Govern 20/10/2020). 
 

- Activada una línia de préstecs de 20 milions d’euros a través d’Avalis de Catalunya i de 
l’Institut Català de Finances (ICF) per impulsar la reactivació de restaurants i petits comerços 
afectats per la Covid-19 (Acord de Govern 20/10/2020). 
 

- Aprovat destinar 2 milions d’euros per reactivar el servei comercial de la ciutat de 
Barcelona i de municipis turístics afectats per la Covid-19 (Acord de Govern 27/10/2020). 
 

- Aprovada una segona línia d’ajuts de 50 milions d’euros per a establiments de 
restauració, centres d’estètica i bellesa, establiments de recintes o centres comercials, oci 
nocturn i parcs infantils privats afectats per les restriccions de la Covid-19 (06/11/2020).
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- Destinats 1,65 milions d’euros a cellers amb denominació d’origen de Catalunya 
afectats econòmicament per la Covid-19 (19/11/2020). 
 

- Destinats 5,3 milions d’euros a la Fundació Cecot Innovació per desenvolupar el 
programa Reempresa de suport a la continuïtat empresarial entre 2020 i 2023, que té 
com a objectiu evitar el tancament de negocis per falta de relleu (24/11/2020). 
 

- Ampliada en 25 milions d’euros la línia d’ajuts a restauració, centres d’estètica i bellesa, 
establiments de recintes o centres comercials, locals d’oci nocturn i parcs infantils privats 
afectats pels tancaments de la Covid-19 (11/12/2020). 

 
- Oberta una línia d’ajuts d’1,8 milions d’euros per al sector de fires d'atraccions, revetlles 

i festes majors afectat per les restriccions de la Covid-19 (18/12/2020). 
 

- Aprovada la Llei de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU), que regula 
aquest model de col·laboració publicoprivat per promoure i dinamitzar àrees de concentració 
d’activitat econòmica (18/12/2020). 

 
- Aprovat destinar 5 milions d’euros a Fira de Barcelona per compensar els efectes de la 

Covid-19 (Acord de Govern 22/12/2020). 
 

- Oberta una línia d’ajuts directes de 2,1 milions d’euros per a establiments de comerç, 
restauració i serveis del Ripollès i la Cerdanya afectats pel tancament perimetral decretat en 
aquestes dues comarques per fer front a la Covid-19 (14/01/2021). 

 
- Acordat reinvertir al Segrià els 1,3 milions d’euros no executats dels 4 milions 

destinats a compensar els efectes del tancament perimetral de la comarca per fer front 
a la Covid-19. L’acord ha evitat haver de retornar els recursos no executats al Fons de 
contingència de la Generalitat (25/01/2021). 

 
- Presentada la Càtedra Retail UPF-Barcelona School Management, la primera càtedra 

universitària a Catalunya especialitzada en aquest àmbit de coneixement, fruit de la 
col·laboració entre la universitat, el Departament d’Empresa i Coneixement i les patronals 
Pimec i Foment del Treball (26/01/2021). 
 

- Oberta una línia d’ajuts de 15 milions d'euros per als establiments ubicats en centres, 
galeries i recintes comercials i per als locals comercials de més de 400 metres 
quadrats obligats a tancar el 7 de gener de 2021 per les mesures de contenció de la Covid-
19 (27/01/2021). 

 
- Posada en marxa de la línia Innova Moda i Comerç, una línia de finançament de 3 milions 

d’euros per a empreses de moda i/o comerç en procés de creixement (01/02/2021). 
 

- Autoritzada una transferència de 10 milions d’euros al Departament d’Empresa i 
Coneixement per ampliar la línia d'ajuts directes oberta el 27 de gener de 2021 per als 
establiments de centres, galeries i recintes comercials i per als locals comercials de més de 
400 metres quadrats tancats per la Covid-19 (Acord de Govern 02/02/2021).
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- Ampliat de 3.750 a 8.500 euros l’import dels ajuts directes a establiments de centres, 
recintes i nuclis comercials i a comerços de més de 400 metres quadrats per fer front 
a la pròrroga de les restriccions decretades pel Procicat (09/02/2021). 
 

- Ampliades fins als 107 milions d’euros les dues línies d’ajuts directes per a 
establiments de restauració, centres d’estètica i locals de centres comercials obertes 
els mesos d’octubre i desembre de 2020. Les línies s’han ampliat en 7 milions per donar 
cobertura a la totalitat dels 33.835 beneficiaris de les subvencions (09/02/2021). 
 

- Oberta la convocatòria dels Premis Nacionals d’Artesania 2020, que reconeixen les 
persones i empreses artesanes que s’han distingit en la promoció, innovació, difusió i/o 
prestigi de l’artesania catalana (09/02/2021). 

 
- Obertura de la convocatòria per sol·licitar els Diplomes Mestre Artesà 2020 i 2021, que 

reconeixen la trajectòria professional de persones artesanes (25/02/2021). 
 

- Entrada en funcionament de l’Oficina APEUS, una oficina tècnica d’assessorament que 
treballa per difondre aquest model de gestió publicoprivada i acompanyar associacions, 
empresaris i i administracions en el desenvolupament d’aquesta nova eina (09/03/2021). 

 
- Oberta una nova línia d'ajuts directes dotada amb 10 milions d'euros per a 

establiments ubicats en centres, galeries i recintes comercials i per a locals de més de 
400 metres quadrats afectats per les mesures de contenció de la Covid-19 (10/03/2021). 
 

- Oberta una línia d'ajuts directes de 5 milions d'euros per a organitzadors d'activitats 
firals afectats per les restriccions de la Covid-19 (18/03/2021). 

 
- Autoritzada una transferència d’1 milió d’euros al Departament d’Empresa i 

Coneixement per reforçar els ajuts directes per als establiments de restauració de 
centres, galeries i recintes comercials. L’ampliació ha permès donar cobertura a la totalitat 
de locals de restauració beneficiats de la línia de 10 milions d’euros adreçada a establiments 
de centres comercials, oberta el 10 de febrer de 2020 (Acord de Govern 23/03/2021). 
 

- Signat un conveni entre ACCIÓ i Amazon per impulsar les vendes internacionals de 
les pimes catalanes a través d'internet (25/03/2021). 
 

- Oberta la segona línia d’ajuts directes per a establiments d'oci nocturn i parcs infantils 
privats afectats per les restriccions de la Covid-19. La línia està dotada amb 5,47 milions 
d’euros (29/03/2021). 

 
- Autoritzada una transferència de 15 milions d’euros al Departament d’Empresa i 

Coneixement per obrir la tercera línia d’ajuts directes per a establiments d’oci nocturn 
i parcs infantils privats afectats per les restriccions de la Covid-19 (Acord de Govern 
06/04/2021). 

 
- Declarat el municipi d’Olot com a Punt d’Interès Artesanal en reconeixement a la 

revitalització i dinamització del centre històric del municipi, on ha perviscut una activitat 
artesana i de creació lligada als valors i tradicions (09/04/2021).
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- Ampliats de 7.000 a 15.000 euros l’import dels ajuts directes per als establiments de 
restauració de centres, galeries i recintes comercials tancats per la Covid-19 que s’han 
acollit a la línia d’ajuts , oberta el 10 de març per a establiments de centres, galeries i recintes 
comercials i per a locals de més de 400 metres quadrats (09/04/2021). 
 

- Autoritzada una transferència 4 milions d’euros al Departament d’Empresa i 
Coneixement per dotar l’ampliació de 7.000 a 15.000 euros dels ajuts directes per a 
establiments de restauració de centres, galeries i recintes comercials tancats per la Covid-
19 (Acord de Govern 13/04/2021). 
 

- Ampliada en 300.000 euros la línia d’ajuts directes d’1,8 milions d’euros per al sector 
de fires d'atraccions, revetlles i festes majors, oberta el 18 de desembre de 2020, per 
donar cobertura a la totalitat de beneficiaris (14/04/2021). 
 

- Autoritzada una transferència de 2,5 milions d’euros dels Fons extraordinaris al 
Consorci de Comerç, Artesania i Moda per posar en marxa una segona línia d’ajuts 
directes per a empreses d'atraccions i serveis de restauració propis de fires i revetlles, 
tancats per les restriccions per fer front a la Covid-19 (Acord de Govern 04/05/2021). 

 
- Publicades les bases d’una tercera línia d’ajuts directes de 14,1 milions d’euros per a 

establiments d’oci nocturn i parcs infantils privats afectats per les restriccions de la 
Covid-19 (07/05/2021). 
 

- Publicades les bases del Pla d’ajuts anual al comerç 2021, que està dotat amb 8,8 milions 
d’euros i orientat a la transformació digital i a impulsar nous models de gestió (10/05/2021). 
 

- Oberta la convocatòria de subvencions en l’àmbit de l’artesania per al 2021, dotada 
amb 550.000 euros, que té com a objectiu reactivar i impulsar el sector artesanal i fomentar-
ne la qualitat i la competitivitat (12/05/2021). 

 
- Oberta la convocatòria de la tercera línia d’ajuts directes de 14,1 milions d’euros per 

a establiments d’oci nocturn i parcs infantils privats afectats per les restriccions de la 
Covid-19 (17/05/2021). 

 
- Aprovat el calendari de festius d’obertura autoritzada per al 2022 i 2023 per part del 

Consell Assessor de Comerç de la Generalitat (17/05/2021). 
 

 

Turisme  
 

- Ampliada la moratòria de l’impost d’estades turístiques per pal·liar els efectes 
econòmics de la Covid-19 en el sector turístic. El 2019 aquest impost va suposar una 
recaptació de 72 milions d’euros (30/10/2020). 
 

- Oberta una línia d’ajuts de 19 milions d’euros per a autònoms i empreses del sector 
turístic per pal·liar els efectes derivats de la Covid-19 (25/11/2020).
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- Oberta una línia d’ajuts directes de 2,2 milions d’euros per a autònoms i empreses del 
sector turístic del Ripollès i la Cerdanya afectats pel tancament perimetral decretat en 
aquestes dues comarques per fer front a la Covid-19 (14/01/2021). 
 

- Ampliada en 1,3 milions d’euros la línia d'ajuts directes per a empreses i autònoms del 
sector turístic de la Cerdanya i el Ripollès afectat pel tancament perimetral de la Covid-19 
per donar cobertura a la totalitat de beneficiaris (12/02/2021). 
 

- Ampliada fins als 38,7 milions d’euros la línia d’ajuts directes per al sector turístic 
oberta el mes de novembre de 2020 per donar cobertura a la totalitat de beneficiaris de les 
subvencions. La línia estava dotada amb 19 milions d’euros i s’ha ampliat en 8,7 milions 
(12/02/2021) i 11 milions (16/02/2021) per donar cobertura als 7.080 beneficiaris dels ajuts. 
 

- Acordat expedir nous carnets oficials identificar els guies de turisme habilitats per la 
Generalitat (19/02/2021). 

 
- Posat en marxa els nous cursos del pla de formació anual #formacióturismecat 2021, 

adreçat a empreses i entitats per incrementar la competitivitat del sector (08/04/2021). 
 

- Autoritzada la subscripció d’un conveni de col·laboració amb el Govern de la 
Generalitat Valenciana per promoure impulsar accions conjuntes en l’àmbit del turisme 
(Acord de Govern 13/04/2021). 

 
- Presentat el pla del Govern per reactivar la demanda turística afectada per la pandèmia 

de la Covid-19, amb una trentena d’accions i la nova campanya de promoció “Catalunya, 
un lloc fet a mida”, amb la previsió de recuperar aquest 2021 entre el 50 i el 60% del turisme 
de l’any 2019, entre 11.000 i 13.000 euros de despesa turística (10/05/2021). 

 
- Participat presencialment a Fitur 2021 per promocionar l’oferta turística de Catalunya 

amb l’objectiu de reactivar la demanda turística afectada per la pandèmia de la Covid-19 
(19/05/2021).  

 
 

Indústria 
 

- Autoritzat el traspàs de la gestió de Boí Taüll a Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya, garantint així l’obertura de l’estació i el manteniment dels més de 140 llocs de 
treball directes i més de 300 d’indirectes que en depenen (Acord de Govern 13/10/2020). 
 

- Aprovats per unanimitat els comptes del 2019 del Circuit de Catalunya en el marc de la 
Junta General Extraordinària de Socis (16/10/2020). 

 
- Incrementada en 3,25 milions d’euros la línia de subvencions directes per a micro i 

petites empreses industrials, que ha permès mantenir més de 9.600 llocs de treball 
indefinits al conjunt de Catalunya (19/10/2020).
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- Incrementats en 7 milions d’euros els ajuts d’ACCIÓ per a la reactivació empresarial, 
arribant fins als 26,5 milions d’euros. Amb aquest increment ACCIÓ ha comptat amb el 
pressupost més alt des de l’any 2016 (20/10/2020). 
 

- Reactivats els treballs per licitar una nova gestió del Centre de Formació professional 
de l’Automòbil de Martorell que l’ha de configurar com a centre de referència en 
l’automoció (26/10/2020). 

 
- Destinats 15 milions d’euros a una nova línia d’AVANÇSA de finançament de projectes 

d’innovació, adreçada a empreses de moda i/o de comerç que es troben en procés de 
creixement i que tenen un pla estratègic centrat en la innovació (26/10/2020).  
 

- Aprovats 1,1 milions d’euros per impulsar el Programa de Viabilitat Empresarial 2020-
2021 de PIMEC, del qual es beneficiaran 2.000 empreses. S’ha posat en marxa el gener de 
2021 i permet elaborar una diagnosi de la situació del teixit empresarial de Catalunya i 
acompanyar les empreses per garantir-ne la viabilitat (Acord de Govern 27/10/2020). 
 

- Aprovada una inversió de 15,3 milions d’euros a IDIADA, a efectuar en 4 anys, per 
construir les noves pistes de proves i instal·lacions de vehicles connectats i autònoms. 
Suposaran la creació de 243 llocs de treball anuals (directes, indirectes i induïts) i aportaran 
un PIB addicional de 12,3 milions d’euros (Acord de Govern 03/11/2020). 

 
- Aprovada una línia de 9 milions d’euros en ajuts per a la reactivació post-Covid19 

impulsada a través d’Avançsa. Es tracta d’un programa de préstecs per a empreses 
catalanes que necessiten desenvolupar un pla de viabilitat (Acord de Govern 03/11/2020). 
 

- Destinats 13 milions d’euros en ajudes a l’automoció per impulsar plans de 
transformació del sector, sotmès al doble impacte de la crisi de la Covid-19 i als reptes de 
l'electrificació i la digitalització (23/11/2020). 

 
- Signat el conveni amb Barcelona Tech City per la posada en marxa de dos nous piers 

dels sectors de salut i mobilitat (14/12/2020). 
 

- Autoritzada la signatura de la renovació del contracte amb Fórmula One World 
Championship Limited per organitzar el Gran Premi de Fórmula 1 al Circuit de 
Catalunya. L’acord s’ha signat l’11 de gener de 2021 (29/12/2012). 

 
- Assolit, a través d’ACCIÓ, el lideratge del projecte europeu RESET, que té com a 

objectiu accelerar el desenvolupament empresarial de l’economia social i reforçar-ne la 
dimensió internacional (25/02/2021). 

 
- Destinats 2 milions d’euros a impulsar les fases inicials de creixement de 27 startups 

catalanes, a través de la línia Startup Capital d’ACCIÓ 2020 (24/03/2021). 
 

- Identificades a través d’ACCIÓ un total de 1.708 startups a Catalunya, un 13,5% més 
que el 2019 i un 60% més que fa cinc anys (01/05/2021). 
 

- Tancat el Pacte Nacional per a la Indústria 2017-2020, amb una execució 
pressupostària de 1.668 milions d’euros, el 90,9% del previst (06/05/2021).
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- Oberta una línia d’ajuts de 245.000 euros per contribuir a impulsar i crear les àrees de 
promoció econòmica urbana (APEU) als polígons d’activitat econòmica. L’objectiu és 
ajudar els ajuntaments i les associacions empresarials a tirar endavant les actuacions 
prèvies a la constitució de les APEUS, que contribuiran a millorar la competitivitat i l’eficiència 
de les instal·lacions (07/05/2021). 
 

- Destinats 2,85 milions d’euros en ajuts directes a 21 projectes de transferència 
tecnològica en el marc de la línia INNOTEC ACCIÓ, que impulsa la transferència de 
tecnologia per desenvolupar nous projectes de recerca industrial o desenvolupament 
experimental (15/05/2021). 
 

- Signat amb institucions i empreses el memoràndum d’intencions per impulsar la Vall 
de l’Hidrogen de Catalunya, un dels 27 projectes emblemàtics que el Govern ha identificat 
per optar als fons europeus Next Generation, que ha de contribuir al desenvolupament 
econòmic i a la mitigació del canvi climàtic (14/05/2021). 

 
- Reforçat el seguiment de les situacions de dificultat empresarial i la intermediació per 

facilitar la continuïtat de les empreses. S’ha perfeccionat el procediment de comunicació 
de les situacions de dificultat empresarial (concurs, preconcurs i acords de refinançament), 
així com el registre de potencials interessats a donar continuïtat a aquest tipus de 
companyies (de setembre de 2020 fins a l’actualitat).  

 
- Participat activament en plans de reindustrialització i/o reconversió d’empreses 

industrials (de setembre de 2020 fins a l’actualitat). 
 
 

Energia 
 

- Destinats 16,1 milions d’euros per a l’adquisició de vehicles elèctrics i la instal·lació 
de punts de recàrrega, per contribuir a descarbonitzar el sector del transport (16/09/2020). 
 

- Destinats 10 milions d’euros per fomentar energies renovables per avançar en la 
descarbonització de la indústria i en l'aprofitament dels recursos energètics autòctons, 
com ara la biomassa, per part de les empreses catalanes (30/09/2020). 

 
- Presentat al Parlament de Catalunya l’Informe independent de la consultoria DNV GL 

sobre l’explosió d’IQOXE, per intentar esbrinar les causes de l’accident (03/11/2020). 
 

- Aprovat un Decret llei sobre l’habilitació transitòria i extraordinària per continuar la 
prestació del servei d’Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV), per garantir la continuïtat 
de la prestació del servei fins a l’entrada en vigor una nova llei que ha de regular aquest 
servei (Acord de Govern 17/11/2020).  
 

- Oberta una línia d’ajuts de 43,8 milions d’euros per a la rehabilitació energètica 
d’edificis (03/12/2020). 

 
- Elaborat i començat a executar el Pla d’inspecció d’Instal·lacions Elèctriques de 

Catalunya 2021 (26/11/2020 i 19/01/2021).
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- Elaborat el Pla d’Inspecció de Certificats d’Eficiència Energètica d’Edificis (CEEES) 
de Catalunya 2021 (01/02/2021). 

 
- Acordada l’ampliació en 35 milions d'euros de la línia d'ajuts per a l'eficiència 

energètica en la indústria (08/03/2021). 
 

- Publicat el balanç energètic de Catalunya l'any 2019 i el balanç elèctric de Catalunya 
del 2020, que permeten avançar que es complirà l’objectiu del Pla de l’Energia i Canvi 
Climàtic 2012-2020 pel que fa a estalvi i eficiència energètica (11/03/2021). 
 

- Elaborat el Pla d’inspecció de les Auditories Energètiques de grans empreses de 
Catalunya per a l’any 2021 (15/03/2021). 

 
- Publicades les xifres de les instal·lacions d’autoconsum solar fotovoltaic a finals de 

2020: 8.229 instal·lacions amb una potència total de 84,5MW, xifra que multiplica un 2,3 la 
potencia instal·lada el 2020 respecte al 2019 (19/03/2021). 

 
- Publicades les xifres d’instal·lació de calderes de biomassa a Catalunya el 2020: 

66MW de nova potència, arribant a una xifra acumulada de més de 3.900 calderes i 354MW 
(19/03/2021). 
 

- Destinats 3,6 milions d’euros per desenvolupar el projecte PRIMA per establir una 
plataforma d’homologació i recerca sobre la generació solar fotovoltaica, la recàrrega del 
cotxe elèctric i l’emmagatzematge d’energia generada amb energies renovables i per 
establir oficines locals i empresarials d’impulsió de projectes d’eficiència energètica i 
generació renovable (22/03/2021). 
 

- Presentada una al·legació conjunta amb les administracions locals d’oposició al 
traçat actual del ramal de 400 kV previst entre Santa Coloma de Farners i Riudarenes 
que demana aprofundir en els treballs tècnics de la taula de treball per trobar la millor 
solució per reforçar el subministrament elèctric al sud de Girona, impulsada l’agost de 2020 
pel Departament d’Empresa i Coneixement (20/04/2021). 
 

- Realitzades 19 inspeccions a Estacions de Servei (IP04) i bases de distribució de 
gasoil a domicili (IP02) (de setembre de 2020 fins a l’actualitat). 
 

- Oberts 22 expedients informatius per analitzar la qualitat del subministrament 
elèctric, 11 en municipis i barris de Catalunya, 6 en centres de transformació i 5 derivats 
d’incidències a la xarxa de distribució de mitjana tensió (de gener de 2021 fins a l’actualitat). 

 
 

Consum  
 

- Proposat al Ministeri de Consum estudiar i aprofundir en l’arbitratge de consum 
obligatori per a conflictes de petita quantia per evitar la via judicial (19/01/2021).
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- Signat un conveni entre l’Agència Catalana del Consum i el Col·legi de Disseny 
Gràfic de Catalunya per millorar la comunicació de la informació adreçada a les persones 
consumidores (etiquetatge, packaging, publicitat...) (03/02/2021).  

 
- Oberts expedients sancionadors a grans portals immobiliaris i empreses 

relacionades amb el lloguer d’habitatges per incomplir la Llei 11/2020, de mesures 
urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge 
(16/02/2021).  

 
- Reprès les relacions amb la Conferència de les Nacions Unides per al Comerç i 

Desenvolupament (UNCTAD) i participat en diferents grups de treball en el si de la unitat 
de Competència i Protecció dels Consumidors (23/02/2021). 
 

- Iniciats contactes amb l’European Network of Travel ADR, un grup format per 17 països 
de la Unió Europea i el Regne Unit que té com a objectiu l’intercanvi i la discussió de 
qüestions legals i bones pràctiques, i que també treballa per facilitar la cooperació en casos 
de resolució alternativa de conflictes transfronterers de transports de viatges a Europa 
(15/03/201). 

 
- Autoritzada la signatura del conveni de cooperació entre l’Agència Catalana del 

Consum i el Ministeri de Sanitat per donar continuïtat a la Junta Arbitral de Consum 
de Catalunya (JACC) com a organisme de resolució de conflictes per vies extrajudicials 
(Acord de Govern 13/04/2021). 
 

- Atès més de 18.000 afectats a Catalunya pel tancament de les clíniques Dentals 
DENTIX. S’han gestionat 123 reclamacions, 23 de les quals s'han resolt a través de la 
mediació (de gener de 2021 fins a l’actualitat). 
 

- Retirat del mercat de 203.502 unitats de mascaretes higièniques i 114.923 mascaretes 
considerades Equips de Protecció Individual (EPI) per incompliments relacionats amb 
les dades obligatòries de l’etiquetatge, la documentació dels productes o la veracitat de les 
prestacions i les característiques que al·legaven (de gener de 2021 fins a l’actualitat).  

 
 

Universitats 
 

- Transferits 37 milions d’euros a les universitats per fer front a les despeses 
extraordinàries de la Covid-19 (Acords de Govern 13/10/2020 i 22/12/2020). 
 

- Transferits 850.000 euros a la UVic per millorar el contracte programa amb la universitat 
(03/11/2020). 

 
- Signat un conveni amb la Universitat de Vic per tal que l’Escola Universitària de Disseny 

i Enginyeria de Barcelona, Elisava, esdevingui Facultat de Disseny de la Universitat de Vic-
Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) (03/11/2020).
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- Presentat el primer grau oficial en Intel·ligència Artificial de Catalunya, impulsat per la 
UPC amb el suport del Govern de la Generalitat en el marc de l’estratègia Catalonia.AI. 
S’impartirà a partir del curs vinent i convertirà la universitat en la primera de tot l’estat 
espanyol a oferir una formació completa en IA, amb grau, màster i doctorat (19/11/2021). 

 
- Oberta la convocatòria d’ajuts Interlingua 2021, dotada amb 611.779 euros, que té com 

a objectiu impulsar projectes que fomentin l'ús de les llengües en l'àmbit universitari 
(20/11/2020). 
 

- Aprovada l’ampliació del Pla Serra Húnter de contractació de personal docent i 
investigador (PDI) altament qualificat i amb mèrits d’excel·lència internacional a les 
universitats públiques catalanes (Acord de Govern 08/12/2020). 
 

- Destinats 2 milions d’euros per construir el nou edifici d’estudis en Ciències de la Salut 
del Campus Universitari Igualada-UdL (Acord de Govern 15/12/2020). 
 

- Aprovat destinar 2 milions d’euros per atendre l'increment de despesa en 
l'organització de les proves d’accés a la universitat de l’any 2021 arran de la pandèmia 
de la Covid-19 (Acord de Govern 09/02/2021). 

 
- Aprovada una transferència de 2,9 milions d’euros a l'Agència de Gestió d'Ajuts 

Universitaris i de Recerca per atendre la convocatòria de l’any 2021 del Pla de Doctorats 
Industrials (Acord de Govern 09/02/2021). 
 

- Aprovada una aportació de 72.000 euros per al programa de foment de les llengües a 
la universitat Interlingua (Acord de Govern 09/02/2021). 

 
- Oberta la primera de les dues convocatòries anuals del Pla Serra Húnter per captar 

personal docent i investigador universitari amb criteris d'excel·lència internacional 
(15/03/2021). 
 

- Aprovada una aportació de 3'5 milions d'euros a l'Agència de Gestió d'Ajuts 
Universitaris i de Recerca per finançar convocatòries d'ajuts a personal investigador (Acord 
de Govern 16/03/2021). 
 

- Impulsat el nou edifici del Campus Diagonal-Besòs per a petites i mitjanes empreses, 
startups i espais de cotreball, amb la col·locació de la primera pedra de l’equipament, que 
estarà en marxa l’any 2023 (17/03/2021). 

 
- Acordada l’extinció del grau de Medicina que oferien conjuntament la UAB i la UPF en 

el marc del Consell Interuniversitari de Catalunya. La UPF impartirà un nou grau amb 50 
estudiants, mentre que la UAB continuarà ofertant 60 places (26/03/2021). 

 
- Aprovat i presentat el Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport que el centre 

INEFC Pirineus oferirà el curs 2021-22 a la Seu d’Urgell i que contribuirà a convertir-lo en 
el primer centre universitari focalitzat en la formació, la recerca i la transferència de 
coneixement sobre activitats esportives en el medi natural de muntanya i riu (03/05/2021).
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- Posat en marxa un programa públic pioner de formació contínua de nivell superior per 
facilitar i millorar l’ocupació dels titulats de grau i màster que es troben a l’atur, que 
comptarà amb una seixantena de cursos el 2023 i que ha arrencat amb un primer paquet de 
formació digital (17/05/2021). 

 
 

Recerca  
 

- Recuperats 51,1 milions d’euros de fons propis de la Generalitat per destinar-los a 
projectes singulars institucionals d’infraestructures d’R+D per generar recerca 
d’excel·lència, atraure talent i desenvolupar activitats de transferència de coneixement. 
Aquests projectes s’havien de cobrir amb fons FEDER, però es van reprogramar per fer front 
a les despeses extraordinàries de la Covid-19 (Acord de Govern 22/09/2020). 
 

- Aportats 59 milions d’euros al Barcelona Supercomputing Center -Centre Nacional de 
Supercomputació fins al 2029 per finançar aquesta gran infraestructura, que acollirà el 
supercomputador Marenostrum 5 (Acord de Govern 26/10/2020). 
 

- Transferits 1,7 milions d’euros addicionals a ICREA per finançar la incorporació 
d'investigadors (01/12/2020). 

 
- Autoritzada una aportació de 8,6 milions d’euros per al programa Beatriu de Pinós 

d’incorporació de personal investigador qualificat entre 2021 i 2023 (Acord de Govern 
08/12/2020). 
 

- Transferits 1,3 milions d’euros als centres a CERCA per rescabalar la despesa 
extraordinària originada per la Covid-19 (15/12/2020). 

 
- Aprovada una subvenció de 540.000 euros al programa The Collider de Mobile World 

Capital Barcelona, un programa de dinamització de la comunitat científica catalana per 
promoure l’emprenedoria científica i la transferència de tecnologia cap al mercat (Acord de 
Govern 15/12/2020). 
 

- Impulsada la integració del centres de recerca Institut d’Investigació Biomèdica August 
Pi i Sunyer (IDIBAPS) i Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica per augmentar la 
massa crítica i la competitivitat de les línies de recerca (Acord de Govern 15/12/2020). 
 

- Impulsat el Deep Tech Discovery Fund, un fons d’inversió publicoprivat que mobilitzarà 
capital privat per inversions en R+D+I per impulsar la transferència de coneixement (Acord 
de Govern 22/12/2020). 

 
- Impulsat el projecte HUB Internacional del Coneixement per al Desenvolupament 

Sostenible i la Pau a Sant Adrià del Besòs, en el marc del projecte del Pla Director 
Urbanístic d’Ordenació del Front Litoral del Sector de les Tres Xemeneies (22/12/2020). 

 
- Aprovada una transferència d’1,3 milions euros al Barcelona Supercomputing 

Center-Centre Nacional de Supercomputació per fer front a les despeses corrents i 
d’inversió per al 2021 (Acord de Govern 09/02/2021).
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- Oberta la convocatòria del programa Beatriu de Pinós d’ajuts a la contractació 
d’investigadors, que destina 8,6 milions d'euros per reincorporar al sistema català de 
recerca un total de 60 investigadors amb experiència postdoctoral a l’estranger 
(10/02/2021). 

 
- Resolta la convocatòria 2020 dels ajuts ICREA Acadèmia, dotada amb 5 milions 

d’euros, que té com a objectiu contribuir a retenir el talent investigador del país 
(12/02/2021). 
 

- Presentats 8 programes de recerca per valor de 120 milions d'euros al pla estatal 
d'R+D+I dels fons europeus Next Generation EU, en els camps de la comunicació 
quàntica, l’energia i l’hidrogen verd, l’agroalimentació, la biodiversitat, l’astrofísica, les 
ciències marines, els materials avançats i la biotecnologia aplicada a la salut (01/03/2021). 
 

- Resolta la convocatòria FI-2020 que finança amb 6'3 milions d’euros la contractació de 
personal investigador novell al sistema de coneixement català (04/03/2021). 

 
- Finançats amb 7,15 milions d’euros un total de 32 projectes de recerca sobre la Covid-

19 que s’han beneficiat de la convocatòria PANDÈMIES 2020, una línia impulsada per la 
Secretaria d’Universitats i Recerca per proposar mesures, models i línies d’actuació per 
ajudar a superar les conseqüències de la Covid-19 (14/03/2021). 

 
- Aprovada la subscripció del Contracte programa amb el Centre de Recerca Ecològica 

i Aplicacions Forestals (CREAF), per al període 2021-2024 (Acord de Govern 16/03/2021).  
 

- Adjudicats els primers ajuts per a projectes singulars institucionals d’infraestructures 
d’R+D per un import de 19 milions d’euros dels 51,1 milions que el Govern hi destinarà 
els propers quatre anys amb fons propis (14/04/2021). 

 
- Atret 1.583 milions d’euros entre 2014 i 2020 a través del programa europeu Horizon 

2020, de finançament a la recerca i la innovació, una xifra que equival al 2,5% del total 
de finançament disponible, per sobre del pes demogràfic (1,5) i econòmic (1,6% del PIB 
europeu) (03/05/2021). 
 

- Destinats 3’7 milions d’euros addicionals a l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i 
de Recerca que permetrà finançar programes d’atracció i de retenció de talent científic a 
Catalunya (04/05/2021).
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Reunions i visites  
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Comitè Assessor Catalunya-Next Generation EU 
 

Creat el Comitè Assessor Catalunya Next Generation (CONEXT CAT-EU), l’òrgan col·legiat 
encarregat d’identificar i seleccionar els projectes que optaran als recursos dels fos europeus 
de recuperació (Acord de Govern 06/10/2020). 
 
Presentat l’informe Next Generation Catalonia (Acord de Govern 02/02/2021). El document, 
elaborat pels diversos departaments que formen part de la Comissió per a l’elaboració del Pla 
per a la reactivació econòmica i protecció social (CORECO), proposa 27 projectes emblemàtics 
per optar als fons europeus. Es tracta de 27 apostes estratègiques de país que s’han recollit 
d’entre el miler d’iniciatives presentades per l’Administració, empreses privades i consorcis i 
entitats del tercer sector. 
 
Els 27 projectes estan en disposició de transformar l’economia de Catalunya cap a un model 
més productiu, resilient i sostenible i s’agrupen en els cinc grans àmbits següents: 
 

1. Economia de la vida 
2. Transformació digital 
3. Transició ecològica 
4. Competitivitat 
5. Societat del coneixement 

 
El Departament d’Empresa i Coneixement ha treballat amb més de 670 promotors 
diferents (empreses, centres de recerca, universitats...) i ha identificat 1.047 projectes amb 
potencial per optar als recursos dels fons europeus Next Generation EU. Globalment estan 
quantificats en 63.403 milions d’euros.  
 
Part d’aquests projectes s’han recollit com a projectes emblemàtics o destacats de l’informe 
Next Generation Catalonia. 
 
Els àmbits principals en els quals s’adscriuen són, entre d’altres, els següents:  
 

- Transformació tecnològica de la indústria catalana 

- Mobilitat del futur 

- Bateries per l’automoció 

- Energia  

- Hidrogen  

- Urban tech hubs 

- Descarbonització i circularitat 

- Proteïna alternativa 

- Infraestructures de recerca 

- Serveis a pimes  
- Talent i universitats  
- Formació i ocupabilitat  
- Innovació  
- Administracions públiques  

 


