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El Departament d’Economia i Hisenda i el Consell General de 
Cambres de Catalunya firmen un conveni per impulsar la 
competitivitat del teixit productiu català 

• La consellera, Natàlia Mas Guix, i el president del Consell General de Cambres, 
Jaume Fàbrega, formalitzen un conveni marc de quatre anys de durada que 
comptarà amb una comissió de seguiment  

• El protocol es concretarà en quatre àmbits d’actuació: el desenvolupament 
econòmic del territori; un observatori de la competitivitat; comprensió de 
competència i regulació; i promoció de fons europeus 

La consellera d’Economia i Hisenda de la Generalitat, Natàlia Mas Guix, i el president del 
Consell General de Cambres de Catalunya, Jaume Fàbrega, han firmat aquesta tarda un 
conveni marc que té com a objectiu esperonar la promoció econòmica i l’impuls de les 
actuacions territorials que ajudin a millorar la competitivitat del teixit productiu català. 

El conveni, que tindrà una durada de quatre anys, comptarà amb una comissió de seguiment, 
formada per dos membres de la Secretaria d’Afers Econòmics i Fons Europeus del 
Departament d’Economia i Hisenda i dos representants més del Consell General de Cambres. 
Aquesta comissió es reunirà trimestralment i controlarà l’execució del protocol. 

El protocol del conveni ha fixat quatre àmbits d’actuació. En primer lloc, pretén desenvolupar 
l’economia del territori, mitjançant l’impuls de projectes que fomentin l’activitat productiva. En 
aquest sentit, es podran realitzar plans d’acció territorial aprofitant les especialitzacions 
arrelades al territori. Les diferents iniciatives impulsades es connectaran per aconseguir un 
efecte multiplicador. 

En segon lloc, es crearà un observatori de la competitivitat, que podrà proposar mesures de 
política econòmica de futur, i orientacions de les polítiques públiques per contribuir al 
desenvolupament econòmic i social de Catalunya. Una tercera àrea d’actuació en temes de 
competència i regulació contempla treballar per recollir i entendre les necessitats del teixit 
productiu en el desenvolupament de la seva activitat relacionades amb la regulació actualment 
vigent, així com aquella que s’hauria de redactar dins el context general de país.  

I en quart lloc, el conveni entre l’administració catalana i el Consell de Cambres busca la 
promoció de la utilització dels fons europeus entre les empreses catalanes i facilitar-ne el seu 
accés mitjançant l’ajuda en la conceptualització, tramitació i captació de fons. L’objectiu és 
poder augmentar la participació de les empreses catalanes en aquests fons de finançament, 
fins arribar als nivells dels països de referència. 

 


