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Introducció
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en l’exposició de motius estableix,
per a les administracions públiques, la necessitat d'elaborar plans estratègics de subvencions
que relacionin els objectius i els efectes que es pretenen aconseguir, amb els costos previsibles i
les seves fonts de finançament, per tal d'adequar les necessitats públiques que s'han de cobrir a
través de les subvencions amb les previsions de recursos disponibles, amb caràcter previ al seu
naixement de forma plurianual.
Aquesta norma també estableix els principis que han regir en la gestió de les subvencions:
a) Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.
b) Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l'administració atorgant.
c) Eficiència en l'assignació i la utilització dels recursos públics.

Amb l’aprovació d’aquest Pla estratègic de subvencions es compleix amb el mandat legal bàsic
que s’estableix a l’article 8.1 de l’esmentada Llei, que disposa que “els òrgans de les
Administracions públiques o qualsevol ens que proposi l’establiment de subvencions, amb
caràcter previ, haurà de concretar en un pla estratègic de subvencions els objectius i efectes que
es pretenen amb la seva aplicació, el termini necessari per a la seva consecució, els costos
previsibles i les seves fonts de finançament, que es supeditarà, en tot cas, als objectius
d’estabilitat pressupostària”.
Així mateix, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
general de subvencions, estableix en l’article 10.1 que “els plans estratègics de subvencions es
configuren com un instrument de planificació de les polítiques públiques que tinguin com a
objecte el foment d’una activitat d’utilitat pública o interès social o de promoció d’una finalitat
pública”.
L’article 11 del mateix Reial decret estableix que s’ha d’aprovar un pla estratègic per a cada
departament, que inclogui les subvencions tant dels seus òrgans com dels organismes i altres
organismes públics que hi estiguin vinculats i que proposin l’establiment de subvencions. També
determina que els plans estratègics han de contenir previsions per a un període de vigència de
tres anys, llevat que sigui convenient establir un pla estratègic de durada diferent per l’especial
naturalesa del sector afectat.
El Pla estratègic de subvencions és, també, un instrument al servei del principi de la
transparència, que es recull a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació i bon govern.
Aquesta major transparència, unida a la diversitat d’instruments que s’articulen en la Llei,
incideixen de forma directa en un increment dels nivells d’eficiència i eficàcia en la gestió de la
despesa pública relativa a les subvencions.
El Reial decret determina també que la Intervenció General ha de fer el control financer del Pla
estratègic, d’acord amb el que estableix la disposició addicional dissetena de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions.
D’altra banda, no estan incloses en aquest Pla estratègic de subvencions les transferències entre
els departaments i el seu sector públic.
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Per tot això, el Pla estratègic de subvencions és un instrument en què conflueixen:
a) la materialització dels principis que regulen la concessió de les subvencions i la seva
justificació;
b) la planificació de la política en la matèria de foment d'activitats d'utilitat pública o
interès social o de promoció d'una finalitat pública d'un determinat departament;
c) les mesures de control de les subvencions, que permeten, amb l’avaluació, una millora
de les futures subvencions mitjançant les correccions oportunes que s'observen, per la
qual cosa qualsevol pla ha de recollir el seguiment i control de l'activitat de subvencions.
El Pla estratègic de subvencions ha de cenyir-se a tot allò que disposa el Capítol IX (Les
subvencions i les transferències de la Generalitat de Catalunya) del Decret legislatiu 3/2002, de
24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

Desenvolupament del Pla
Objecte
És objecte d’aquest Pla estratègic de subvencions l’establiment normalitzat de canals de
cooperació per coordinar els diferents òrgans de gestió del Departament i dels organismes
públics que hi estan vinculats, i que proposen l’establiment de subvencions i ajuts, per garantir la
major eficiència i eficàcia en la implementació de les polítiques públiques que tinguin com a
objecte el foment d’una activitat d’utilitat pública o d’interès social o de promoció.
El Pla esdevé un instrument de gestió, planificació i control de les polítiques públiques de
contingut subvencional que desenvolupa el Departament i el seu sector públic, com a atorgant
d’ajuts i subvencions, i una eina al servei de la ciutadania per donar a conèixer la política de
subvencions.

Naturalesa jurídica
El Pla té caràcter programàtic, no normatiu, i el seu contingut no genera ni drets ni obligacions a
favor dels potencials beneficiaris, els quals no poden exigir indemnitzacions o compensacions de
cap mena, en el supòsit que el Pla no es porti a la pràctica en els seus propis termes.
La seva efectivitat queda condicionada a posar en pràctica les diferents línies de subvenció,
atenent −entre d’altres condicionants− les disponibilitats pressupostàries de cada exercici.
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Àmbit d’aplicació subjectiu
Aquest Pla s’aplica a les subvencions i ajuts que concedeixi el Departament d’Empresa i
Coneixement i els organismes públics que hi estan vinculats, i que també proposen l’establiment
de subvencions o ajuts.
A aquest efecte, els òrgans gestors del Departament d’Empresa i Coneixement que concedeixen
ajuts i subvencions són els següents:
-

Secretaria General

-

Secretaria d’Empresa i Competitivitat
- Direcció General d’Indústria
- Direcció General de Comerç
- Direcció General de Turisme
- Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera

-

Secretaria d’Universitats i Recerca
- Direcció General d’Universitats
- Consell Interuniversitari de Catalunya
- Direcció General de Recerca

Els ens públics adscrits al Departament que també són subvencionadors són:
-

Agència Catalana del Consum
Institut Català d'Energia
Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
Agència Catalana de Turisme
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU)
Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (Fundació I-CERCA)
Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA)

Àmbit d’aplicació objectiu
Aquest Pla s’aplica a les subvencions i ajuts que concedeix el Departament d’Empresa i
Coneixement a través dels òrgans i entitats detallats a l’apartat anterior, que s’estableixen en els
termes següents
-

Subvenció: És el lliurament dinerari, sense contraprestació directa dels beneficiaris,
que es destina a finançar operacions de l’ens perceptor amb caràcter finalista que
responguin al foment d’una activitat pública o interès social, o a la promoció d’una
finalitat pública, sempre que el lliurament estigui subjecte al compliment d’un objectiu,
un fi o un propòsit determinat, a l’execució d’un projecte, a la realització d’una
activitat, a l’adopció d’un comportament singular, ja realitzats o per desenvolupar, o la
concurrència d’una situació, i que el beneficiari hagi de complir les obligacions
materials i formals que s’hagin establert.
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-

Ajut: És la disposició de fons públics que es fa sense contraprestació, a favor
de persones físiques o jurídiques per raó del seu estat, situació o fet en què es
trobin o suportin, amb la finalitat de garantir-ne les necessitats i drets bàsics, o
d’altres raons d’interès general, d’acord amb la normativa sectorial d’aplicació. Els
premis atorgats amb sol·licitud prèvia s’inclouen en aquesta categoria. També s’hi
inclouen els ajuts amb caràcter indemnitzador per compensació de pèrdues o altres
danys.

En qualsevol cas les línies d’ajuts i subvencions han de complir el que disposa el capítol IX del
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya.

Principis
La concessió de subvencions i ajuts es porten a terme d’acord amb els principis següents:
−
−
−

Publicitat i transparència, que garanteixen la igualtat d'informació per a l'accés a
subvencions que tinguin com a objecte el foment d’una activitat d’utilitat pública o interès
social o de promoció d’una finalitat pública.
Objectivitat, igualtat i no discriminació.
Eficàcia i eficiència, que consisteixen en l'optimització dels recursos públics assignats a
cada programa, sense que en cap moment es puguin sobrepassar les limitacions legals
i/o pressupostàries establertes.

Requisits bàsics i limitacions a l’establiment d’ajuts i subvencions
És un requisit bàsic per a l’establiment efectiu de les subvencions i ajuts previstos en aquest Pla,
incloure les consignacions pressupostàries corresponents en els pressuposts anuals i aprovar
les bases reguladores de la seva concessió, amb les corresponents convocatòries anuals o bé el
corresponent conveni subvencional o resolució de concessió de subvenció directa d’aquestes,
segons els casos que es prevegin legalment.
Així mateix, l’establiment de les subvencions i ajuts queda supeditat al compliment dels objectius
d’estabilitat pressupostària, per la qual cosa les consignacions pressupostàries que s’aproven i
les bases que regulen la concessió s’han d’ajustar en cada moment a aquests objectius.

Establiment de subvencions, període de vigència i termini necessari per a la seva
consecució
L’establiment de subvencions per part del Departament d’Educació i dels organismes públics que
hi estan vinculats, i que proposen l’establiment de subvencions per al període 2019-2021, s’han
d’ajustar al que preveu aquest Pla, que pot ser ampliat una vegada s’hagin analitzat i avaluat les
línies inicials aprovades, i sempre tenint en compte les limitacions que s’indiquin en aquest
document.
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El termini necessari per a la consecució, realització o assoliment de cadascuna de les línies de
subvencions (en què s’inclouen les subvencions concurrència), s’ha de regular de forma
expressa en la convocatòria o bases reguladores, en la resolució de subvenció directa o en el
conveni regulador.
Modalitats de concessió
Les subvencions i ajuts que s’enquadren en aquest Pla s’atorguen mitjançant alguna de les
modalitats següents:
−

−

−

En règim de concurrència competitiva, que és quan la concessió de subvencions
s’estableix mitjançant un ordre de prelació de les sol·licituds que s’han presentat,
conforme els criteris de valoració que s’han fixat a les bases reguladores i en la
convocatòria.
En règim de concurrència no competitiva, que és quan es concedeixen ajuts o
subvencions en consideració a la mera concurrència d'una determinada situació de la
persona o entitat beneficiària, sense que sigui necessari establir la comparació entre
sol·licituds ni la prelació entre aquestes.
Concessió directa, d’acord amb els casos següents:
− Previstes nominativament en el pressupost de cada departament o entitat. Les
modificacions pressupostàries que es facin i que tinguin per objecte establir
subvencions nominatives, comportaran l’obligació de modificar aquest Pla, i caldrà
definir expressament les finalitats, els objectius, els mitjans i el sistema d’avaluació
i control de cadascuna d’aquestes noves nominatives.
− Les que vinguin imposades per normes de rang legal.
− Amb caràcter excepcional, aquelles altres subvencions en què s’acreditin raons
d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades
que dificultin la seva convocatòria pública.

En qualsevol cas, el marc legal que cal aplicar per a l’atorgament mitjançant concessió directa és
el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei de finances públiques de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol que n’aprova el Reglament.

Beneficiaris i matèries respecte dels quals s’establiran ajuts i subvencions
El Departament d’Empresa i Coneixement i els organismes públics que hi estan vinculats i que
proposen l’establiment de subvencions, atorguen les subvencions mitjançant convocatòria
pública o a través de la signatura de convenis subvencionals o resolucions de concessió directa
a favor dels beneficiaris, amb la finalitat de fomentar la realització d’activitats d’utilitat pública o
interès social, per promoure la consecució de fins públics atribuïts a les seves competències.
Es consideren beneficiàries totes les persones físiques o jurídiques, entitats o associacions
públiques o privades, comunitats de béns o qualsevol altre tipus de comunitat econòmica que
hagi de fer l’activitat o el projecte, que fonamenti l’atorgament de la subvenció o es trobi en
situació que en legitimi la concessió.
Les formes jurídiques admissibles per obtenir la condició de beneficiari són les que estableix
l'article 11 de la Llei general de subvencions, que cal concretar en les respectives bases
reguladores.
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Les matèries de subvenció del Departament d’Empresa i Coneixement i dels organismes públics
que hi estan vinculats, i que proposen l’establiment de subvencions, són les següents:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

121 Direcció i administració generals
422 Educació universitària
425 Beques i ajuts a l’estudi
461 Ordenació, control i informació sobre el consum
571 Recerca i desenvolupament
572 Recerca i desenvolupament en ciència i tecnologia agroalimentària
573 Recerca i desenvolupament biomèdics i en ciències de la salut
574 Innovació
621 Seguretat i prevenció del risc
622 Suport a la indústria
631 Energia
634 Actuacions en mineria i protecció radiològica
641 Ordenació i promoció del comerç i l'artesania
651 Ordenació, foment i promoció turística
661 Emprenedoria i foment empresarial
662 Internacionalització, promoció i foment del comerç exterior

Objectius departamentals i objectius estratègics
Els objectius departamentals i els objectius estratègics de la política de subvencions del
Departament d’Empresa i Coneixement i els ens públics que hi estan vinculats i que proposen
l’establiment de subvencions deriven del Pla departamental per al període 2018-2022, formulat a
partir del Pla de Govern, i són els següents:
Objectius
departamentals

Objectius estratègics
1.1 Desplegar la Finestreta Única Empresarial complint amb el principi de
comunicar les dades tan sols una vegada i incorporar nous serveis integrats de
finançament per a les empreses

1. Promoure el
desenvolupament
empresarial facilitant la
pràctica de l'activitat
emprenedora i la millora
de l'entorn d'actuació per
al creixement i la
competitivitat de la petita
i mitjana empresa

1.2 Consolidar el suport a l’emprenedoria
1.3 Estendre l’efecte de concentració emprenedora i tecnològica de Barcelona al
territori, ajudant a fer néixer i créixer empreses emergents en àmbits especialitzats
1.4 Introduir la cultura emprenedora en els joves, professors i tècnics territorials de
suport al desenvolupament econòmic
1.5 Alinear els actors públics i privats de l’ecosistema emprenedor per incrementar
la competitivitat del sistema emprenedor català i per posicionar-lo
internacionalment
1.6 Desenvolupar el nou model de relacions amb les cambres de comerç
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Objectius
departamentals

Objectius estratègics
2.1 Impulsar el Pacte nacional per a la indústria

2. Promoure l’activitat i la
competitivitat del teixit
empresarial en el sector
industrial

2.2 Mantenir i promoure l’activitat del teixit empresarial en el sector industrial
2.3 Impulsar la política de clústers mitjançant projectes transformadors (connexió
internacional i treball interclúster) i el reforç de l’enfocament al canvi estratègic
2.4 Impulsar la formació com a eina estratègica per aconseguir l’adaptació del teixit
productiu als canvis de la indústria 4.0
3.1 Promoure la presència d’empreses catalanes en els mercats internacionals

3. Donar suport a la
internacionalització de
l’empresa catalana i
fomentar l’atracció
d’inversions estrangeres

3.2 Incrementar el valor de les exportacions catalanes i potenciar la
internacionalització

3.3 Potenciar l’atracció d’inversió estrangera a Catalunya

4.1 Impulsar l’R+D+I empresarial
4. Fomentar la innovació
empresarial, incrementar
el volum d’inversió en
R+D+I i incrementar els
índexs d’innovació i
transferència tecnològica

4.2 Incrementar la creació i el creixement d’empreses de base tecnològica
4.3 Incrementar la transferència tecnològica i racionalitzar el mapa tecnològic de
Catalunya
4.4 Impulsar la formació tecnològica i d’excel·lència com a motor per a la innovació
5.1 Millorar la qualitat de les destinacions i els serveis turístics de Catalunya,
potenciar la diversificació de l'oferta turística i reequilibrar el territori

5. Consolidar Catalunya
com a destinació turística
de qualitat, fonamentada
en un turisme d’alt valor
afegit i una oferta
diversificada

5.2 Revisar el marc jurídic del turisme per tal de simplificar-lo i adaptar-lo al model
turístic de competitivitat sostenible
5.3 Desenvolupar el Sistema d’intel·ligència turística de Catalunya i crear el clúster
TIC-Turisme
5.4 Elaborar el Sistema integrat de màrqueting turístic de Catalunya i assolir una
marca Catalunya més forta en els mercats
5.5 Desenvolupar un programa formatiu a les empreses turístiques per a la seva
transformació digital

6. Promoure un model de
6.1 Vetllar pel compliment del marc jurídic actual en matèria de comerç i
comerç, serveis,
desenvolupar les àrees de promoció econòmica urbana (APEU)
artesania i moda
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Objectius
departamentals
competitiu, sostenible i
equilibrat

Objectius estratègics
6.2 Fomentar la competitivitat de les empreses de comerç, artesania i moda a
partir del model de negoci, la digitalització, la singularitat i la millora de les activitats
firals al territori
6.3 Incrementar la professionalització del món associatiu al territori, lluitar contra la
desertització comercial i minimitzar el nombre de locals buits en el continu
comercial
6.4 Fomentar l'artesania de Catalunya i millorar els canals de comercialització de
les empreses artesanes, tant en l'àmbit nacional com internacional
6.5 Incrementar la presència i el prestigi de la moda catalana, tant en l'àmbit
nacional com internacional
7.1 Vigilar i controlar l'adequada qualitat del subministrament d'energia a la
ciutadania i les empreses catalanes
7.2 Incrementar la recerca i la innovació en energia per potenciar-la com a vector
de desenvolupament empresarial

7. Dissenyar i articular un
7.3 Desenvolupar el marc legislatiu i normatiu del Pacte nacional per a la transició
nou sistema energètic
energètica
sostenible per a
Catalunya
7.4 Accelerar la transició energètica en els sectors econòmics mitjançant
programes específics

7.5 Impulsar l'apoderament del consumidor en el nou model energètic
8. Garantir la
sostenibilitat de
l'explotació dels recursos
minerals i assegurar la
protecció radiològica de
la ciutadania

8.1 Millorar l'ordenació de l'explotació sostenible dels recursos minerals

8.2 Garantir la seguretat radiològica de la ciutadania

9.1 Fomentar i promocionar la cultura de la seguretat industrial a tots els agents del
sistema i a la societat en general
9. Millorar de forma
eficient la seguretat
associada a les activitats,
instal·lacions i productes
industrials i promoure la
cultura preventiva per
corregir l'increment de les
fonts de risc

9.2 Millorar la gestió de la seguretat industrial i el compliment de les obligacions
reglamentàries per reduir el risc i millorar la competitivitat empresarial i la protecció
de les persones treballadores
9.3 Millorar el marc jurídic de la seguretat dels establiments industrials en què es
poden produir accidents greus i de les limitacions urbanístiques al seu entorn
9.4 Establir línies de subvenció per a actuacions de millora de la seguretat
industrial d'instal·lacions i, especialment, adreçades a col·lectius de persones que
mereixen especial atenció
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Objectius
departamentals

Objectius estratègics
10.1 Promoure la cooperació de les organitzacions empresarials per informar i
formar els agents econòmics sobre els drets de les persones consumidores i
promoure’n l’adhesió a l’arbitratge de consum

10.Vetllar pels drets de
les persones
consumidores, per la
qualitat dels béns i els
serveis oferts per les
empreses en el mercat i
promoure l'excel·lència
en l'atenció al client

10.2 Fomentar un millor criteri i una major exigència per part de les persones
consumidores mitjançant la informació i la formació, amb especial atenció als
consumidors del futur, a partir de l’escola
10.3 Vetllar per l’observança de les normes que garanteixen l’especial protecció
del col·lectius de persones consumidores més vulnerables i en risc d’exclusió
residencial
10.4 Consolidar el control dels productes i serveis del mercat per garantir la salut,
la seguretat i els interessos econòmics de les persones consumidores, en
coordinació amb les administracions locals
10.5 Millorar els procediments de l'Agència Catalana del Consum i dels serveis
públics de consum per tal d'aconseguir una major eficiència en l'atenció de
reclamacions i en el control del mercat

11. Millorar la qualitat i la
competitivitat del sistema
universitari, a través d’un
gran acord de país
(Pacte Nacional) sobre
les polítiques de captació
i retenció de talent i del
finançament públic i
l’equitat del sistema de
beques i preus

11.1 Establir les línies estratègiques, en clau de futur, del model universitari català,
en el marc del Pacte nacional per a la societat del coneixement
11.2 Fomentar les polítiques de captació de talent i de promoció i consolidació del
personal docent i d'investigació (PDI)
11.3 Impulsar el desenvolupament social i econòmic des de la ciència i a través de
la innovació i la transferència
11.4 Aprofundir en el model de tarifació social i impuls de mesures de suport
econòmic directe que remoguin els obstacles en l’accés a la universitat als
estudiants de rendes econòmiques més baixes
12.1 Dotar el sistema d'R+D+I d'una governança eficaç i desenvolupar instruments
de suport àgils, flexibles i útils

12. Fomentar un sistema
de recerca basat en
l’excel·lència, la captació
i retenció de talent, la
internacionalització, la
transferència de
coneixement i la
innovació

12.2 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
12.3 Incrementar el suport als agents del sistema per tal d'impulsar-ne la
internacionalització i alinear les estratègies catalanes de foment de l'R+D+I amb
l'agenda europea Horizon 2020 i Horizon Europe
12.4 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
12.5 Afavorir la transferència del coneixement científic a la societat i l'obertura de
noves vies de cooperació entre el sector públic i el privat
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Objectius
departamentals

Objectius estratègics
12.6 Millorar i impulsar les activitats de recerca en l'àmbit agroalimentari i garantirne la qualitat
12.7 Millorar i impulsar les activitats de recerca en l'àmbit de la biomedicina i les
ciències de la salut i garantir-ne la qualitat
13.1 Optimitzar els recursos humans i millorar la formació i les condicions de treball

13. Millorar l'eficàcia de
l'estructura administrativa 13.2 Augmentar l'eficiència en la gestió del pressupost, compres i contractacions,
espais de treball i serveis TIC
i orientar l'activitat
administrativa en la
millora de l'activitat
13.3 Optimitzar l'assistència a les unitats del Departament
econòmica
13.4 Millorar la seguretat i la salut dels treballadors i treballadores del Departament

Línies i programes d’ajuts i subvencions
El Departament d’Empresa i Coneixement i els organismes públics que hi estan vinculats, i que
proposen l’establiment d’ajuts i subvencions, defineixen en aquest Pla estratègic de subvencions
les diferents línies i programes de subvenció, que s’emmarquen sempre en els objectius
estratègics de la política de subvencions.
En el detall del Pla es desenvolupen les diferents línies de subvenció de cadascun dels òrgans
del Departament i dels organismes públics que hi estan vinculats i que proposen l’establiment de
subvencions. A cada línia d’ajut es fa esment als punts següents:
1. La denominació de l’ajut o la subvenció
2. Pla d’acció:
− Forma d’atorgament
− Calendari d’elaboració
− Sector al qual es dirigeix la línia
3. Centre gestor de la línia
4. Els objectius i efectes
5. Termini necessari per a la consecució
6. Indicadors
7. Perfil dels beneficiaris
8. Programa pressupostari
9. Costos previsibles
10. Fonts de finançament
11. Concurrència o possibles incompatibilitats amb altres subvencions
La relació de les diferents línies d’ajuts i subvencions només tindrà eficàcia quan s’aprovin les
bases i la convocatòria corresponents, i sense perjudici de les modificacions que s’hi vulguin
introduir. Així mateix, les subvencions directes només són efectives des que es concedeixen.
A l’annex 1 d’aquest Pla s’esmenten totes les línies del Departament d’Empresa i Coneixement i
dels organismes públics que hi estan vinculats, i que proposen l’establiment de subvencions.
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Pla de finançament
Les subvencions del Pla es financen amb els fons propis del Departament o els organismes
públics que hi estan vinculats, i que proposen l’establiment de subvencions i ajuts; així mateix, si
és el cas, es cofinancen amb altres administracions o ens.
Segons la finalitat de les subvencions, van amb càrrec del capítol IV o VII del pressupost de
despesa del Departament d’Empresa i Coneixement.
Les quanties assignades a cadascuna de les línies de subvenció previstes en aquest Pla
s’establiran en el pressupost anual que aprovi el Parlament de Catalunya per al Departament
d’Empresa i Coneixement. Tot i això, els programes de subvencions i ajuts resten condicionats a
l’existència de dotació pressupostària adient i suficient.
El Pla estratègic de subvencions ha d’adequar automàticament els imports de les línies
subvencionables als imports que resultin de les modificacions pressupostàries que es produeixin
al llarg del seu període de vigència.

Període de vigència
Les previsions d’aquest Pla estratègic de subvencions tenen un període de vigència de 3 anys,
que comprèn els exercicis 2019, 2020 i 2021.

Seguiment i avaluació
D’acord amb l'article 12.1.c del Reglament de la Llei general de subvencions, els plans
estratègics han d'incloure el règim de seguiment i avaluació contínua que s’aplica a les diferents
línies de subvencions (en què s’inclouen les subvencions sense concurrència) que s'hi
estableixin.
Per facilitar aquest seguiment, i també determinar el grau en què s’assoleixen els objectius
previstos per a cada política pública i en cadascuna de les actuacions realitzades que compten
amb finançament del Departament o l’entitat, s'estableix un sistema que s’estructura en dues
actuacions:
−
−

l’ús d’indicadors que permetin mesurar els resultats de la implantació de les diferents
línies d’actuació subvencional, i
el treball de comprovació dins el marc d’actuació de control financer.

Cadascuna de les unitats responsables de cada matèria objecte de subvenció o ajut, ha
d’establir, respecte dels seus programes, el quadre d’indicadors que s’utilitzaran per avaluar
l’assoliment dels objectius previstos per a cadascun dels programes.
Si, com a resultat dels informes de seguiment dels tècnics responsables dels programes,
existeixen línies de subvencions o ajuts que s’allunyen de la consecució dels objectius fixats, o
d’aquell que sigui adequat pel que fa als recursos invertits, podran ser modificades o substituïdes
per d’altres més eficaces i eficients, o podran ser eliminades.
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Abans del 30 d’abril de cada any, cada àrea ha de fer l’informe d’avaluació dels objectius
previstos al Pla estratègic de subvencions, relatiu a l’exercici anterior, i que ha d’incloure els
apartats següents:
1. Grau d’acompliment dels objectius específics marcats en cada objectiu estratègic
d'aquest Pla estratègic de subvencions.
2. Impacte i efectes sobre la realitat que s’han assolit, segons els objectius
estratègics d'aquest Pla estratègic de subvencions.
3. Repercussions pressupostàries i financeres que es deriven de l’aplicació del Pla
estratègic de subvencions.
4. Conclusions i valoració general.

Modificació del Pla
Una vegada s’han fet les tasques de seguiment i avaluació previstes per a cadascun dels
programes en què es desenvolupa el Pla, si es fa palesa la ineficàcia o la desviació d’algun dels
programes respecte dels objectius previstos, aquest programa haurà de ser modificat o eliminat,
atès el caràcter programàtic del Pla.
Així mateix, si s’esdevenen circumstàncies socials, econòmiques o d’interès públic que
aconsellen adoptar noves línies i programes de subvenció i/o ajut, aquest Pla estratègic
s’entendrà modificat automàticament. Com que aquesta modificació seria de caràcter econòmic,
caldria que es portés a terme mitjançant les modificacions pressupostàries necessàries,
conforme a la legislació vigent, respectant el contingut general bàsic i programàtic del Pla i
informant de la finalitat, objectius i mitjans i sistemes d’avaluació necessaris per al seu
seguiment.

Entrada en vigor
Aquest Pla estratègic de subvencions del Departament d’Empresa i Coneixement i dels
organismes públics que hi estan vinculats i que proposen l’establiment de subvencions, entrarà
en vigor el dia següent de la seva signatura.

Publicació i trasllat
Aquest Pla es publicarà al web del Departament d’Empresa i Coneixement i en la dels
organismes públics que hi estan vinculats i que proposen l’establiment de subvencions.
Així mateix, un cop aprovat, es donarà trasllat d’aquest Pla al conseller del Departament
competent en matèria d’economia i finances, en còpia a la Intervenció General.
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ANNEX 1 –SUBVENCIONS EN CONCURRÈNCIA
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Secretaria d’Empresa i Competitivitat

Denominació de la
convocatòria
Marc estratègic
Eix
Pla de Govern
de la
XII legislatura

Àmbit
Objectiu
Mesura
Programa
pressupostari

Pla
departamental

1. Subvencions per al finançament del Programa integral de suport a
les persones emprenedores
2. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model
productiu i una fiscalitat justa
2.4 Empresa i teixit productiu
Promoure el desenvolupament empresarial facilitant la pràctica de
l'activitat emprenedora i la millora de l'entorn d’actuació per al creixement i
la competitivitat de les pimes
661. Emprenedoria i foment empresarial

Objectiu
departamental

1. Promoure el desenvolupament empresarial facilitant la pràctica de
l’activitat emprenedora i la millora de l’entorn d’actuació per al creixement
i la competitivitat de la petita i mitjana empresa

Objectiu
estratègic

1.2 Consolidar el suport a l’emprenedoria

Aplicació econòmica

−
−
−
−

FFSE20 IU15D/460000100/6610
FFSE20 IU15D/482000100/6610
IU15 D/460000114/6611
IU15 D/482000114/6611

Pla sectorial
Marc normatiu de referència

Ordre EMC/153/2017, de 12 de juliol, per la qual s'aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions per al finançament del
Programa integral de suport a les persones emprenedores emmarcat en
el programa Catalunya Emprèn

Vinculació amb plans
interdepartamentals
Descripció de la convocatòria
Sector al qual es
dirigeix la
Pla
convocatòria
d’acció
Calendari
d’elaboració
Centre gestor

Persones emprenedores en situació d’atur i persones ocupades

Objectius i efectes

Abril 2019
Àrea d’Emprenedoria i Formació
- Impulsar actuacions que activin la capacitat de creació d’empreses,
fomentin l’esperit emprenedor i generin nous llocs de treball
- Desenvolupar un entorn favorable per facilitar la creació d’empreses
- Integrar i alinear actors, serveis i recursos a disposició de les
persones emprenedores
- Desenvolupar la Xarxa Emprèn com la xarxa publicoprivada de suport
a les persones emprenedores de Catalunya
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-

Clàusules d’inclusió social en
requisits o criteris de
valoració (gènere, etc.)

Termini necessari per a la
consecució dels objectius
Indicadors

Perfil dels beneficiaris

Costos previsibles

Fonts de finançament

-

Requisit: complir l'obligació de respectar la igualtat de tracte i
d'oportunitats en l'àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar
mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral
entre homes i dones. En el cas de les empreses de més de 250
persones treballadores, s'haurà d'elaborar i aplicar amb caràcter
obligatori un pla d'igualtat, d'acord amb el que estableix la Llei
17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva entre homes i dones.
Es valora:
- Emprenedoria rural
- Emprenedoria social
- Emprenedoria col·laborativa
- Transversalitat de gènere

Any natural
-

Nombre de persones assessorades a l’any: 11.087
Nombre d’empreses creades a l’any: 2.968
Percentatge d’empreses creades respecte del total de persones
assessorades: 26,77%
Ajuntaments i els ens vinculats o dependents
Consells comarcals
Consorcis locals
Diputacions provincials
Ens de gestió locals
Entitats metropolitanes
Entitats municipals descentralitzades
Mancomunitats
Societats públiques locals de Catalunya
Entitats sense ànim de lucre
Universitats o entitats que en depenguin
Escoles de negoci, col·legis professionals i gremis
Agrupacions sense personalitat jurídica, constituïdes per les entitats
anteriors
EXERCICI
2019
2020
20% 2018
600.872,90 € 20% 2019
600.872,90 €
80% 2019 2.403.491,60 € 80% 2020 2.403.491,60 €
3.004.364,50 €
3.004.364,50 €

20% 2020
80% 2021

2021
600.872,90 €
2.403.491,60 €
3.004.364,50 €

L’import destinat a cadascun dels perfils de destinataris, el determina el
resultat de la concurrència competitiva
Fons Social Europeu (pot ser cofinançat en el 50%) i fons de la
Generalitat
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Concurrència i comptabilitat

Indicadors de gestió
Nombre d’expedients de
subvenció
Nombre de subvencions
atorgades
Import de la convocatòria
Import executat
Import mitjà per subvenció

Procediment per a la concessió de subvencions en règim de concurrència
competitiva.
Les subvencions són compatibles amb altres ajuts, subvencions i
ingressos per a la mateixa finalitat procedents d'altres administracions o
ens públics o privats, siguin d'àmbit local, nacional, estatal, de la Unió
Europea o d'organismes internacionals.
L'import de les subvencions concedides en cap cas no pot ser d'una
quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d'altres
entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, superi el cost de
l'activitat a desenvolupar per l'entitat beneficiària.
La quantia màxima la subvenció serà del 80% del cost de l'activitat que es
consideri subvencionable.
2019
2020
2021
84

84

84

80

80

80

3.004.364,50 €
3.004.364,50 €
37.554,50 €

3.004.364,50 €
3.004.364,50 €
37.554,50 €

3.004.364,50 €
3.004.364,50 €
37.554,50 €
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Denominació de la
convocatòria
Marc estratègic
Eix
Pla de Govern
de la
XII legislatura

Àmbit
Objectiu
Mesura
Programa
pressupostari

Pla
departamental

Objectiu
departamental
Objectiu
estratègic

Aplicació econòmica

2. Programa per promoure l'emprenedoria territorial
especialitzada (Programa primer de preacceleració)
2. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model
productiu i una fiscalitat justa
2.4 Empresa i teixit productiu
Promoure el desenvolupament empresarial facilitant la pràctica de
l'activitat emprenedora i la millora de l'entorn d’actuació per al
creixement i la competitivitat de les pimes
661. Emprenedoria i foment empresarial
1. Promoure el desenvolupament empresarial facilitant la pràctica de
l’activitat emprenedora i la millora de l’entorn d’actuació per al
creixement i la competitivitat de la petita i mitjana empresa
1.3 Estendre l’efecte de concentració emprenedora i tecnològica de
Barcelona al territori, ajudant a fer néixer i créixer empreses emergents
en àmbits especialitzats
FFSE20 IU15 D/4600001/661
FFSE20 IU15 D/4820001/661
IU15 D/4600001/661
IU15 D/4820001/661

Pla sectorial
-

Ordre EMC/213/2017, de 18 de setembre, per la qual s'aproven les
bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques
destinades al finançament del Programa per promoure
l'emprenedoria territorial especialitzada (Programa primer de
preacceleració) emmarcat dins el programa Catalunya Emprèn
Ordre EMC/54/2019, de 18 de març, de modificació de l'Ordre
EMC/213/2017, de 18 de setembre, per la qual s'aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions públiques
destinades al finançament del Programa per promoure
l'emprenedoria territorial especialitzada (Programa primer de
preacceleració) emmarcat dins el programa Catalunya Emprèn

Marc normatiu de referència

-

Vinculació amb plans
interdepartamentals
Descripció de la convocatòria
Sector al qual es
dirigeix la
Pla
convocatòria
d’acció
Calendari
d’elaboració
Centre gestor

Persones emprenedores en situació d’atur i persones ocupades
Març - abril 2019
Àrea d’Emprenedoria i Formació
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-

Objectius i efectes

Clàusules d’inclusió social en
requisits o criteris de
valoració (gènere, etc.)

Termini necessari per a la
consecució dels objectius
Indicadors

Perfil dels beneficiaris

Impulsar l’aparició i el creixement d’empreses basades en la
innovació i la tecnologia
- Promoure especialitzacions institucionals i territorials basades en
fortaleses i oportunitats actualment poc identificades i
desenvolupades
- Estendre a tot Catalunya l'efecte del concentrador tecnològic (hub)
de referència global que representa Barcelona com a concentració
d'empreses basades en la innovació i la tecnologia
- Aconseguir una Catalunya més competitiva en la cursa global per
l'emprenedoria i la tecnologia
Requisit: complir l'obligació de respectar la igualtat de tracte i
d'oportunitats en l'àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures
adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i
dones. En el cas de les empreses de més de 250 persones
treballadores, s'haurà d'elaborar i aplicar amb caràcter obligatori un pla
d'igualtat, d'acord amb el que estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol,
d'igualtat efectiva entre homes i dones.
Any natural
-

Nombre de persones participants a l’any: 285
Nombre d’empreses creades respecte del total de persones
assessorades: 3,1%
Ajuntaments i els ens vinculats o dependents
Consells comarcals
Consorcis locals
Diputacions
Ens de gestió locals
Entitats metropolitanes
Entitats municipals descentralitzades
Mancomunitats
Societats públiques locals de Catalunya
Entitats sense ànim de lucre
Universitats o entitats que en depenguin
Escoles de negoci
Col·legis professionals
Gremis
També podran ser beneficiàries les agrupacions sense personalitat
jurídica que es constitueixen per les entitats indicades, juntament
amb una o diverses entitats o empreses que desenvolupin una
activitat necessària per a la realització del projecte, que estiguin
especialitzades en algun dels serveis vinculats a les accions del
projecte i que participin exclusivament en l’àmbit de les accions que
duguin a terme
EXERCICI
2020
2021
20% 2019
225.000,00 € 20% 2020
225.000,00 €
900.000,00 € 80% 2020
900.000,00 € 80% 2021
900.000,00 €
900.000,00 €
1.125.000,00 €
1.125.000,00 €

2019

Costos previsibles

Fonts de finançament

80% 2019

L’import destinat a cadascun dels perfils de destinataris, el determina el
resultat de la concurrència competitiva
Fons Social Europeu (pot ser cofinançat en el 50%) i fons de la
Generalitat
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Concurrència i comptabilitat

Indicadors de gestió
Nombre d’expedients de
subvenció
Nombre de subvencions
atorgades
Import de la convocatòria
Import executat
Import mitjà per subvenció

Procediment per a la concessió de subvencions en règim de
concurrència competitiva.
Les subvencions són compatibles amb altres ajuts, subvencions i
ingressos per a la mateixa finalitat procedents d'altres administracions o
ens públics o privats, siguin d'àmbit local, nacional, estatal, de la Unió
Europea o d'organismes internacionals.
L'import de les subvencions concedides en cap cas no pot ser d'una
quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d'altres
entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, superi el cost
de l'activitat a desenvolupar per l'entitat beneficiària.
La quantia màxima la subvenció serà del 80% del cost de l'activitat que
es consideri subvencionable.
2019
2020
2021
19

19

19

19

19

19

1.125.000,00 €
1.125.000,00 €
59.210,50 €

1.125.000,00 €
1.125.000,00 €
59.210,50 €

1.125.000,00 €
1.125.000,00 €
59.210,50 €
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Denominació de la
convocatòria
Marc estratègic
Eix
Pla de Govern
de la
XII legislatura

Àmbit
Objectiu
Mesura
Programa
pressupostari

Pla
departamental

Objectiu
departamental
Objectiu
estratègic

Aplicació econòmica
Pla sectorial

3. Programa Primer a empreses emergents (startups)
2. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model
productiu i una fiscalitat justa
2.4 Empresa i teixit productiu
Promoure el desenvolupament empresarial facilitant la pràctica de
l'activitat emprenedora i la millora de l'entorn d’actuació per al
creixement i la competitivitat de les pimes
661. Emprenedoria i foment empresarial
1. Promoure el desenvolupament empresarial facilitant la pràctica de
l’activitat emprenedora i la millora de l’entorn d’actuació per al
creixement i la competitivitat de la petita i mitjana empresa
1.3 Estendre l’efecte de concentració emprenedora i tecnològica de
Barcelona al territori, ajudant a fer néixer i créixer empreses emergents
en àmbits especialitzats
IU15 D/470000100/6610/0000

Marc normatiu de referència

Ordre EMC/81/2018, de 18 de juny, per la qual s'aproven les bases
reguladores per a la concessió, en el marc del programa Catalunya
Emprèn, de subvencions del Programa primer a empreses emergents
(startups)

Vinculació amb plans
interdepartamentals
Descripció de la convocatòria
Sector al qual es
dirigeix la
Pla
convocatòria
d’acció
Calendari
d’elaboració
Centre gestor

Persones emprenedores que hagin constituït recentment una empresa
emergent

Objectius i efectes

Clàusules d’inclusió social en
requisits o criteris de
valoració (gènere, etc.)

Termini necessari per a la
consecució dels objectius

Abril 2019
Àrea d’Emprenedoria i Formació
- Impulsar i promocionar iniciatives en l'àmbit de l'empresa que siguin
d'interès per a la competitivitat de l'economia catalana
- Fomentar la creació d'empreses emergents, en especial les basades
en productes i que comportin procés de fabricació, les que actuen en
àmbits tecnològics punters i les que es basen en treballs acadèmics
de les universitats i la formació professional
- Requisit: complir l'obligació de respectar la igualtat de tracte i
d'oportunitats en l'àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar
mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral
entre homes i dones. En el cas de les empreses de més de 250
persones treballadores, s'haurà d'elaborar i aplicar amb caràcter
obligatori un pla d'igualtat, d'acord amb el que estableix l'article 45
de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de
dones i homes
Obligacions: tenir en compte criteris de transversalitat de gènere en
la seva activitat, amb l'objectiu específic d'afavorir la igualtat de
gènere en el món empresarial
Any natural
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Indicadors

Perfil dels beneficiaris

Costos previsibles
Fonts de finançament

Concurrència i comptabilitat

Indicadors de gestió
Nombre d’expedients de
subvenció
Nombre de subvencions
atorgades
Import de la convocatòria
Import executat
Import mitjà per subvenció

Nombre d’empreses beneficiàries a l’any: 19
Podran ser entitats beneficiàries d'aquestes subvencions del Programa
primer les empreses emergents (startups) constituïdes sota la forma
jurídica de societat de responsabilitat limitada o societat anònima i que
provinguin o actuïn en algun d'aquests àmbits:
a) que siguin una empresa emergent industrial
b) que siguin una empresa emergent de l'àmbit de les cadenes de
blocs (blockchain)
c) que tinguin el seu origen en treballs acadèmics
d) que hagin participat en el Programa primer de la Generalitat
186.732,15 €/any
Fons propis de la Generalitat de Catalunya
El procediment de concessió de les subvencions regulades en
aquestes bases és el de concurrència no competitiva. El criteri
d'atorgament de les subvencions serà l'ordre cronològic de presentació
de les sol·licituds fins a exhaurir la partida pressupostària que indiqui la
resolució de convocatòria.
Els ajuts regulats en aquestes bases són incompatibles amb qualsevol
altre ajut obtingut per l'entitat sol·licitant per a la realització de la
mateixa acció, excepte quan es tracti del finançament parcial del
projecte i s'hagi definit, de manera precisa en la petició de l'ajut, la part
subvencionada pel Departament d'Empresa i Coneixement i la part
finançada amb càrrec a altres fons públics o privats.
L'import dels ajuts concedits en cap cas no pot ser d'una quantia que,
aïlladament o en concurrència amb subvencions d'altres entitats
públiques o privades, nacionals o internacionals, superi el cost de
l'activitat que han de desenvolupar els beneficiaris.
2019
2020
2021
19

19

19

19

19

19

186.732,15 €
186.732,15 €
9.828,00 €

186.732,15 €
186.732,15 €
9.828,00 €

186.732,15 €
186.732,15 €
9.828,00 €
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Departament d’Empresa i Coneixement

Direcció General d’Indústria

Denominació de la
convocatòria
Marc estratègic
Eix
Pla de Govern
de la
XII legislatura

Àmbit
Objectiu

Mesura
Programa
pressupostari
Pla
Objectiu
departamental departamental
Objectiu
estratègic
Aplicació econòmica
Pla sectorial
Marc normatiu de referència
Vinculació amb plans
interdepartamentals
Descripció de la convocatòria
Sector al qual es
dirigeix la
Pla
convocatòria
d’acció
Calendari
d’elaboració
Centre gestor

Objectius i efectes

Clàusules d’inclusió social en
requisits o criteris de
valoració (gènere, etc.)
Termini necessari per a la
consecució dels objectius

1. Línia de préstecs en condicions preferents per al finançament
de projectes d'inversió i desenvolupament industrial
2. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model
productiu i una fiscalitat justa
2.4 Empresa i teixit productiu
Promoure l’activitat i la competitivitat del teixit empresarial en el sector
industrial
622. Suport a la indústria
2. Promoure l’activitat i la competitivitat del teixit empresarial en el
sector industrial
2.2 Mantenir i promoure l’activitat del teixit empresarial en el sector
industrial
IU1501 D/440633000/6220

Empreses industrials (excepte empreses agroalimentàries) i de serveis
a la producció, amb seu operativa o social a Catalunya
Convocatòria oberta per al període 2019-2020
Subdirecció General d’Inversió Industrial de la Direcció General
d’Indústria
Incentivar projectes que tinguin un impacte cert i quantificable en:
a) La digitalització de la indústria mitjançant l'aplicació de la
connectivitat, les tecnologies de la informació i la comunicació, la
robòtica i la sensòrica en els seus processos productius i en la resta
dels seus àmbits d'activitat
b) L'increment o el manteniment de la capacitat productiva
c) La creació o el manteniment de l'ocupació
d) La dinamització de l'activitat en la cadena de valor, especialment per
que fa als proveïdors locals
e) La contribució al reequilibri territorial en matèria industrial
f) La reindustrialització d'instal·lacions productives, objecte de
processos de tancament o deslocalització empresarial
g) La nova implantació industrial

Els projectes es desenvoluparan fins a 24 mesos després de la
sol·licitud
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Indicadors

Perfil dels beneficiaris
Costos previsibles
Fonts de finançament
Concurrència i comptabilitat
Indicadors de gestió
Nombre d’expedients de
subvenció
Nombre de subvencions
atorgades
Import de la convocatòria
Import executat
Import mitjà per subvenció

-

Nombre de sol·licituds presentades
Nombre de projectes subvencionats
Ocupació generada o mantinguda mitjançant la línia de préstecs
en condicions preferents
- Inversió elegible
Empreses industrials (excepte empreses agroalimentàries) i de serveis
a la producció, amb seu operativa o social a Catalunya
Interessos de fins a un màxim del 2% del total de 140.000.000 € de
préstecs que es poden atorgar durant el període 2019-2020
Fons propis
La subvenció és màxim del 2% dels interessos de les operacions de
préstec atorgades per l’Institut Català de Finances. El préstec pot ser
màxim del 80% del projecte d’inversió elegible.
Els ajuts són compatibles amb l’obtenció d’altres ajuts.
2019
2020
2021
30

30

N/D

15

15

N/D

Interessos de fins a un màxim del 2% del total
de 140.000.000 € de préstecs que es poden
atorgar durant el període 2019-2020
N/D
N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D

Les caselles que consten com a N/D no es poden preveure, ja que depenen de les
característiques concretes de cada projecte. Pel que fa al 2021, encara no es disposa
d’informació sobre noves convocatòries d’aquesta línia.
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Denominació de la
convocatòria
Marc estratègic
Eix
Pla de Govern
de la
XII legislatura

Àmbit
Objectiu

Mesura
Programa
pressupostari
Pla
Objectiu
departamental departamental
Objectiu
estratègic
Aplicació econòmica
Pla sectorial
Marc normatiu de referència
Vinculació amb plans
interdepartamentals
Descripció de la convocatòria

Pla
d’acció

2. Línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de
projectes de reactivació industrial
2. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un model
productiu i una fiscalitat justa
2.4 Empresa i teixit productiu
Promoure l’activitat i la competitivitat del teixit empresarial en el sector
industrial
622. Suport a la indústria
2. Promoure l’activitat i la competitivitat del teixit empresarial en el
sector industrial
2.2 Mantenir i promoure l’activitat del teixit empresarial en el sector
industrial
Fons dipositat a l’Institut Català de Finances

Sector al qual es
dirigeix la
convocatòria

Empreses amb seu social o seu operativa a Catalunya que, de forma
preferent, compleixin tres dels sis criteris següents:
a) Empreses que comptin amb una estructura de recursos propis no
inferior al 40% en el seu darrer balanç tancat o en el moment de la
formalització de l’operació, sense comptar el préstec objecte de la línia
de reactivació industrial
b) Empreses amb un centre de producció de menys de 250 persones
treballadores i que en el darrer exercici hagin facturat fins a 40 milions
d’euros
c) Empreses que acreditin un percentatge de vendes a l’estranger
superior al 25% durant els tres darrers exercicis de manera
continuada, o com a mínim en dos de tres exercicis
d) Empreses que hagin desenvolupat o estiguin desenvolupant un
projecte de R+D, preferentment en col·laboració amb un centre
tecnològic a Catalunya, o bé que disposin d’un avantatge competitiu
basat en una patent pròpia
e) Empreses que disposin de contractes i comandes signades per al
finançament del circulant
f) Empreses que impulsin un projecte d’inversió o de creació
d’ocupació en una comarca de Catalunya amb una taxa d’atur
industrial superior a la mitjana de Catalunya, o on recentment s’hagin
patit deslocalitzacions industrials amb afectació superior a 100
persones treballadores

Calendari
d’elaboració

Convocatòria per al període 2019-2020

Centre gestor

Subdirecció General d’Inversió Industrial de la Direcció General
d’Indústria
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Objectius i efectes

Clàusules d’inclusió social en
requisits o criteris de
valoració (gènere, etc.)
Termini necessari per a la
consecució dels objectius

Indicadors

Perfil dels beneficiaris

Costos previsibles
Fonts de finançament
Concurrència i comptabilitat
Indicadors de gestió
Nombre d’expedients de
subvenció
Nombre de subvencions
atorgades
Import de la convocatòria
Import executat

-

Implantar i crear nous establiments industrials, o ampliar els
existents, amb la conseqüent creació de nous llocs de treball
Contribuir a la reactivació industrial i a la generació d’ocupació
neta mitjançant el desenvolupament de nous productes o la
incorporació de sistemes de producció avançats

Els projectes es desenvoluparan fins a 24 mesos després de la
sol·licitud
- Nombre de sol·licituds presentades
- Nombre de projectes subvencionats
- Nombre de llocs de treball creats mitjançant la línia d'ajuts en
forma de garantia i percentatge sobre la plantilla
- Inversió elegible
Empreses amb seu social o seu operativa a Catalunya que, de forma
preferent, compleixin tres dels sis criteris següents:
a) Empreses que comptin amb una estructura de recursos propis no
inferior al 40% en el seu darrer balanç tancat o en el moment de la
formalització de l’operació, sense comptar el préstec objecte de la línia
de reactivació industrial
b) Empreses amb un centre de producció de menys de 250 persones
treballadores i que en el darrer exercici hagin facturat fins a 40 milions
d’euros
c) Empreses que acreditin un percentatge de vendes a l’estranger
superior al 25% durant els tres darrers exercicis de manera
continuada, o com a mínim en dos de tres exercicis
d) Empreses que hagin desenvolupat o estiguin desenvolupant un
projecte d’R+D, preferentment en col·laboració amb un centre
tecnològic a Catalunya, o bé que disposin d’un avantatge competitiu
basat en una patent pròpia
e) Empreses que disposin de contractes i comandes signades per al
finançament del circulant
f) Empreses que impulsin un projecte d’inversió o de creació
d’ocupació en una comarca de Catalunya amb una taxa d’atur
industrial superior a la mitjana de Catalunya o on recentment s’hagin
patit deslocalitzacions industrials amb afectació superior a 100
persones treballadores
El finançament és mitjançant una línia de préstecs que atorga l’Institut
Català de Finances.
L’ajut és en forma de garantia i només tindrà cost en cas que alguna
de les empreses beneficiàries faci fallida i no pugui retornar el préstec
Fons propis
La subvenció és en forma de garantia del 80% del préstec atorgat per
l’Institut Català de Finances. Els ajuts són compatibles amb l’obtenció
d’altres ajuts
2019
2020
2021
15

15

N/D

8

8

N/D

16.000.000 € en forma de garantia
N/D
N/D

N/D
N/D
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Import mitjà per subvenció

N/D

N/D

N/D

Les caselles que consten com a N/D no es poden preveure, ja que depenen de les
característiques concretes de cada projecte. Pel que fa al 2021, encara no es disposa
d’informació sobre noves convocatòries d’aquesta línia.
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Denominació de la
convocatòria

3. Línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de
circulant i la inversió d'actuacions per a la innovació, la
internacionalització i la industrialització

Marc estratègic
Eix
Pla de Govern
de la
XII legislatura

Àmbit
Objectiu

Mesura
Programa
pressupostari
Pla
Objectiu
departamental departamental
Objectiu
estratègic
Aplicació econòmica
Pla sectorial
Marc normatiu de referència
Vinculació amb plans
interdepartamentals
Descripció de la convocatòria
Sector al qual es
dirigeix la
Pla
convocatòria
d’acció
Calendari
d’elaboració
Centre gestor

Objectius i efectes
Clàusules d’inclusió social en
requisits o criteris de
valoració (gènere, etc.)
Termini necessari per a la
consecució dels objectius
Indicadors
Perfil dels beneficiaris
Costos previsibles
Fonts de finançament
Concurrència i comptabilitat
Indicadors de gestió

2. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model
productiu i una fiscalitat justa
2.4 Empresa i teixit productiu
Promoure l’activitat i la competitivitat del teixit empresarial en el sector
industrial
622. Suport a la indústria
2. Promoure l’activitat i la competitivitat del teixit empresarial en el
sector industrial
2.2 Mantenir i promoure l’activitat del teixit empresarial en el sector
industrial
Fons dipositat a l’Institut Català de Finances

Pimes industrials i de serveis relacionats amb seu social o seu
operativa a Catalunya
Convocatòria oberta per al període 2019-2020
Subdirecció General d’Inversió Industrial de la Direcció General
d’Indústria
Consolidar l'activitat industrial i avançar en l'adaptació de les empreses
al canvi de model industrial mitjançant finançament del circulant i de
les inversions en actius per dur a terme projectes d'innovació,
internacionalització o industrialització

Els projectes es desenvoluparan fins a 24 mesos després de la
sol·licitud
- Nombre de sol·licituds presentades
- Nombre de projectes subvencionats
- Inversió elegible
Pimes industrials i de serveis relacionats amb seu social o seu
operativa a Catalunya
L’ajut és en forma de garantia i només tindrà cost en cas que alguna
de les empreses beneficiàries faci fallida i no pugui retornar el préstec
Fons propis
La subvenció és en forma de garantia del 50% del préstec atorgat per
l’Institut Català de Finances. Els ajuts són compatibles amb l’obtenció
d’altres ajuts
2019
2020
2021
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Nombre d’expedients de
subvenció
Nombre de subvencions
atorgades
Import de la convocatòria
Import executat
Import mitjà per subvenció

50

50

N/D

10

10

N/D

42.500.000 € en forma de garantia
N/D
N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D

Les caselles que consten com a N/D no es poden preveure, ja que depenen de les
característiques concretes de cada projecte. Pel que fa al 2021, encara no es disposa
d’informació sobre noves convocatòries d’aquesta línia.
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Direcció General de Comerç

Denominació de la
convocatòria

1. Subvencions i ajuts destinats a entitats organitzadores
d’activitats firals a Catalunya inscrites al Registre d’activitats
firals

Marc estratègic
Eix
Pla de Govern
de la
XII legislatura

Pla
departamental

Àmbit
Objectiu
Mesura
Programa
pressupostari
Objectiu
departamental
Objectiu
estratègic

Aplicació econòmica
Pla sectorial
Marc normatiu de referència
Vinculació amb plans
interdepartamentals
Descripció de la convocatòria
Sector al qual es
dirigeix la
Pla
convocatòria
d’acció
Calendari
d’elaboració
Centre gestor
Objectius i efectes
Clàusules d’inclusió social en
requisits o criteris de
valoració (gènere, etc.)
Termini necessari per a la
consecució dels objectius
Indicadors
Perfil dels beneficiaris
Costos previsibles
Fonts de finançament
Concurrència i comptabilitat
Indicadors de gestió

2. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model
productiu i una fiscalitat justa
2.4 Àmbit: Empresa i teixit productiu
Promoure un model de comerç, serveis, artesania i moda competitiu,
sostenible i equilibrat, i vetllar pels drets de les persones consumidores
641 Ordenació i promoció del comerç i l’artesania
6. Promoure un model de comerç, serveis, artesania i moda competitiu,
sostenible i equilibrat
6.2 Fomentar la competitivitat de les empreses de comerç, artesania i
moda a partir del model de negoci, la digitalització, la singularitat i la
millora de les activitats firals al territori
IU1502 D/483000100/641

Entitats organitzadores d’activitats firals a Catalunya inscrites al
Registre d’activitats firals
Anualment juny - juliol
El Servei d’Activitats Firals i Serveis
Distingir els resultats de les organitzacions firals catalanes que han
aplicat amb èxit un pla, un mètode o un a tècnica que suposi millores
considerables, documentades i mesurables de la innovació, la qualitat i
la productivitat d'alguna de les activitats firals que realitzen

Es tracta d’una activitat permanent que es manté en el temps
Nombre de candidatures que es presenten al premi: 4
Entitats organitzadores d’activitats firals a Catalunya inscrites al
Registre d’activitats firals
El cost previst és d’uns 900 € anuals, per al període 2019 a 2021, que
és el cost del trofeu/s que s’atorga a l’entitat o les entitats guanyadores
(possibilitat de ser dues)
Íntegrament amb fons propis del Departament
Subvenció en espècie
2019
2020
2021
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Nombre d’expedients de
subvenció
Nombre de subvencions
atorgades
Import de la convocatòria
Import executat
Import mitjà per subvenció

3

4

5

1o2

1o2

1o2

900,00 €

900,00 €

900,00 €
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Denominació de la
convocatòria

2. Convocatòria per a la concessió d’una línia d'ajuts en forma de
garantia per al finançament de projectes d'autònoms, micro,
petites i mitjanes empreses, Línia ICF-Comerç

Marc estratègic
Eix
Pla de Govern
de la
XII legislatura

Pla
departamental

Àmbit
Objectiu
Mesura
Programa
pressupostari
Objectiu
departamental
Objectiu
estratègic

Aplicació econòmica
Pla sectorial
Marc normatiu de referència
Vinculació amb plans
interdepartamentals
Descripció de la convocatòria
Sector al qual es
dirigeix la
Pla
convocatòria
d’acció
Calendari
d’elaboració
Centre gestor

Objectius i efectes

Clàusules d’inclusió social en
requisits o criteris de
valoració (gènere, etc.)
Termini necessari per a la
consecució dels objectius
Indicadors
Perfil dels beneficiaris

2. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un model
productiu i una fiscalitat justa
2.4 Empresa i teixit productiu
Promoure un model de comerç, serveis, artesania i moda competitiu,
sostenible i equilibrat, i vetllar pels drets de les persones consumidores
641. Ordenació i promoció del comerç i l’artesania
6. Promoure un model de comerç, serveis, artesania i moda competitiu,
sostenible i equilibrat
6.2 Fomentar la competitivitat de les empreses de comerç, artesania i
moda a partir del model de negoci, la digitalització, la singularitat i la
millora de les activitats firals al territori
IU1502 D/841000100/641
Lleis o decrets que sustenten la política de subvencions

Comerç, serveis, artesania i moda
Primer/segon trimestre (anual)
Unitat de Projectes de l’Àrea de Comerç del Consorci de Comerç,
Artesania i Moda de Catalunya, dins de l’Àrea de Competència en
Promoció del Comerç
−
Facilitar instruments financers que donin suport a l’economia
productiva per fer possible que el teixit empresarial, especialment
les microempreses i les pimes, accedeixin al finançament
mitjançant préstecs i avals, per tal de contribuir al creixement de
l’economia catalana
−
Donar suport a l’enfortiment de projectes empresarials per mitjà
d’aquesta línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de
projectes d’autònoms, micro, petites i mitjanes empreses en els
àmbits del comerç, l’artesania, la moda i els serveis relacionats

Anual
- Nombre de préstecs formalitzats: 90
- Inversió generada per les empreses que han obtingut finançament:
9,8 M€
Autònoms, micro, petites, i mitjanes empreses en els àmbits del
comerç, l’artesania, la moda i els serveis relacionats
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Costos previsibles

Fonts de finançament

Concurrència i comptabilitat
Indicadors de gestió
Nombre d’expedients de
subvenció
Nombre de subvencions
atorgades
Import de la convocatòria
Import executat
Import mitjà per subvenció

Les convocatòries seran anuals, sense tenir en compte l’any natural.
L’Institut Català de Finances atorgarà els préstecs per un import màxim
de 9,5 M€, i la Direcció General de Comerç, mitjançant el CCAM,
atorgarà garanties per un import màxim de 6,65 M€
−
Mitjançant un conveni entre el Departament i l’Institut Català de
Finances es constitueix un fons de garantia. Aquest fons cobreix
la línia ICF-Comerços i el finançament és íntegrament a través de
fons propis del Departament
−
El Departament, mitjançant l’Institut Català de Finances, aporta un
ajut consistent en l’assumpció de risc del 70% del capital pendent,
en el cas de morositat
La línia de finançament en forma de garantia és compatible amb
l’obtenció d’altres ajuts o ingressos
2019
2020
2021
150

50

90

30

6.650.000,00 €
3.554.081,00 €
39.489,79 €

3.095.919,00 €
103.197,30 €
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Direcció General de Turisme

Denominació de la
convocatòria
Marc estratègic
Eix
Pla de Govern
de la
XII legislatura

Pla
departamental

Àmbit
Objectiu
Mesura
Programa
pressupostari
Objectiu
departamental
Objectiu
estratègic

Aplicació econòmica
Pla sectorial
Marc normatiu de referència
Vinculació amb plans
interdepartamentals
Descripció de la convocatòria
Sector al qual es
dirigeix la
Pla
convocatòria
d’acció
Calendari
d’elaboració
Centre gestor

Objectius i efectes

Clàusules d’inclusió social en
requisits o criteris de
valoració (gènere, etc.)
Termini necessari per a la
consecució dels objectius

1. Subvencions i ajuts destinats a ens locals . Fons del foment
territorial del turisme
2. Una economia prospera, responsable i sostenible. Per un model
productiu i una fiscalitat justa
2.4 Empresa i teixit productiu
Consolidar Catalunya com a destinació turística de qualitat,
fonamentada en un turisme d’alt valor afegit i una oferta diversificada
651. Ordenació, foment i promoció turística
5. Consolidar Catalunya com a destinació turística de qualitat,
fonamentada en un turisme d’alt valor afegit i una oferta diversificada
5.1 Millorar la qualitat de les destinacions i els serveis turístics de
Catalunya, potenciar la diversificació de l’oferta turística i reequilibrar el
territori
IU1503 D/760000100/651
Pla estratègic de turisme de Catalunya 2018-2022
Decret legislatiu de 3/2002, de 24 de desembre

Ens locals
Convocatòria anual, primer quadrimestre de l’any
Servei de Planificació Turística.
Afavorir un model turístic competitiu, sostenible i de qualitat a partir de:
- Millorar l’equilibri territorial
- Diversificar l’oferta i orientar-se a la demanda
- Desestacionalitzar
- Innovar en el producte

Les convocatòries es preveuen per ser executades en tres anys
-

Indicadors
Perfil dels beneficiaris
Costos previsibles
Fonts de finançament

Percentatge destinat a PFTT respecte a la recaptació total de
l'impost
- Nombre actuacions a subvencionar i percentatge d’execució
Ens locals (ajuntaments, consells comarcals, diputacions provincials)
Entre 4 i 6 milions d’euros per convocatòria. Convocatòries pluriennals
a tres anys.
Convocatòries finançades per l’impost sobre estades en establiments
turístics (ATURISME)
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Concurrència i comptabilitat
Indicadors de gestió
Nombre d’expedients de
subvenció
Nombre de subvencions
atorgades
Import de la convocatòria
Import executat
Import mitjà per subvenció

Les despeses financen fins al 50% del projecte. Són compatibles amb
altres ajuts.
2019
2020
2021
78

70

70

20

18

18

6.000.000,00 €
6.000.000,00 €
320.000,00 €

5.000.000,00 €
5.000.000,00 €
320.000,00 €

5.000.000,00 €
5.000.000,00 €
320.000,00 €
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Denominació de la
convocatòria
Marc estratègic
Eix
Pla de Govern
de la
XII legislatura

Pla
departamental

Àmbit
Objectiu
Mesura
Programa
pressupostari
Objectiu
departamental
Objectiu
estratègic

Aplicació econòmica
Pla sectorial
Marc normatiu de referència
Vinculació amb plans
interdepartamentals
Descripció de la convocatòria
Sector al qual es
dirigeix la
Pla
convocatòria
d’acció
Calendari
d’elaboració
Centre gestor
Objectius i efectes
Clàusules d’inclusió social en
requisits o criteris de
valoració (gènere, etc.)
Termini necessari per a la
consecució dels objectius
Indicadors
Perfil dels beneficiaris
Costos previsibles
Fonts de finançament

Concurrència i comptabilitat

Indicadors de gestió

2. Ajuts destinats a empreses privades d’allotjament turístic
2. Una economia prospera, responsable i sostenible. Per un model
productiu i una fiscalitat justa
2.4 Empresa i teixit productiu
Consolidar Catalunya com a destinació turística de qualitat,
fonamentada en un turisme d’alt valor afegit i una oferta diversificada
651. Ordenació, foment i promoció turística
5. Consolidar Catalunya com a destinació turística de qualitat,
fonamentada en un turisme d’alt valor afegit i una oferta diversificada.
5.1 Millorar la qualitat de les destinacions i els serveis turístics de
Catalunya, potenciar la diversificació de l’oferta turística i reequilibrar el
territori
Fons disposats a l’Institut Català de Finances (ICF) (IU1503
D/470000100/651)
Pla estratègic de turisme de Catalunya 2018-2022
Decret legislatiu de 3/2002, de 24 de desembre

Empreses privades d’allotjament turístic
Convocatòria anual, primer quadrimestre de l’any
Servei de Planificació Turística. Subdirecció General de
Desenvolupament Turístic Territorial. Direcció General de Turisme
Millorar la qualitat i acollida dels allotjaments turístics mitjançant
l’estimulació de les inversions

Les convocatòries es preveuen per obres executades en 2 anys i la
devolució del préstec pot arribar a 10 anys
Inversió total
Empreses privades (càmpings, hotels i turisme rural)
4 milions d’euros per convocatòria. Es bonifica un màxim del 2% dels
interessos d’un préstec concedit per l’Institut Català de Finances
Convocatòries finançades per l’impost sobre estades en establiments
turístics (ATURISME)
− Compatibles amb altres ajuts
− Reglament (CE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de
desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del
Tractat CE als ajuts de minimis
− Reglament núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014,
pel qual es declaren determinats ajuts compatibles amb el mercat
interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat
2019
2020
2021
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Nombre d’expedients de
subvenció
Nombre de subvencions
atorgades
Import de la convocatòria
Import executat
Import mitjà per subvenció

15

25

40

10

20

35

4.000.000,00 €
500.000,00 €
50.000,00 €

800.000,00 €
40.000,00 €

2.700.000,00 €
80.000,00 €
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Consell Interuniversitari de Catalunya

Denominació de la
convocatòria
Marc estratègic
Eix
Pla de Govern
de la
XII legislatura

Àmbit
Objectiu
Mesura
Programa
pressupostari

Pla
departamental

Objectiu
departamental
Objectiu
estratègic

Aplicació econòmica

1. Distincions Jaume Vicens Vives a la qualitat docent
universitària
2. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un model
productiu i una fiscalitat justa
2.3. Coneixement i innovació
Impulsar la qualitat i la competitivitat del sistema universitari a partir de
la millora de les polítiques de captació i retenció de talent, del
finançament públic i de la seva equitat
422 Educació universitària
11. Millorar la qualitat i la competitivitat del sistema universitari, a
través d’un gran acord de país, el Pactenacional, sobre les polítiques
de captació i retenció de talent i del finançament públic i l’equitat del
sistema de beques i preus
11.1 Establir les línies estratègiques, en clau de futur, del model
universitari català, en el marc del Pacte nacional per a la societat del
coneixement
Segons la universitat guardonada:
− IU1602 D/449000100/422
− D/448002500/422
− D/448003100/422
− D/481000100/422

Pla sectorial
Marc normatiu de referència

Decret 69/1996, de la distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent
universitària

Vinculació amb plans
interdepartamentals
Descripció de la convocatòria
Sector al qual es
dirigeix la
Pla
convocatòria
d’acció
Calendari
d’elaboració
Centre gestor

Sistema universitari català

Objectius i efectes

Clàusules d’inclusió social en
requisits o criteris de
valoració (gènere, etc.)
Termini necessari per a la
consecució dels objectius

Subvencions i ajuts destinats a premiar l’excel·lència en la docència
universitària. Convocatòria anual.
Oficina del Consell Interuniversitari de Catalunya
La distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària té la
finalitat de premiar l'excel·lència en la docència universitària amb la
finalitat d'honorar el professorat universitari i els departaments
universitaris que sobresurten per la seva contribució en la millora de la
qualitat de la docència, especialment per la tasca de renovació de la
docència, la formació de professorat i l'elaboració de manuals i
materials docents al servei de les universitats
Actualment no n’hi ha. N’hi haurà en el futur amb la inclusió de la
menció Encarna Sanahuja.
El decret que ho regula (Decret 69/1996) només estableix la finalitat
del premi, no el termini de la consecució
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Indicadors
Previsió segons l’exercici 2018
Perfil dels beneficiaris
Costos previsibles
Fonts de finançament
Concurrència i comptabilitat
Indicadors de gestió
Nombre d’expedients de
subvenció
Nombre de subvencions
atorgades
Import de la convocatòria
Import executat
Import mitjà per subvenció

- Nombre de candidatures presentades: 20
- Nombre de guardonats: 7
Professors i professores de les universitats catalanes i equips de
professorat o centres o departaments universitaris
Es destinaran 140.000,00 € anuals a les Distincions Jaume Vicens
Vives
Íntegrament amb fons propis del Departament
Les distincions es preveuen compatibles amb l’obtenció d’altres ajuts o
ingressos
2019
2020
2021
1

1

1

7

7

7

140.000,00 €
140.000,00 €
20.000,00 €

140.000,00 €
140.000,00 €
20.000,00 €

140.000,00 €
140.000,00 €
20.000,00 €
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Denominació de la
convocatòria
Marc estratègic
Eix
Pla de Govern
de la
XII legislatura

Àmbit
Objectiu
Mesura
Programa
pressupostari

Pla
departamental

Objectiu
departamental
Objectiu
estratègic

Aplicació econòmica

2. Menció M. Encarna Sanahuja Yll a l’excel·lència en la inclusió
de la perspectiva de gènere en la pràctica docent universitària
2. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un model
productiu i una fiscalitat justa
2.3. Coneixement i innovació
Impulsar la qualitat i la competitivitat del sistema universitari a partir de
la millora de les polítiques de captació i retenció de talent, del
finançament públic i de la seva equitat
422 Educació universitària
11. Millorar la qualitat i la competitivitat del sistema universitari, a
través d’un gran acord de país, el Pacte nacional, sobre les polítiques
de captació i retenció de talent i del finançament públic i l’equitat del
sistema de beques i preus
11.1 Establir les línies estratègiques, en clau de futur, del model
universitari català, en el marc del Pacte nacional per a la societat del
coneixement
Segons la universitat guardonada:
− IU1602 D/449000100/422
− D/448002500/422
− D/448003100/422
− D/481000100/422,

Pla sectorial
Marc normatiu de referència

Decret de creació de la menció M. Encarna Sanahuja Yll a
l’excel·lència en la inclusió de la perspectiva de gènere en la pràctica
docent universitària

Vinculació amb plans
interdepartamentals
Descripció de la convocatòria
Sector al qual es
dirigeix la
convocatòria
Pla
d’acció
Calendari
d’elaboració

Sistema universitari català

Centre gestor
Objectius i efectes
Clàusules d’inclusió social en
requisits o criteris de
valoració (gènere, etc.)
Termini necessari per a la
consecució dels objectius
Indicadors
Perfil dels beneficiaris
Costos previsibles

Subvencions i ajuts destinats a premiar la inclusió de la perspectiva de
gènere en les matèries o en els plans d’estudi de qualsevol disciplina,
preferentment des de l’entrada en vigor de la Llei 17/2015, de 21 de
juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes
Oficina del Consell Interuniversitari de Catalunya
La menció M. Encarna Sanahuja Yll té per objecte premiar
l’excel·lència en la inclusió de la perspectiva de gènere en la pràctica
docent universitària
Aquesta menció és per premiar la perspectiva de gènere en la
innovació educativa
El decret que ho regula (Decret 69/1996) només estableix la finalitat
del premi, no el termini de consecució
- Nombre de candidatures presentades (primer any): 12
- Nombre de guardonats: 1
Docents o equips docents del sistema universitari català
20.000,00 €
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Fonts de finançament
Concurrència i comptabilitat
Indicadors de gestió
Nombre d’expedients de
subvenció
Nombre de subvencions
atorgades
Import de la convocatòria
Import executat
Import mitjà per subvenció

Íntegrament amb fons propis del Departament
La menció es preveu compatible amb l’obtenció d’altres ajuts o
ingressos
2019
2020
2021
1

1

1

1

1

1

20.000,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €

20.000,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €

20.000,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €
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Direcció General de Recerca

Denominació de la
convocatòria

1. Subvencions i ajuts destinats a agrupacions de tecnologies
emergents per a la realització de projectes de valorització i
transferència de resultats de recerca

Marc estratègic
Eix
Àmbit
Pla de Govern
de la
XII legislatura

Objectiu

Mesura
Programa
pressupostari
Pla
departamental

Objectiu
departamental
Objectiu
estratègic

Aplicació econòmica
Pla sectorial

Marc normatiu de referència

Vinculació amb plans
interdepartamentals
Descripció de la convocatòria
Sector al qual es
dirigeix la
convocatòria
Pla
d’acció
Calendari
d’elaboració
Centre gestor

Objectius i efectes

2. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model
productiu i una fiscalitat justa
2.3 Àmbit: Coneixement i innovació
Millorar les bases i la coordinació de tot el sistema de coneixement per
potenciar el seu impacte en totes les activitats del país i contribuir a fer
possible la societat del coneixement
Impuls de convocatòries per al desenvolupament dels programes
d’infraestructures i de valorització amb cofinançament FEDER 20142020 en el marc de la RIS3CAT
571. Recerca i desenvolupament
12. Fomentar un sistema de recerca basat en l'excel·lència, la captació
i retenció de talent, la internacionalització, la transferència de
coneixement i la innovació
12.3 Incrementar el suport als agents del sistema per tal d'impulsar-ne
la internacionalització i alinear les estratègies catalanes de foment de
l'R+D+I amb l'agenda europea Horizon 2020 i Horizon Europe
IU1603 D/448000100/5710/0000
− Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del
Consell, de 17 de desembre de 2013
− Reglament (UE) núm. 1301/2013 del Parlament Europeu i del
Consell, de 17 de desembre
− Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
− Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. RIS3CAT
− Pacte nacional per a la recerca i la innovació
Agents d’execució de les activitats de recerca, desenvolupament i
innovació, de titularitat pública o privada
Bases (Ordre EMC/66/2018, de 5 de juny) i convocatòria (Resolució
EMC/2214/2018, de 7 de setembre), publicades l’octubre del 2018.
Resolució definitiva prevista per a mitjan de juny del 2019.
Direcció General de Recerca
Impuls per a la realització de projectes concrets de valorització i
transferència de resultats del coneixement frontera o de la recerca en
general, per accelerar la introducció al mercat de nous productes o
processos disruptius o bé per generar un benefici social significatiu,
mitjançant la transformació dels resultats de la recerca en productes i
processos disruptius, intensius en coneixement i d'alt valor afegit;
augment del pes de les activitats de contingut tecnològic elevat i alt
valor afegit en el teixit productiu; generació de nova activitat
empresarial en àmbits emergents amb un potencial de creixement
elevat, i creació de noves empreses en àmbits emergents
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Clàusules d’inclusió social en
requisits o criteris de
valoració (gènere, etc.)
Termini necessari per a la
consecució dels objectius

Indicadors

Perfil dels beneficiaris

Costos previsibles

Fonts de finançament

Concurrència i compatibilitat

Indicadors de gestió
Nombre d’expedients de
subvenció
Nombre de subvencions
atorgades
Import de la convocatòria
Import executat

Base reguladora 3 lletra m) de l’annex I, de l’Ordre EMC/66/2018, de 5
de juny
3 anys
- Personal investigador a temps complet (any) que participen en els
projectes (FEDER E021). Objectiu 2021: 800, 500 dones i 300
homes
- Empreses que cooperen amb centres d’investigació (FEDER CO26).
Objectiu 2021: 62
- Nombre d’empreses derivades (spin-off) creades (codi RIS3-24).
Previsió 2021: 16
Entitats públiques o privades sense ànim de lucre amb activitat
d’R+D+I en els àmbits emergents següents: cervell humà, dades
massives (big data) en ciències de la vida, energia de fusió, grafè,
indústria 4.0, internet de les coses, 3D, processadors de baix consum i
tecnologies quàntiques
Es preveu que els projectes siguin de 3 anys.
S’atorga una bestreta del 50% (9.000.000 €) amb la resolució definitiva
prevista el 2019, i el 50% restant (9.000.000 €) s’abonarà a partir del
moment en què s’hagi justificat la bestreta, d’acord amb les
justificacions parcials fins al 31 de desembre de 2023.
La taxa màxima de cofinançament de la despesa elegible és del 50%.
L’altre 50%, el financen els beneficiaris. Es podran establir bestretes
de fins a un màxim del 50% del finançament atorgat, sempre que
existeixi crèdit suficient en el pressupost de la Generalitat de
Catalunya en el moment de la resolució de la concessió, a càrrec de la
partida pressupostària IU1603/D/448000100/5710/0000. Si no hi ha
crèdit suficient, es reduirà el percentatge anterior per adequar-lo al
crèdit existent.
D’acord amb l’art 22 de l’Ordre EMC/66/2018, de 5 de juny:
22.1 L'import de les subvencions en cap cas no pot ser d'una quantitat
que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes,
ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat subvencionada,
d'acord amb el que disposa l'article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre.
22.2 Un projecte pot rebre ajuts d'altres programes, fons o instruments
de la Unió Europea a condició que el mateix concepte de despesa no
estigui subvencionat per un altre fons o instrument de la Unió Europea,
ni pel mateix fons a través d'un altre programa, d'acord amb el que
disposa l'article 65.11 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del
Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.
22.3 Cal deduir els ingressos nets produïts durant l'execució de
l'operació d'acord amb l'article 65.8 del Reglament (UE) núm.
1303/2013 o els que es generin un cop finalitzat el període d'execució
d'acord amb l’article 61 del mateix Reglament.
2019
2020
2021
9 (col·laboratius,
mínim 5 sol·licitants)
82
18.000.000,00 €
9.000.000,00 €
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Import mitjà per subvenció

219.512,20 €

Nota: Cada expedient correspon a una actuació que s’ha de desenvolupar de forma coordinada per un
mínim de 5 participants. Cada participant té la condició de beneficiari. S’han presentat 9 sol·licituds, de les
quals 2 tenen 10 sol·licitants, 2 en tenen 7, 1 en té 5, 1 en té 12, 1 en té 8, 1 en té 9, i 1 en té 14. En total:
9 expedients i 82 subvencions sol·licitades.
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Denominació de la
convocatòria
Marc estratègic
Eix
Àmbit
Pla de Govern
de la
XII legislatura

Objectiu

Mesura
Programa
pressupostari
Pla
departamental

Objectiu
departamental
Objectiu
estratègic

Aplicació econòmica

2. Subvencions i ajuts destinats a projectes singulars
d’infraestructures per a R+D
2. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model
productiu i una fiscalitat justa
2.3 Àmbit: Coneixement i innovació
Millorar les bases i la coordinació de tot el sistema de coneixement per
potenciar el seu impacte en totes les activitats del país i contribuir a fer
possible la societat del coneixement
Impuls de convocatòries per al desenvolupament dels programes
d’infraestructures i de valorització amb cofinançament FEDER 20142020 en el marc de la RIS3CAT
571. Recerca i desenvolupament
12. Fomentar un sistema de recerca basat en l'excel·lència, la captació
i retenció de talent, la internacionalització, la transferència de
coneixement i la innovació
12.3. Incrementar el suport als agents del sistema per tal d'impulsar-ne
la internacionalització i alinear les estratègies catalanes de foment de
l'R+D+I amb l'agenda europea Horizon 2020 i Horizon Europe
IU1603 D/748000100/5710/0000
IU1603 D/748000100/5730/0000

Pla sectorial

Marc normatiu de referència

Vinculació amb plans
interdepartamentals
Descripció de la convocatòria
Sector al qual es
dirigeix la
convocatòria
Pla
d’acció
Calendari
d’elaboració
Centre gestor
Objectius i efectes
Clàusules d’inclusió social en
requisits o criteris de
valoració (gènere, etc.)
Termini necessari per a la
consecució dels objectius

− Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del
Consell, de 17 de desembre de 2013
− Reglament (UE) núm. 1301/2013, del Parlament Europeu i del
Consell, de 17 de desembre
− Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
− Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. RIS3CAT
− Pacte nacional per a la recerca i la innovació
Agents d’execució de les activitats de recerca, desenvolupament i
innovació, de titularitat pública o privada
Publicació durant el mes d’abril. El termini de presentació de
sol·licituds serà de 2 mesos a partir de la publicació de la convocatòria.
La resolució definitiva (maig), 6 mesos a partir de la data de finalització
del termini de presentació de sol·licituds (desembre)
Direcció General de Recerca
Potenciar l’excel·lència científica i tecnològica mitjançant el suport de
les infraestructures subvencionades a l’activitat de recerca,
desenvolupament i innovació tecnològica
Base reguladora 4.1 lletra l) de la proposta de bases
7 anys
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Departament d’Empresa i Coneixement

−

Indicadors

Perfil dels beneficiaris

Costos previsibles
Fonts de finançament

Concurrència i compatibilitat

Indicadors de gestió
Nombre d’expedients de
subvenció
Nombre de subvencions
atorgades
Import de la convocatòria
Import executat
Import mitjà per subvenció

Personal investigador que treballa en instal·lacions
d’infraestructures de recerca millorades (FEDER CO25). Previsió
2021: 3.000, 1.800 dones i 1.200 homes
− Relació entre el percentatge d’investigadors i d’investigadores que
treballen en instal·lacions d’infraestructures de recerca millorades
(FEDER CO25). Previsió 2021: 0,67
Universitats públiques, universitats privades, centres de recerca
públics o privats i entitats sense finalitat de lucre que puguin ser
considerats agents d’execució de la recerca
La Generalitat no avança cap import. L’ajut FEDER s’abona als
beneficiaris un cop s’ha justificat la despesa. L’import total destinat a la
convocatòria és de 39.765.898,00 €
La taxa màxima de cofinançament de la despesa elegible és del 50%.
L’altre 50%, el financen els beneficiaris. No hi ha previsió de bestretes
L'import de les subvencions en cap cas no pot ser d'una quantitat que,
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes,
ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat subvencionada,
d'acord amb el que disposa l'article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre
2019
2020
2021
20
15
39.765.898,00 €
22.268.902,90 €

9.941.474,50 €

2.651.059,87 €
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Departament d’Empresa i Coneixement

Denominació de la convocatòria

3. Subvencions i ajuts destinats a equipaments cooperatius
d'adquisició d'equipaments i plataformes científiques i
tecnològiques

Marc estratègic
Eix
Àmbit
Pla de Govern
de la XII
legislatura

Objectiu

Mesura
Programa
pressupostari
Pla
departamental

Objectiu
departamental
Objectiu
estratègic

Aplicació econòmica
Pla sectorial

Marc normatiu de referència

Vinculació amb plans
interdepartamentals
Descripció de la convocatòria
Sector al qual es
dirigeix la
convocatòria
Pla
d’acció
Calendari
d’elaboració
Centre gestor

Objectius i efectes

Clàusules d’inclusió social en
requisits o criteris de valoració
(gènere, etc.)
Termini necessari per a la
consecució dels objectius

2. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou
model productiu i una fiscalitat justa
2.3 Àmbit: Coneixement i innovació
Millorar les bases i la coordinació de tot el sistema de coneixement
per potenciar el seu impacte en totes les activitats del país i
contribuir a fer possible la societat del coneixement
Impuls de convocatòries per al desenvolupament dels programes
d’infraestructures i de valorització amb cofinançament FEDER 20142020 en el marc de la RIS3CAT
571. Recerca i desenvolupament
12. Fomentar un sistema de recerca basat en l'excel·lència, la
captació i retenció de talent, la internacionalització, la transferència
de coneixement i la innovació
12.3. Incrementar el suport als agents del sistema per tal d'impulsarne la internacionalització i alinear les estratègies catalanes de
foment de l'R+D+I amb l'agenda europea Horizon 2020 i Horizon
Europe
IU1603 D/748000100/5710/0000
− Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del
Consell, de 17 de desembre de 2013
− Reglament (UE) núm. 1301/2013, del Parlament Europeu i del
Consell, de 17 de desembre
− Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
− Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. RIS3CAT
− Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació
Agents d’execució de les activitats de recerca, desenvolupament i
innovació, de titularitat pública o privada
Bases (Ordre EMC/17/2019, de 8 de febrer) i convocatòria
(Resolució EMC/337/2019, de 12 de febrer) publicades el febrer de
2019. Termini de finalització de presentació de sol·licituds maig de
2019 (3 mesos). Termini per resoldre novembre (6 mesos des de la
finalització del període de presentació de sol·licituds).
Direcció General de Recerca
Potenciar l'excel·lència científica i tecnològica mitjançant el suport a
l'activitat de recerca, desenvolupament i innovació tecnològica, així
com facilitar els processos de valorització i transferència de
coneixement prestat per a uns equipaments i plataformes
científiques que no podrien ser adquirits de forma individual, pel seu
elevat cost d’adquisició
Base reguladora 4.1 lletra l) de l’Ordre EMC/17/2019.
7 anys
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Departament d’Empresa i Coneixement

Indicadors

Perfil dels beneficiaris

Costos previsibles

Fonts de finançament

Concurrència i compatibilitat

Indicadors de gestió
Nombre d’expedients de
subvenció
Nombre de subvencions
atorgades
Import de la convocatòria
Import executat
Import mitjà per subvenció

− Personal investigador que treballa en instal·lacions
d’infraestructures de recerca millorades (FEDER CO25). Previsió
2021: 335, 190 dones i 145 homes.
− Relació entre el percentatge d’investigadors i d’investigadores
que treballen en instal·lacions d’infraestructures de recerca
millorades (FEDER CO25). Previsió 2021: 0,76
Universitats del sistema universitari de Catalunya, centres de
recerca, parcs científics i tecnològics i institucions sense finalitat de
lucre, tant de titularitat pública com privada, que tinguin com a
activitat principal la recerca i la innovació, o que tinguin la
consideració d'agents d'execució de la recerca
La Generalitat no avança cap import. L’ajut FEDER s’abona als
beneficiaris un cop s’ha justificat la despesa. L’import total destinat a
la convocatòria és de 20.260.000,00 €
La taxa màxima de cofinançament de la despesa elegible és del
50%. L’altre 50%, el financen els beneficiaris. No hi ha previsió de
bestretes
L'import de les subvencions en cap cas no pot ser d'una quantitat
que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes,
ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat subvencionada,
d'acord amb el que disposa l'article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre
2019
2020
2021
8
5
20.260.000,00 €
4.457.200,00 €

6.078.000,00 €

4.052.000,00 €
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Departament d’Empresa i Coneixement

Denominació de la
convocatòria
Marc estratègic
Eix
Pla de Govern
de la XII
legislatura

Àmbit
Objectiu
Mesura
Programa
pressupostari

Pla
departamental

Objectiu
departamental
Objectiu
estratègic

Aplicació econòmica
Pla sectorial

Marc normatiu de referència

Vinculació amb plans
interdepartamentals
Descripció de la convocatòria
Sector al qual es
dirigeix la
convocatòria
Pla
d’acció
Calendari
d’elaboració
Centre gestor

Objectius i efectes

Clàusules d’inclusió social en
requisits o criteris de
valoració (gènere, etc.)
Termini necessari per a la
consecució dels objectius

4. Subvencions i ajuts destinats al Programa de beques Balsells
2. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model
productiu i una fiscalitat justa
2.3 Àmbit: Coneixement i innovació
Fomentar un sistema de recerca basat en l’excel·lència, la captació i
retenció de talent, la internacionalització, la transferència de
coneixement i la innovació
571. Recerca i desenvolupament
12. Fomentar un sistema de recerca basat en l'excel·lència, la captació
i retenció de talent, la internacionalització, la transferència de
coneixement i la innovació
12.2 Fomentar l'excel·lència del sistema català d'R+D mitjançant la
formació i la captació de personal investigador, així com la seva
mobilitat, consolidant els processos de formació, atracció i retenció de
talent nacional i internacional
IU1603 D/490000100/5710
− Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
− Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions
− Capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
Convocatòria emmarcada en el Pacte nacional per a la recerca i la
innovació, que posa la recerca i la innovació com a prioritats
estratègiques fins al 2020
Beques per realitzar estudis de màster i doctorat en l’ àmbit de les
enginyeries i en el sector agroalimentari
Convocatòries anuals, si hi ha disponibilitat pressupostària. El 2018 i el
2019 la Generalitat no va publicar cap convocatòria de beques
Balsells, tot i que el Programa s’ha continuat realitzant aquests dos
anys sense el cofinançament de la Generalitat i gestionat per les
universitats nord-americanes.
Direcció General de Recerca
Estimular la mobilitat de joves catalans que tenen l’oportunitat de
formar-se i fer recerca en un entorn molt innovador i en universitats
punteres (Universitat de Colorado, Boulder (BBC), Universitat de
California, Irvine (BBI), i Universitat de California, Davis (BBD), així
com promoure la internacionalització de la recerca catalana en uns
àmbits de particular interès com ara el de les enginyeries i
l’agroalimentari

Les beques tindran una durada de 12 mesos ininterromputs
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Departament d’Empresa i Coneixement

Indicadors
Perfil dels beneficiaris
Costos previsibles

Fonts de finançament

Concurrència i comptabilitat
Indicadors de gestió
Nombre d’expedients de
subvenció
Nombre de subvencions
atorgades
Import de la convocatòria
Import executat
Import mitjà per subvenció

Nombre de beques que s’han ofert en les darreres convocatòries del
Programa Balsells-Generalitat de Catalunya:
- Nombre de beques de nou ingrés. Previsió 2021: 11
- Nombre de beques de renovació. Previsió 2021: 7
Graduats i postdoctorats
Les beques tindran una durada de 12 mesos ininterromputs. Són
convocatòries anuals
− Ajuts per a desplaçament finançats al 100% amb fons propis
− Cost de beques:
- University of California, Irvine (UCI): Balsells Foundation (BF)
finança el 50%, i els fons propis, l’altre 50%
- University of California, Davis (UCD): BF finança el 50%, i els
fons propis, l’altre 50%
- University of Colorado Boulder (UCB): UCB i BF financen el
33% cadascuna, i el fons propis, el 66%
Les beques són incompatibles amb qualsevol altre ajut o subvenció
que les persones candidates obtinguin per a la mateixa finalitat
2019
2020
2021
0

45

45

0

20

20

0
0
0

571.375,00 $
571.375,00 $
28.568,75 $

581.125,00 $
581.125,00 $
29.056,25 $

Nota: L’import de la convocatòria, l’import executat i l’import mitjà per subvenció es refereixen només a la
part total de la subvenció (beques) cofinançada per la Generalitat. La subvenció que rep el beneficiari
inclou a més la part finançada per la Balsells Foundation (BF) i per la universitat en qüestió, si escau.
L’import de la convocatòria s’incrementa cada any tot i oferir el mateix nombre de beques a causa de
l’augment del cost anual de les beques (en gran part per l’increment de les mensualitats que es paguen als
becaris i que es revisen cada any).
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Departament d’Empresa i Coneixement

Agència Catalana del Consum

Denominació de la
convocatòria
Marc estratègic
Pla de Govern
de la XII
legislatura

Eix
Àmbit
Objectiu
Programa
pressupostari

Pla
departamental

Objectiu
departamental
Objectiu
estratègic

Aplicació econòmica
Pla sectorial

1. Subvencions destinades a organitzacions de persones
consumidores de Catalunya
2. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un model
productiu i una fiscalitat justa
2.4 Empresa i teixit productiu
Promoure un model de comerç, servei, artesania i moda competitiu,
sostenible i equilibrat, i vetllar pels drets de les persones consumidores
461. Ordenació, control i informació sobre el consum
10. Vetllar pels drets de les persones consumidores, per la qualitat dels
béns i els serveis oferts per les empreses en el mercat, i promoure
l’excel·lència en l’atenció al client
10.2 Fomentar un criteri millor i més exigència per part de les persones
consumidores mitjançant la informació i la formació, amb especial
atenció als consumidors del futur, a partir de l’escola
6170 D/482002700/4610/0000
−

Marc normatiu de referència
Vinculació amb plans
interdepartamentals
Descripció de la convocatòria
Sector al qual es
dirigeix la
convocatòria
Pla
d’acció
Calendari
d’elaboració

Centre gestor
Objectius i efectes
Clàusules d’inclusió social en
requisits o criteris de
valoració (gènere, etc.)
Termini necessari per a la
consecució dels objectius

−

Organitzacions de persones consumidores de Catalunya
-

Tramitació i publicació de la convocatòria durant el primer trimestre
de l’any
- Resolució de concessió en un termini màxim de 3 mesos des de la
finalització de la presentació de sol·licituds
- Justificació i pagament: novembre – desembre
La Subdirecció General d’Atenció al Consumidor de l’Agència Catalana
del Consum, dins de l’Àrea de Competència de Consum
Incrementar la cobertura de la protecció a les persones consumidores
a Catalunya
Criteris de valoració: projectes adreçats als col·lectius especialment
protegits d’acord amb el que estableix l’article 111-2.c) de la Llei
22/2010, del Codi de consum de Catalunya
1 any
-

Indicadors

Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya
(DOGC núm. 5677, de 23.7.2010)
Llei 9/2004, de 24 de desembre, de creació de l’Agència Catalana
del Consum (DOGC núm. 4291, de 30.12.2004)

-

Increment del nombre de consultes ateses per les organitzacions
de persones consumidores
Increment del nombre de reclamacions gestionades
Percentatge d’actuacions de difusió en matèria de consum
adreçades a col·lectius especialment protegits pel Codi de consum
de Catalunya
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Perfil dels beneficiaris
Costos previsibles
Fonts de finançament
Concurrència i comptabilitat
Indicadors de gestió
Nombre d’expedients de
subvenció
Nombre de subvencions
atorgades
Import de la convocatòria
Import executat
Import mitjà per subvenció

Organitzacions de persones consumidores
El cost previst és d’un màxim de 200.000 € per any, que pot variar en
funció de la disponibilitat pressupostària i de la variació de les
actuacions a subvencionar
Fons propis de l’Agència Catalana del Consum
Les subvencions poden subvencionar totalment o parcialment les
despeses subvencionades. Es preveuen compatibles amb l’obtenció
d’altres ajuts o ingressos
2019
2020
2021
9

9

9

9

9

9

190.000,00 €
190.000,00 €
21.111,11 €

200.000,00 €
200.000,00 €
22.222,22 €

200.000,00 €
200.000,00 €
22.222,22 €
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Departament d’Empresa i Coneixement

Denominació de la
convocatòria

2. Convocatòria per a la concessió dels premis de la fase
autonòmica del concurs escolar de consum responsable
anomenat Consumópolis

Marc estratègic
Pla de Govern
de la XII
legislatura

Eix
Àmbit
Objectiu
Programa
pressupostari

Pla
departamental

Objectiu
departamental
Objectiu
estratègic

Aplicació econòmica
Pla sectorial

2. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un model
productiu i una fiscalitat justa
2.4 Empresa i teixit productiu
Promoure un model de comerç, servei, artesania i moda competitiu,
sostenible i equilibrat i vetllar pels drets de les persones consumidores
461. Ordenació, control i informació sobre el consum
10. Vetllar pels drets de les persones consumidores, per la qualitat
dels béns i els serveis oferts per les empreses en el mercat i promoure
l’excel·lència en l’atenció al client
10.2 Fomentar un criteri millor i més exigència per part de les
persones consumidores mitjançant la informació i la formació, amb
especial atenció als consumidors del futur, a partir de l’escola
6170 D/483000100/4610/0000

Marc normatiu de referència

− Llei 9/2004, de 24 de desembre, de creació de l’Agència Catalana
del Consum
− Article 126-17 de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de
consum de Catalunya

Vinculació amb plans
interdepartamentals
Descripció de la convocatòria
Sector al qual es
dirigeix la
convocatòria
Pla
d’acció
Calendari
d’elaboració

Centres educatius d’ensenyament primari i secundari de Catalunya

Centre gestor

Objectius i efectes

Clàusules d’inclusió social en
requisits o criteris de
valoració (gènere, etc.)
Termini necessari per a la
consecució dels objectius

-

Tramitació i publicació de la convocatòria durant el primer
trimestre de l’any
- Resolució de concessió a final del mes de maig
La Subdirecció General d’Atenció al Consumidor de l’Agència
Catalana del Consum, dins de l’Àrea de Competència de Consum
- Sensibilitzar els escolars catalans de la importància que les seves
decisions de consum comporten per a si mateixos, el medi
ambient i el seu entorn social
- Fomentar l’adopció d’hàbits de consum crítics, sostenibles i
solidaris entre els més joves
- Incrementar la participació respecte de l’any anterior dels centres
educatius a través del professorat i l’alumnat en activitats
relacionades amb l’educació de les persones consumidores

1 any
-

Indicadors

-

Variació del nombre d’equips participants al concurs escolar
Consumópolis (%)
Variació del nombre d’alumnes participants al concurs escolar
Consumópolis (%)
Variació d’escoles participants
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Departament d’Empresa i Coneixement

Perfil dels beneficiaris

Costos previsibles

Fonts de finançament
Concurrència i comptabilitat
Indicadors de gestió
Nombre d’expedients de
subvenció
Nombre de subvencions
atorgades
Import de la convocatòria
Import executat
Import mitjà per subvenció

Centres escolars d’educació primària i secundària de Catalunya
La convocatòria es fa cada any des de fa 15 anys i l’import previst es
de 5.700 € destinats als premis següents:
Equips d'escolars de cicle superior d'educació primària:
- 1r premi de 1.000,00 euros per al centre educatiu
- 2n premi de 600,00 euros per al centre educatiu
- 3r premi de 300,00 euros per al centre educatiu
b) Equips d'escolars de primer cicle d'educació secundària obligatòria:
- 1r premi de 1.000,00 euros per al centre educatiu
- 2n premi de 600,00 euros per al centre educatiu
- 3r premi de 300,00 euros per al centre educatiu
c) Equips d'escolars de segon cicle d'educació secundària obligatòria:
- 1r premi de 1.000,00 euros per al centre educatiu
- 2n premi de 600,00 euros per al centre educatiu
- 3r premi de 300,00 euros per al centre educatiu
Fons propis de l’Agència Catalana del Consum
No hi ha concurrència amb altres subvencions
2019
2020
2021
55

55

55

9

9

9

5.700,00 €
5.700,00 €
633,00 €

5.700,00 €
5.700,00 €
633,00 €

5.700,00 €
5.700,00 €
633,00 €
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Institut Català d’Energia
Denominació de la convocatòria

1. Subvencions destinades a la instal·lació d’infraestructures
de recàrrega ràpida per al vehicle elèctric en el marc del Pla
d’acció per al desplegament d’infraestructura de recàrrega per
als vehicles elèctrics a Catalunya (PIRVEC 2016-2019)

Marc estratègic
Eix
Pla de Govern
de la XII
legislatura

Àmbit
Objectiu
Mesura

Programa
pressupostari
Pla
Objectiu
departamental
departamental
Objectiu
estratègic
Aplicació econòmica
Pla sectorial

Marc normatiu de referència

Vinculació amb plans
interdepartamentals
Descripció de la convocatòria
Sector al qual es
dirigeix la
convocatòria
Pla d’acció
Calendari
d’elaboració
Centre gestor

2. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un model
productiu i una fiscalitat justa
2.8 Sostenibilitat
Dissenyar i articular un nou sistema energètic sostenible per a
Catalunya
Desplegament de la XarxaRapidaCat, de punts de recàrrega ràpida
per a vehicles elèctrics
631. Energia
7. Dissenyar i articular un nou sistema energètic sostenible per a
Catalunya
7.4 Accelerar la transició energètica en els sectors econòmics
mitjançant programes específics
6500 D/760000100/631
Pla d’acció per al desenvolupament de la infraestructura de
recàrrega per als vehicles elèctrics a Catalunya (PIRVEC 20162019)
Acord de Govern de 14 de juny de 2016 pel qual s’aprova el Pla
d’acció per al desplegament de la infraestructura de recàrrega per
als vehicles elèctrics a Catalunya (PIRVEC) 2016-2019 i es crea la
Taula per al desplegament de la infraestructura de recàrrega per
als vehicles elèctrics (TIRVEC), i acords de Govern de
modificacions posteriors

Corporacions locals, malgrat l’Avantprojecte de pressupostos per al
2019 va preveure línies amb altres beneficiaris
2016-2019
Unitat de Transport de la Divisió de Gestió Energètica de l’ICAEN
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Objectius i efectes

Clàusules d’inclusió social en
requisits o criteris de valoració
(gènere, etc.)
Termini necessari per a la
consecució dels objectius

La penetració de la mobilitat elèctrica pot esdevenir palanca del nou
model energètic i una oportunitat per avançar en el compromís del
creixement sostenible, permetent la penetració massiva de les
energies renovables en el principal sector consumidor d’energia
final, el transport per carretera, reforçant el paper de la generació
distribuïda mitjançant l’emmagatzematge de l’energia elèctrica en
bateries i afavorint l’autoconsum. L’augment de vehicles elèctrics
també esdevindrà un impuls per al desenvolupament necessari de
les xarxes intel·ligents de distribució i per a la gestió de la demanda
amb el desplaçament dels consums energètics en horaris de més
baix consum.
Amb la finalitat de finalitzar el desplegament de la XarxaRàpidaCat
es focalitzaran els ajuts a les comarques de Catalunya amb menys
estacions de recàrrega ràpida, per garantir una xarxa d’estacions
de recàrrega que permeti desplaçar-se per tot el territori català.

2019 i 2020
−

Indicadors

Perfil dels beneficiaris
Costos previsibles

Fonts de finançament

Concurrència i comptabilitat
Indicadors de gestió
Nombre d’expedients de
subvenció
Nombre de subvencions
atorgades
Import de la convocatòria
Import executat
Import mitjà per subvenció

Nombre d’estacions de recàrrega ràpida d’accés públic a
Catalunya: 22 estacions de recàrrega ràpida
− Nombre de comarques amb estacions de recàrrega ràpida
d’accés públic: 42 comarques
− Nombre d’estacions de recàrrega ràpida visibles des del Visor
ICAEN, amb informació en temps real de les estacions de
recàrrega ràpida: 150 estacions amb informació en temps real
amb potència >22kW
Corporacions locals
Import al 2019: 864.750,00 €.
Serà pluriennal.
Íntegrament amb fons propis de l’ICAEN.
L’aportació que haurà de fer front el beneficiari variarà en funció del
projecte per al qual demani la subvenció atès, que l’ICAEN
subvenciona cada estació de recàrrega amb un màxim de 40.000 €
i els costos dels projectes són variables segons el projecte d’obra
civil i la potència elèctrica disponibles en la ubicació seleccionada.
Les subvencions poden finançar totalment les despeses
subvencionables fins a un màxim de 40.000 euros.
Els ajuts regulats en aquestes bases són incompatibles amb
qualsevol altre ajut concedit amb la mateixa finalitat.
2019
2020
2021
52
22
864.750,00 €
80.000,00 €
40.000,00 €

784.750,00 €
40.000,00 €
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Denominació de la convocatòria

2. Subvencions destinades al Programa de cupons per a la
gestió energètica

Marc estratègic
Eix
Pla de Govern
de la XII
legislatura

Àmbit
Objectiu
Mesura

Programa
pressupostari
Pla
Objectiu
departamental
departamental
Objectiu
estratègic
Aplicació econòmica
Pla sectorial
Marc normatiu de referència
Vinculació amb plans
interdepartamentals
Descripció de la convocatòria
Sector al qual es
dirigeix la
convocatòria
Pla d’acció
Calendari
d’elaboració
Centre gestor
Objectius i efectes
Clàusules d’inclusió social en
requisits o criteris de valoració
(gènere, etc.)
Termini necessari per a la
consecució dels objectius

Indicadors

Perfil dels beneficiaris

2. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un model
productiu i una fiscalitat justa
2.4 Empresa i teixit productiu
Promoure l’activitat i la competitivitat del teixit empresarial en el
sector industrial
Desplegament del Pacte nacional per a la indústria, com a
instrument de consens i estratègia de la política industrial de
Catalunya
631. Energia
Promoure l’activitat i la competitivitat del teixit empresarial en el
sector industrial
Impulsar el Pacte nacional per a la indústria
6500 D/470000100/631
Pacte nacional per a la indústria

Pimes industrials a Catalunya
2017-2020
Unitat d’Indústria de la Divisió de Gestió Energètica de l’ICAEN
Promoure auditories energètiques i la figura del gestor energètic,
basats en la mesura i verificació energètica en pimes i que pugui
constatar la millora de la competitivitat de les empreses gràcies a
aquest servei a curt i llarg termini

2 anys (2019-2020)
− Nombre d’empreses que obtindran auditories o diagnòstics
energètics al comptar amb els serveis d’un gestor energètic: 40
empreses en tot el període restant del Pacte nacional per a la
indústria
− Creació de llocs de treball: es preveu la consolidació de 20 llocs
de treball després dels resultats per part de les empreses en tot
el període restant del Pacte nacional per a la indústria
Les petites i mitjanes empreses privades, amb establiment operatiu
a Catalunya incloses en els sectors industrials manufacturers
(Classificació Nacional d’Activitat Econòmica, grups B i C)
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Costos previsibles

Fonts de finançament

Concurrència i comptabilitat

Indicadors de gestió
Nombre d’expedients de
subvenció
Nombre de subvencions
atorgades
Import de la convocatòria
Import executat
Import mitjà per subvenció

Es preveu convocar aquesta línia en les anualitats 2019 i 2020 per
un import de 100.000,00 € anuals que pot variar en funció de la
disponibilitat pressupostària anual de l’ICAEN i de la variació de les
actuacions a subvencionar
Íntegrament amb fons propis de l’ICAEN
Els beneficiaris aportaran, com a mínim, el 50%
La quantia de la subvenció serà, com a màxim, del 50% del cost del
servei, amb un límit màxim de 5.000,00 euros per servei. Per tant,
el finançament de les despeses subvencionables serà parcial.
Els ajuts regulats en aquestes bases són incompatibles amb
qualsevol altre ajut concedit amb la mateixa finalitat.
2019
2020
2021
50

50

20

20

100.000,00 €
100.000,00 €
5.000,00 €

100.000,00 €
100.000,00 €
5.000,00 €
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Denominació de la
convocatòria
Marc estratègic
Eix
Àmbit
Pla de Govern
de la XII
legislatura

Pla
departamental

Objectius

Mesura
Programa
pressupostari
Objectiu
departamental
Objectiu
estratègic

Aplicació econòmica

3. Subvencions destinades al Programa d’incentius a la mobilitat
eficient i sostenible (Programa MOVES)
2. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un model
productiu i una fiscalitat justa
2.8 Sostenibilitat
− Combatre el canvi climàtic, millorar la qualitat de l’aire i reduir
l’impacte mediambiental de les activitats sobre l’entorn, i apostar
per una economia verda i circular, que estalviï recursos, posi en
valor els residus i que impulsi Catalunya cap a una societat pionera
en innovació
− Dissenyar i articular un nou sistema energètic sostenible per a
Catalunya
631. Energia
7. Dissenyar i articular un nou sistema energètic sostenible per a
Catalunya
7.4 Accelerar la transició energètica en els sectors econòmics
mitjançant programes específics
6500- Totes les aplicacions incloses en els articles 70 a 78, excepte les
següents: 703.0002; 740.0002; 740.0003; 740.0004; 760.0002;
762.0001; 763.0001; 764.0030; 770.0003; 770.0004; 770.0005;
770.0006; 770.0007; 770.0008; 770.0009; 770.0010; 782.0005;
782.0006; 782.0008; 782.0029; 782.0030 i 785.0001

Pla sectorial

Marc normatiu de referència

− Reial decret 72/2019, de 15 de febrer de 2019, pel qual s’aprova el
programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible (programa
MOVES)
− Reial decret 132/2019, de 8 de març, pel qual s’acorda la concessió
directa de les ajudes del programa MOVES a les comunitats
autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla

Vinculació amb plans
interdepartamentals
Descripció de la convocatòria
Sector al qual es
dirigeix la
Pla
convocatòria
d’acció
Calendari
d’elaboració
Centre gestor

Tots els agents públics i privats de la societat catalana que realitzen
desplaçaments terrestres en la seva activitat diària
2019
Unitat de Transport de la Divisió de Gestió Energètica de l’ICAEN
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Objectius i efectes

Clàusules d’inclusió social en
requisits o criteris de
valoració (gènere, etc.)
Termini necessari per a la
consecució dels objectius

A Espanya, l’emissió de gasos d'efecte hivernacle és creixent, i el 2017
s’ha experimentat un augment de les emissions de CO2, principal gas
d'efecte hivernacle, del 4,4%, respecte de l'any anterior, cosa que
suposa el major augment interanual des del 2002.
Per fer front a aquest increment de les emissions, s'han d'adoptar
mesures destinades a reduir el consum dels combustibles fòssils.
Actuar sobre el sector del transport és prioritari, atès que és el que té
un major consum final d'energia a Espanya, proper al 42%. D'aquest
consum, el transport per carretera representa el 80%, amb prop del
95% de dependència dels derivats del petroli.
Cal, per tant, plantejar mesures dirigides a promoure una mobilitat
urbana i metropolitana més sostenible, fomentant un canvi d’hàbits cap
a modes amb menor consum per passatger/km, com ara el transport
amb bicicleta o el transport públic col·lectiu en la mobilitat obligada,
així com incentivar la renovació del parc de vehicles que utilitzen
combustibles fòssils a favor d’aquells que estan propulsats amb
energies alternatives, augmentant, en particular, la penetració dels
vehicles elèctrics i el desplegament de la seva infraestructura de
recàrrega per contribuir a una major electrificació del transport.

2019 i 2020
-

Indicadors

Perfil dels beneficiaris

Costos previsibles

Nombre d’estacions de recàrrega, convencional, semiràpida,
ràpida i ultraràpida a Catalunya: 110 estacions
- Nombre de vehicles elèctrics adquirits: 774 vehicles
- Nombre de vehicles de gas (GNC, GLP, hidrogen) adquirits: 18
vehicles
- Nombre d’ajuts al desenvolupament de sistemes de bicicleta
pública: 12 projectes
- Nombre de projectes i estalvis energètics amb mesures dins els
plans de desplaçament d’empreses: 12 projectes
− Professionals autònoms
− Persones físiques majors d'edat
− Comunitats de propietaris
− Persones jurídiques i el sector públic que comprèn: l'Administració
General de l'Estat, les administracions de les CA, les entitats que
integren l'Administració local i el sector públic institucional, integrat
per qualssevol organismes públics i entitats de dret públic vinculats
o dependents de les administracions públiques, entitats de dret
privat vinculades o dependents de les administracions públiques i
universitats públiques
Import: 7.300.768,41 €. Condicionada a l’efectiva recepció dels fons
provinents de l’Administració General de l’Estat.
És probable que gran part de les inversions es justifiquin durant el
2020.
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Fonts de finançament

Concurrència i comptabilitat

Indicadors de gestió
Nombre d’expedients de
subvenció
Nombre de subvencions
atorgades
Import de la convocatòria
Import executat
Import mitjà per subvenció

Íntegrament amb fons de l’Administració General de l’Estat.
En el cas de la línia de vehicles sostenibles les ajudes són un import
econòmic fix segon el tipus de vehicle i les seves prestacions.
En el cas d’infraestructura, les ajudes són del 30% per empresa
privada i del 40% per la resta.
En el cas de projectes d’impuls de la bicicleta elèctrica les ajudes són
del 30%.
En el cas de projectes relatius a plans de desplaçament d’empreses,
les ajudes són del 50%.
Les subvencions poden finançar les despeses subvencionades
parcialment.
Els ajuts regulats en aquestes bases són incompatibles amb qualsevol
altre ajut concedit amb la mateixa finalitat per qualsevol administració o
ens públic o privat, nacional, de la UE o d’organismes internacionals.
2019
2020
2021
2.923
2.923
7.300.768,41 €
3.650.384,20 €
2.497,69 €

3.650.384,21 €
2.497,69 €
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Agència per la Competitivitat de l'Empresa

Denominació
convocatòria

de

la

1. Línia d'ajuts per a la mobilitat de personal investigador per
desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la
transferència tecnològica (programa TECNIOspring INDUSTRY)

Marc estratègic
2. Economia pròspera, responsable i sostenible. Per un model
productiu i una fiscalitat justa
2.3. Coneixement i innovació
Fomentar la innovació empresarial, incrementar el volum d’inversió en
R+D+I i incrementar els índexs d’innovació i transferència tecnològica
Potenciació de la transferència tecnològica, consolidant les principals
línies d’ajuts, sota el model de la quàdruple hèlix d’innovació

Eix
Pla de Govern
de
la
XII
legislatura

Àmbit
Objectiu
Mesura
Programa
pressupostari

Pla
departamental

Objectiu
departamental

Objectiu
estratègic
Aplicació econòmica
Pla sectorial

Marc normatiu de referència

Vinculació
amb
interdepartamentals

plans

Descripció de la convocatòria
Sector al qual es
dirigeix la
Pla
convocatòria
d’acció
Calendari
d’elaboració
Centre gestor
Objectius i efectes
Clàusules d’inclusió social en
requisits o criteris de
valoració (gènere, etc.)
Termini necessari per a la
consecució dels objectius

574. Innovació
4. Fomentar la innovació empresarial, incrementar el volum d’inversió
en R+D+I i incrementar els índexs d’innovació i transferència
tecnològica
4.3. Incrementar la transferència tecnològica i racionalitzar el mapa
tecnològic de Catalunya
7025 D/782000100/574/D
− Llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector
públic per agilitar l’activitat administrativa, modificada per la Llei
2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic
− Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat
pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes
bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i del Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol
Pacte nacional per a la indústria
GT1. Competitivitat i ocupació industrial
1.6 Impulsar l’atracció i retenció de talent

Sector empresarial i tecnològic
Previsió de publicació al segon trimestre de l’any
Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ), depenent de la
Direcció General d’Indústria
Afavorir la contractació de personal investigador experimentat per a
desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència
tecnològica
S’inclouen totes les clàusules d’inclusió social establertes per la
normativa corresponent
2019-2021, previsió de convocatòria anual
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Indicadors

Perfil dels beneficiaris

Costos previsibles
Fonts de finançament

Concurrència i compatibilitat

Indicadors de gestió
Nombre d’expedients de
subvenció
Nombre de subvencions
atorgades
Import de la convocatòria
Import executat
Import mitjà per subvenció

Nombre de projectes presentats: 75 per convocatòria
- Les empreses amb establiment operatiu a Catalunya que tinguin
una plantilla de com a mínim 4 treballadors el mes anterior a la
presentació de la sol·licitud
- Els desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO, els ens
públics o privats, amb entitat jurídica pròpia i establiment operatiu a
Catalunya, en els quals els acreditats TECNIO hagin delegat la
seva gestió administrativa i econòmica o la gestió de projectes de
recerca i transferència tecnològica
El cost previst és de 3.291.840 € anuals, per al període 2019 a 2021,
que pot variar en funció de la disponibilitat pressupostària anual i de la
variació de les actuacions a subvencionar
El finançament és amb fons propis d’ACCIÓ, amb un cofinançament
del 46% de la UE
El procediment de concessió dels ajuts es tramitarà en règim de
concurrència competitiva, d'acord amb els principis establerts a l'article
8 de la Llei 38/2003, general de subvencions.
Base 19 de la resolució EMC/959/2018, de 10 de maig. El cost salarial
no es pot subvencionar a través de cap altre ajut.
2019
2020
2021
100

100

100

35

35

35

4.500.000,00 €
4.500.000,00 €
128.571,42 €

4.500.000,00 €
4.500.000,00 €
128.571,42 €

4.500.000,00 €
4.500.000,00 €
128.571,42 €
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Denominació de la
convocatòria
Marc estratègic
Eix
Pla de Govern
de
la
XII
legislatura

Àmbit
Objectiu
Mesura
Programa
pressupostari

Pla
departamental

Objectiu
departamental

Objectiu
estratègic
Aplicació econòmica
Pla sectorial

Marc normatiu de referència

Vinculació amb plans
interdepartamentals
Descripció de la convocatòria
Sector al qual es
dirigeix la
Pla
convocatòria
d’acció
Calendari
d’elaboració
Centre gestor

Objectius i efectes
Clàusules d’inclusió social en
requisits o criteris de
valoració (gènere, etc.)
Termini necessari per a la
consecució dels objectius
Indicadors

2. Ajuts INNOTEC per a projectes d'R+D+I de pimes amb agents
de tecnologia homologats
2. Economia pròspera, responsable i sostenible. Per un model
productiu i una fiscalitat justa
2.3. Coneixement i innovació
Fomentar la innovació empresarial, incrementar el volum d’inversió en
R+D+I i incrementar els índexs d’innovació i transferència tecnològica
Potenciació de la transferència tecnològica, consolidant les principals
línies d’ajuts, sota el model de la quàdruple hèlix d’innovació
574. Innovació
4. Fomentar la innovació empresarial, incrementar el volum d’inversió
en R+D+I i incrementar els índexs d’innovació i transferència
tecnològica
4.3. Incrementar la transferència tecnològica i racionalitzar el mapa
tecnològic de Catalunya
7025 D/770000100/574/D
− Llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector
públic per agilitar l’activitat administrativa, modificada per la Llei
2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic
− Normativa general de finances públiques i subvencions: Text refós
de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del
Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006,
de 21 de juliol
Pacte nacional per a la indústria
GT1. Competitivitat i ocupació industrial
3.1 Reforçar l’ecosistema de suport a la innovació

Sector empresarial i tecnològic
Segon trimestre de l’any
Agència per la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ), depenent de la
Direcció General d’Indústria
Incentivar la realització de projectes R+D+Ii entre pimes catalanes i
agents homologats per ACCIÓ, incentivant la col·laboració entre els
proveïdors de tecnologia diferencial i per tal de transferir coneixement i
tecnologia cap a l’empresa
S’inclouen totes les clàusules d’inclusió social establertes per la
normativa corresponent
2019-2021, previsió de convocatòria anual
Inversió mobilitzada: 2,5 M€
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Perfil dels beneficiaris

Costos previsibles

Fonts de finançament

Concurrència i compatibilitat

Indicadors de gestió
Nombre d’expedients de
subvenció
Nombre de subvencions
atorgades
Import de la convocatòria
Import executat
Import mitjà per subvenció

Empreses pimes amb establiment operatiu a Catalunya i, en el cas de
projectes col·laboratius d'R+D, també els desenvolupadors de
tecnologia públics acreditats TECNIO
El cost previst és d’uns 1.400.000 € anuals, per al període 2019 a
2021, que pot variar en funció de la disponibilitat pressupostària anual i
de la variació de les actuacions a subvencionar
El finançament és íntegrament amb fons propis d’ACCIÓ. Intensitat de
l’ajut en les despeses subvencionables:
- Innovació: 50% de la despesa subvencionable
- Recerca industrial: 70% per a petita i 60% per a mitjana empresa
- Desenvolupament experimental: 45% per a petita i 35% per a
mitjana empresa
- En projectes col·laboratius, per a desenvolupadors públics
TECNIO, fins al 100%
Reglament núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel
qual es declaren determinats ajuts compatibles amb el mercat interior
en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.
Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre
de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de
funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis.
L'import de les subvencions concedides en cap cas no pot ser d'una
quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d'altres
entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, superi el cost
de l'activitat a desenvolupar per l'entitat beneficiària.
El control de la concurrència de subvencions es durà a terme
mitjançant una declaració jurada del representant legal del beneficiari.
2019
2020
2021
70

70

70

15

15

15

1.300.000,00 €
1.300.000,00 €
86.666,66 €

1.300.000,00 €
1.300.000,00 €
86.666,66 €

1.300.000,00 €
1.300.000,00 €
86.666,66 €
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Denominació de la
convocatòria

3. Ajuts destinats a incentivar els plans d’acceleració de l’activitat
de transferència tecnològica universitat-empresa de Catalunya,
per crear les condicions d’entorn per a l’empresa per accedir als
proveïdors excel·lents de tecnologia i coneixement

Marc estratègic
Eix
Pla de Govern
de la XII
legislatura

Àmbit
Objectiu
Mesura
Programa
pressupostari

Pla
departamental

Objectiu
departamental

Objectiu
estratègic
Aplicació econòmica
Pla sectorial

Marc normatiu de referència

Vinculació amb plans
interdepartamentals
Descripció de la convocatòria
Sector al qual es
dirigeix la
Pla
convocatòria
d’acció
Calendari
d’elaboració
Centre gestor
Objectius i efectes
Clàusules d’inclusió social en
requisits o criteris de
valoració (gènere, etc.)
Termini necessari per a la
consecució dels objectius
Indicadors

2. Economia pròspera, responsable i sostenible. Per un model
productiu i una fiscalitat justa
2.3. Coneixement i innovació
Fomentar la innovació empresarial, incrementar el volum d’inversió en
R+D+I i incrementar els índexs d’innovació i transferència tecnològica
Potenciació de la transferència tecnològica, consolidant les principals
línies d’ajuts, sota el model de la quàdruple hèlix d’innovació
574. Innovació
4. Fomentar la innovació empresarial, incrementar el volum d’inversió
en R+D+I i incrementar els índexs d’innovació i transferència
tecnològica
4.3. Incrementar la transferència tecnològica i racionalitzar el mapa
tecnològic de Catalunya
7025 D/782000100/574/D
− Llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector
públic per agilitar l’activitat administrativa, modificada per la Llei
2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic
− Normativa general de finances públiques i subvencions: Text refós
de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del
Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006,
de 21 de juliol
Pacte nacional per a la indústria
GT1-Competitivitat i ocupació industrial
3.1 Reforçar l’ecosistema de suport a la innovació

Sector de recerca
Segon semestre de l’any
Agència per la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ), depenent de la
Direcció General d’Indústria
Facilitar l’accés de les empreses a proveïdors excel·lents de tecnologia
i coneixement mitjançant els plans d’acceleració de l’activitat de
transferència tecnològica universitat–empresa
S’inclouen totes les clàusules d’inclusió social establertes per la
normativa corresponent
2019-2021, previsió de convocatòria anual
Número d’entitats TECNIO acreditades
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Perfil dels beneficiaris
Costos previsibles
Fonts de finançament

Concurrència i compatibilitat

Indicadors de gestió
Nombre d’expedients de
subvenció
Nombre de subvencions
atorgades
Import de la convocatòria
Import executat
Import mitjà per subvenció

Grups de recerca de les universitats o centres del CSIC a Catalunya
El cost previst és de 1.800.000,00 € amb durada de 3 anys (600.000
€/any), per al període 2019 a 2021, que pot variar en funció de la
disponibilitat pressupostària anual i de la variació de les actuacions a
subvencionar
El finançament és íntegrament amb fons propis d’ACCIÓ
El procediment de concessió dels ajuts es tramitarà en règim de
concurrència competitiva.
Reglament núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel
qual es declaren determinats ajuts compatibles amb el mercat interior
en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.
Marc sobre ajuts estatals d'investigació i desenvolupament i innovació
(Marc R+D+I) de la Comissió Europea (DOUE C 198, de 27 de juny de
2014), el finançament públic que reben els organismes d'investigació i
difusió de coneixements per desenvolupar activitats no econòmiques
no es considera un ajut d'Estat en el sentit de l'article 107.1 del TFUE.
Aquests ajuts no s'acumularan amb cap altra ajuda estatal en relació
amb les mateixes despeses subvencionables.
2019
2020
2021
15

15

15

15

15

15

480.000,00 €
480.000,00 €
32.000,00 €

480.000,00 €
480.000,00 €
32.000,00 €

480.000,00 €
480.000,00 €
32.000,00 €
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Denominació
convocatòria

de

la

4. Línia de subvencions a nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la realització
d'activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental
de component internacional (nuclis internacionals d'ACCIÓ),
emmarcades en el programa marc de recerca i innovació de la
Unió Europea Horitzó 2020, mitjançant l'instrument ERA-Net
MANUNET III, i en els programes unilaterals d'ACCIÓ

Marc estratègic
Eix
Pla de Govern
de la XII
legislatura

Àmbit
Objectiu
Mesura

Pla
departamental

2. Economia pròspera, responsable i sostenible. Per un model
productiu i una fiscalitat justa
2.3. Coneixement i innovació
Fomentar la innovació empresarial, incrementar el volum d’inversió en
R+D+I i incrementar els índexs d’innovació i transferència tecnològica
Potenciació de la transferència tecnològica, consolidant les principals
línies d’ajuts, sota el model de la quàdruple hèlix d’innovació

Programa
pressupostari

574. Innovació

Objectiu
departamental

4. Fomentar la innovació empresarial, incrementar el volum d’inversió
en R+D+I i incrementar els índexs d’innovació i transferència
tecnològica

Objectiu
estratègic
Aplicació econòmica
Pla sectorial

Marc normatiu de referència

Vinculació amb plans
interdepartamentals
Descripció de la convocatòria
Sector al qual es
dirigeix la
Pla
convocatòria
d’acció
Calendari
d’elaboració
Centre gestor
Objectius i efectes
Clàusules d’inclusió social en
requisits o criteris de
valoració (gènere, etc.)
Termini necessari per a la
consecució dels objectius

4. 1. Impulsar l’R+D+I empresarial
7025 D/770000100/574/D
− Llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector
públic per agilitar l’activitat administrativa, modificada per la Llei
2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic
− Normativa general de finances públiques i subvencions: Text refós
de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del
Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006,
de 21 de juliol
Pacte nacional per a la indústria
GT1. Competitivitat i ocupació industrial
3.2 Executar programes de suport a l’R+D i la innovació empresarial

Sector empresarial
Segon semestre de l’any
Agència per la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ), depenent de la
Direcció General d’Indústria
Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i
desenvolupament experimental de component internacional
S’inclouen totes les clàusules d’inclusió social establertes per la
normativa corresponent
2019-2021, previsió de convocatòria anual
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Indicadors

Perfil dels beneficiaris

Costos previsibles

Fonts de finançament

Concurrència i compatibilitat

Indicadors de gestió
Nombre d’expedients de
subvenció
Nombre de subvencions
atorgades
Import de la convocatòria
Import executat
Import mitjà per subvenció

Inversió mobilitzada per a les empreses participants als projectes de
nuclis
Empreses que tinguin establiment operatiu a Catalunya i que tinguin
almenys un any de vida en la data de la sol·licitud de l’ajut, comptat a
partir de la data d’inscripció de l’empresa al Registre Mercantil (o
registre anàleg). No poden ser beneficiaris d'aquests ajuts els agents
del sistema d'R+D+I que únicament podran participar en el projecte
dins de la partida de col·laboracions externes i sempre que realitzin
tasques necessàries per al desenvolupament del projecte, la qual cosa
haurà d'estar acreditada a la memòria del mateix corresponent.
El cost previst és d’uns 400.000,00 € anuals per als projectes del
programa europeu ERA-Net MANUNET III i de 400.000 € anuals per
als projectes dels programes unilaterals, per al període 2019 a 2021,
que pot variar en funció de la disponibilitat pressupostària anual i de la
variació de les actuacions a subvencionar
El finançament és íntegrament amb fons propis d’ACCIÓ
El procediment de concessió dels ajuts regulats en aquestes bases es
tramitarà en règim de concurrència competitiva.
Reglament núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel
qual es declaren determinats ajuts compatibles amb el mercat interior
en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat .
Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre
de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de
Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis.
Un mateix projecte no podrà rebre, per a les mateixes despeses
subvencionables, ajuts concurrents per part de les diverses línies d'ajut
i de préstecs d'R+D publicades per ACCIÓ.
L'import de les subvencions concedides en cap cas no pot ser d'una
quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d'altres
entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, superi el cost
de l'activitat a desenvolupar per l'entitat beneficiària.
2019
2020
2021
9

9

9

4

4

4

800.000,00 €
800.000,00 €
200.000,00 €

800.000,00 €
800.000,00 €
200.000,00 €

800.000,00 €
800.000,00 €
200.000,00 €
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Denominació
convocatòria

de

la

5. Línia de subvencions a nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la realització
d'activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental
en projectes d’economia circular, específicament en l’àmbit dels
residus

Marc estratègic
2. Economia pròspera, responsable i sostenible. Per un model
productiu i una fiscalitat justa
2.3. Coneixement i innovació
Fomentar la innovació empresarial, incrementar el volum d’inversió en
R+D+I i incrementar els índexs d’innovació i transferència tecnològica.
Potenciació de la transferència tecnològica, consolidant les principals
línies d’ajuts, sota el model de la quàdruple hèlix d’innovació

Eix
Pla de Govern
de la
XII legislatura

Àmbit
Objectiu
Mesura

Pla
departamental

Programa
pressupostari

574. Innovació

Objectiu
departamental

4. Fomentar la innovació empresarial, incrementar el volum d’inversió
en R+D+I i incrementar els índexs d’innovació i transferència
tecnològica

Objectiu
estratègic
Aplicació econòmica
Pla sectorial

Marc normatiu de referència

Vinculació
amb
interdepartamentals

plans

Descripció de la convocatòria
Sector al qual es
dirigeix la
Pla
convocatòria
d’acció
Calendari
d’elaboració
Centre gestor
Objectius i efectes
Clàusules d’inclusió social en
requisits o criteris de
valoració (gènere, etc.)
Termini necessari per a la
consecució dels objectius

4. 1. Impulsar l’R+D+I empresarial
7025 D/770000100/574/D
− Llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector
públic per agilitar l’activitat administrativa, modificada per la Llei
2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic
− Normativa general de finances públiques i subvencions: Text refós
de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del
Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006,
de 21 de juliol
Pacte nacional per a la indústria
GT6. Sostenibilitat i economia circular
2.3 Fomentar projectes d’R+D i innovació en l’àmbit de l’economia
circular

Sector empresarial
Segon trimestre de l’any
Agència per la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ), depenent de la
Direcció General d’Indústria
Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i
desenvolupament experimental en projectes d'economia circular,
específicament en l'àmbit dels residus
S’inclouen totes les clàusules d’inclusió social establertes per la
normativa corresponent
2019-2021, previsió de convocatòria anual
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Indicadors

Perfil dels beneficiaris

Costos previsibles

Fonts de finançament

Concurrència i compatibilitat

Indicadors de gestió
Nombre d’expedients de
subvenció
Nombre de subvencions
atorgades
Import de la convocatòria
Import executat
Import mitjà per subvenció

Inversió mobilitzada per les empreses participants als projectes de
nuclis d’economia circular
Empreses amb ànim de lucre que tinguin establiment operatiu a
Catalunya i que tinguin almenys un any de vida en la data de la
sol·licitud de l’ajut, comptat a partir de la data d’inscripció de l’empresa
al Registre Mercantil (o registre anàleg). No poden ser beneficiaris
d'aquests ajuts els agents del sistema d'R+D+I, que únicament podran
participar en el projecte dins de la partida de col·laboracions externes i
sempre que realitzin tasques necessàries per al desenvolupament del
projecte, la qual cosa haurà d'estar acreditada en la memòria del
mateix corresponent. No podran ser beneficiàries les empreses amb
ànim de lucre l’accionariat del les quals pertanyi en més d’un 25% a
agents del sistema d’R+D+I.
El cost previst és d’uns 800.000 € anuals, per al període 2019 a 2021,
que pot variar en funció de la disponibilitat pressupostària anual i de la
variació de les actuacions a subvencionar
El finançament és íntegrament amb fons propis d’ACCIÓ.
Intensitat de l’ajut:
- Activitats de recerca industrial: 50%
- Activitats de desenvolupament experimental: petita empresa: 45%;
mitjana empresa, 35%, i gran empresa, 25%
Reglament núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel
qual es declaren determinats ajuts compatibles amb el mercat interior
en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.
Un mateix projecte no podrà rebre, per a les mateixes despeses
subvencionables, ajuts concurrents per part de les diverses línies d'ajut
i de préstecs d'R+D publicades per ACCIÓ o per l'ARC.
L'import de les subvencions concedides en cap cas no pot ser d'una
quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d'altres
entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, superi el cost
de l'activitat a desenvolupar per l'entitat beneficiària.
2019
2020
2021
10

10

10

4

4

4

600.000,00 €
600.000,00 €
150.000,00 €

600.000,00 €
600.000,00 €
150.000,00 €

600.000,00 €
600.000,00 €
150.000,00 €
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Denominació
convocatòria
Marc estratègic
Pla de Govern
de
la
XII
legislatura

de

la

Eix
Àmbit
Objectiu

4. Una Catalunya oberta al món
4.2. Economia catalana internacionalitzada
Fomentar l’atracció d’inversions estrangeres
Augment de l’atracció d’inversions estrangeres, donant suport a les
principals línies d’ajuts

Mesura
Programa
pressupostari
Pla
Objectiu
departamental departamental
Objectiu
estratègic
Aplicació econòmica
Pla sectorial

Marc normatiu de referència

Vinculació
amb
interdepartamentals

plans

Descripció de la convocatòria
Sector al qual es
dirigeix la
Pla
convocatòria
d’acció
Calendari
d’elaboració
Centre gestor
Objectius i efectes
Clàusules d’inclusió social en
requisits o criteris de
valoració (gènere, etc.)
Termini necessari per a la
consecució dels objectius
Indicadors
Perfil dels beneficiaris
Costos previsibles

6. Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte

662. Internacionalització, promoció i foment del comerç exterior
3. Donar suport a la internacionalització de l’empresa catalana i
fomentar l’atracció d’inversions estrangeres
3.3. Potenciar l’atracció d’inversió estrangera a Catalunya
7025 D/770000100/662/D
− Llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector
públic per agilitar l’activitat administrativa, modificada per la Llei
2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic
− Normativa general de finances públiques i subvencions: Text refós
de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del
Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006,
de 21 de juliol
Pacte nacional per a la indústria
GT5-Infraestructures i energia
4.1 Promocionar les infraestructures logístiques i atracció d’inversions
associades

Sector empresarial
Tercer trimestre de l’any
Agència per la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ), depenent de la
Direcció General d’Indústria
Incentivar la inversió de les empreses establertes a Catalunya o en
procés d’establir-s’hi
S’inclouen totes les clàusules d’inclusió social establertes per la
normativa corresponent
2019-2021, previsió de convocatòria anual
Inversió mobilitzada per cada milió d’euros de subvenció: 35 M€
Empreses amb establiment operatiu a Catalunya, tret de les empreses
amb projectes de comerç al detall i del sector immobiliari
El cost previst és d’uns 4.500.000 € anuals, per al període 2019 a
2021, que pot variar en funció de la disponibilitat pressupostària anual i
de la variació de les actuacions a subvencionar
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Fonts de finançament

Concurrència i compatibilitat

Indicadors de gestió
Nombre d’expedients de
subvenció
Nombre de subvencions
atorgades
Import de la convocatòria
Import executat
Import mitjà per subvenció

El finançament és íntegrament amb fons propis d’ACCIÓ.
Intensitat de l’ajut:
- Projectes de creació d’ocupació: 15%
- Projectes d’inversió en actius fixos: 8%
- Projectes de centres d’R+D: actius 8%; personal: 15%
- Projectes d’inversió vinculats a la compra d’unitats productives
d’empreses en concurs: 20%
- Projectes estratègics per a l’economia catalana: 8%
- Projectes estratègics Indústria 4.0: 8%
El procediment de concessió dels ajuts regulats en aquestes bases es
tramitarà en règim de concurrència competitiva.
Reglament núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel
qual es declaren determinats ajuts compatibles amb el mercat interior
en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.
Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre
de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de
funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis.
2019
2020
2021
65

65

65

25

25

25

4.500.000,00 €
4.500.000,00 €
180.000,00 €

4.500.000,00 €
4.500.000,00 €
180.000,00 €

4.500.000,00 €
4.500.000,00 €
180.000,00 €
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Denominació
convocatòria
Marc estratègic
Pla de Govern
de
la
XII
legislatura

Pla
departamental

de

la

Eix
Àmbit

2. Economia pròspera, responsable i sostenible
2.4. Empresa i teixit productiu
Promoure l’activitat i la competitivitat del teixit empresarial en el sector
industrial

Objectiu
Mesura
Programa
pressupostari
Objectiu
departamental
Objectiu
estratègic

Aplicació econòmica
Pla sectorial

Marc normatiu de referència

Vinculació
amb
interdepartamentals

plans

Descripció de la convocatòria
Sector al qual es
dirigeix la
Pla
convocatòria
d’acció
Calendari
d’elaboració
Centre gestor
Objectius i efectes
Clàusules d’inclusió social en
requisits o criteris de
valoració (gènere, etc.)
Termini necessari per a la
consecució dels objectius
Indicadors
Perfil dels beneficiaris

7. Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat (IRC)

622. Suport a la indústria
2. Promoure l’activitat i la competitivitat del teixit empresarial en el
sector industria
2.3. Impulsar la política de clústers mitjançant projectes transformadors
(connexió internacional i treball interclúster) i el reforç de l’enfocament
al canvi estratègic
7025 D/770000100/622/D
− Llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector
públic per agilitar l’activitat administrativa, modificada per la Llei
2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic
− Normativa general de finances públiques i subvencions: Text refós
de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del
Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006,
de 21 de juliol
Pacte nacional per a la indústria
GT2-Dimensió empresarial i finançament
1.1 Detectar i implementar models de negoci d’èxit

Sector empresarial
Tercer trimestre de l’any
Agència per la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ), depenent de la
Direcció General d’Indústria
Reforçar la competitivitat a fi de consolidar estructures clúster
S’inclouen totes les clàusules d’inclusió social establertes per la
normativa corresponent
2019-2021, previsió de convocatòria anual
Inversió generada per reforçar la competitivitat dels clústers
Clústers acreditats i vigents al Programa Catalunya Clúster d’ACCIÓ i
entitats de suport a l'empresa amb establiment operatiu a Catalunya
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Costos previsibles

Fonts de finançament

Concurrència i compatibilitat

Indicadors de gestió
Nombre d’expedients de
subvenció
Nombre de subvencions
atorgades
Import de la convocatòria
Import executat
Import mitjà per subvenció

El cost previst és aproximadament de 1.500.000,00 € anuals, per al
període 2019 a 2021, que pot variar en funció de la disponibilitat
pressupostària anual i de la variació de les actuacions a subvencionar.
Aquest import es distribueix entres les diferents línies de subvenció:
- Línia d'ajuts per a la consolidació d'estructures clúster de les
entitats integrants del Programa Catalunya Clústers: 615.000 €
- Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial dutes
a terme per entitats de suport a l'empresa: 780.000 €
- Línia d'ajuts a projectes de cooperació internacional, de les entitats
integrants del Programa Catalunya Clústers: 55.000 €
- Línia d'ajuts a la iniciativa Strategic Training Week de les entitats
integrants del Programa Catalunya Clústers: 50.000 €.
El finançament és íntegrament amb fons propis d’ACCIÓ.
Intensitat dels ajuts: la intensitat màxima dels ajuts a les despeses de
les diferents línies és del 75%, llevat de les despeses per assistència a
congressos o jornades, en què la intensitat màxima de l’ajut és del
50%.
El procediment de concessió dels ajuts és el de concurrència no
competitiva.
Reglament núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel
qual es declaren determinats ajuts compatibles amb el mercat interior
en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.
Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre
de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de
funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis.
Aquests ajuts no s'acumularan amb cap altre ajuda estatal en relació
amb les mateixes despeses subvencionables.
2019
2020
2021
100

100

100

80

80

80

1.500.000,00 €
1.500.000,00 €
18.750,00 €

1.500.000,00 €
1.500.000,00 €
18.750,00 €

1.500.000,00 €
1.500.000,00 €
18.750,00 €
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Denominació
convocatòria
Marc estratègic
Pla de Govern
de
la
XII
legislatura

de

la

Eix
Àmbit

2. Economia pròspera, responsable i sostenible
2.4. Empresa i teixit productiu
Promoure l’activitat i la competitivitat del teixit empresarial en el sector
industrial

Objectiu

Mesura
Programa
pressupostari
Pla
Objectiu
departamental departamental
Objectiu
estratègic
Aplicació econòmica
Pla sectorial

Marc normatiu de referència

Vinculació
amb
interdepartamentals

plans

Descripció de la convocatòria
Sector al qual es
dirigeix la
Pla
convocatòria
d’acció
Calendari
d’elaboració
Centre gestor
Objectius i efectes
Clàusules d’inclusió social en
requisits o criteris de
valoració (gènere, etc.)
Termini necessari per a la
consecució dels objectius
Indicadors
Perfil dels beneficiaris

8. Programa de xarxes d'inversors privats d'ACCIÓ

622. Suport a la Indústria
2. Promoure l’activitat i la competitivitat del teixit empresarial en el
sector industrial
2.1. Impulsar el Pacte nacional per a la indústria
7025 D/470000100/622/D
− Llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector
públic per agilitar l’activitat administrativa, modificada per la Llei
2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic
− Normativa general de finances públiques i subvencions: Text refós
de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del
Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006,
de 21 de juliol
Pacte nacional per a la indústria
GT2-Dimensió empresarial i finançament
4.1 Promocionar i difondre instruments de finançament alternatiu

Sector financer
Tercer trimestre de l’any
Agència per la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ), depenent de la
Direcció General d’Indústria
Incentivar el tancament d’operacions d’inversió amb empreses
catalanes innovadores en fases inicials i amb un alt potencial de
creixement
S’inclouen totes les clàusules d’inclusió social establertes per la
normativa corresponent
2019-2021, previsió de convocatòria anual
Increment del nombre d’empreses catalanes en què s’ha invertit a
través de xarxes d’inversors privats
Entitats catalanes que estiguin acreditades com a entitats de
finançament alternatiu d’ACCIÓ en la categoria de xarxes d’inversors
privats
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Costos previsibles

Fonts de finançament

Concurrència i compatibilitat

Indicadors de gestió
Nombre d’expedients de
subvenció
Nombre de subvencions
atorgades
Import de la convocatòria
Import executat
Import mitjà per subvenció

El cost previst és d’uns 165.000 € anuals, per al període 2019 a 2021,
que pot variar en funció de la disponibilitat pressupostària anual i de la
variació de les actuacions a subvencionar
El finançament és íntegrament amb fons propis de l’entitat.
Intensitat dels ajuts:
- Despeses de personal (intensitat màxima del 90% de la despesa
subvencionable, amb un màxim de 30.000,00 €)
- Despeses relacionades amb l’organització de fòrums o trobades
entre inversors i emprenedors o realització de formació a inversors
(intensitat màxima del 90% de la despesa subvencionable, amb un
màxim de 15.000,00 €)
- Despeses externes de màrqueting i difusió de la xarxa (intensitat
màxima del 90% de la despesa subvencionable, amb un màxim de
15.000,00 €)
El procediment de concessió dels ajuts es tramitarà en règim de
concurrència competitiva.
Reglament núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel
qual es declaren determinats ajuts compatibles amb el mercat interior
en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.
Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre
de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de
funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis.
Si un mateix projecte rep ajuts concurrents, la suma dels diversos ajuts
rebuts no pot superar el límit màxim més elevat previst en els diferents
règims involucrats, i sense que, en cap cas, superi el cost de l'activitat
que ha de desenvolupar el beneficiari
2019
2020
2021
7

7

7

5

5

5

160.000,00 €
160.000,00 €
32.000,00 €

160.000,00 €
160.000,00 €
32.000,00 €

160.000,00 €
160.000,00 €
32.000,00 €
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Denominació
convocatòria

de

la

9. Ajuts destinats a incentivar el creixement en fases inicials
d’startups tecnològiques (empreses emergents amb tecnologia
pròpia)

Marc estratègic

Pla de Govern
de
la
XII
legislatura

Eix
Àmbit

2. Economia pròspera, responsable i sostenible
2.3. Coneixement i innovació
Fomentar la innovació empresarial, incrementar el volum d’inversió en
R+D+I i incrementar els índexs d’innovació i transferència tecnològica
Potenciació de la transferència tecnològica, consolidant les principals
línies d’ajuts, sota el model de la quàdruple hèlix d’innovació

Objectiu
Mesura
Programa
pressupostari

Pla
departamental

Objectiu
departamental

Objectiu
estratègic
Aplicació econòmica
Pla sectorial

Marc normatiu de referència

Vinculació
amb
interdepartamentals

plans

Descripció de la convocatòria
Sector al qual es
dirigeix la
Pla
convocatòria
d’acció
Calendari
d’elaboració
Centre gestor
Objectius i efectes
Clàusules d’inclusió social en
requisits o criteris de
valoració (gènere, etc.)
Termini necessari per a la
consecució dels objectius
Indicadors
Perfil dels beneficiaris

574 Innovació
4. Fomentar la innovació empresarial, incrementar el volum d’inversió
en R+D+I i incrementar els índexs d’innovació i transferència
tecnològica
4.2. Incrementar la creació i el creixement d’empreses de base
tecnològica
7025 D/770000100/574/D
− Llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector
públic per agilitar l’activitat administrativa, modificada per la Llei
2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic
− Normativa general de finances públiques i subvencions: Text refós
de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del
Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006,
de 21 de juliol
Pacte nacional per a la indústria
GT1-Competitivitat i ocupació industrial
3.4 Impulsar la transferència tecnològica

Sector empresarial/tecnològic
Quart trimestre de l’any
Agència per la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ), depenent de la
Direcció General d’Indústria
Incentivar el creixement en fases inicials d’startups tecnològiques
(empreses emergents amb tecnologia pròpia)
S’inclouen totes les clàusules d’inclusió social establertes per la
normativa corresponent
2019-2021, previsió de convocatòria anual
Inversió generada per reforçar el creixement en fases inicials de
startups tecnològiques
Startups tecnològiques, empreses emergents amb tecnologia pròpia,
de 3 mesos des de la seva constitució i fins a 3 anys de vida
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Costos previsibles

Fonts de finançament

Concurrència i compatibilitat

Indicadors de gestió
Nombre d’expedients de
subvenció
Nombre de subvencions
atorgades
Import de la convocatòria
Import executat
Import mitjà per subvenció

El cost previst és d’uns 1.540.000,00 € anuals, per al període 2019 a
2021, que pot variar en funció de la disponibilitat pressupostària anual i
de la variació de les actuacions a subvencionar
El finançament és íntegrament amb fons propis d’ACCIÓ.
Aquests ajuts són de dos tipus: econòmics i en espècie. Els econòmics
són del 75% dels cost subvencionable, amb un màxim de 75.000 euros
El procediment de concessió dels ajuts es tramitarà en règim de
concurrència competitiva.
Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre
de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat als ajuts
de minimis
2019
2020
2021
170

170

170

20

20

20

1.500.000,00 €
1.500.000,00 €
75.000,00 €

1.500.000,00 €
1.500.000,00 €
75.000,00 €

1.500.000,00 €
1.500.000,00 €
75.000,00 €
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Denominació
convocatòria
Marc estratègic

Pla de Govern
de
la
XII
legislatura

de

la

Eix
Àmbit

2. Economia pròspera, responsable i sostenible
2.3. Coneixement i innovació
Fomentar la innovació empresarial, incrementar el volum d’inversió en
R+D+I i incrementar els índexs d’innovació i transferència tecnològica
Potenciació de la transferència tecnològica, consolidant les principals
línies d’ajuts, sota el model de la quàdruple hèlix d’innovació

Objectiu
Mesura

Pla
departamental

10. Ajuts dels cupons a la innovació

Programa
pressupostari

574. Innovació

Objectiu
departamental

4. Fomentar la innovació empresarial, incrementar el volum d’inversió
en R+D+I i incrementar els índexs d’innovació i transferència
tecnològica

Objectiu
estratègic
Aplicació econòmica
Pla sectorial

Marc normatiu de referència

Vinculació
amb
interdepartamentals

plans

Descripció de la convocatòria
Sector al qual es
dirigeix la
Pla
convocatòria
d’acció
Calendari
d’elaboració
Centre gestor

Objectius i efectes
Clàusules d’inclusió social en
requisits o criteris de
valoració (gènere, etc.)
Termini necessari per a la
consecució dels objectius
Indicadors

4.1. Impulsar l’R+D+I empresarial
7025 D/770000100/574/D
− Llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector
públic per agilitar l’activitat administrativa, modificada per la Llei
2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic
− Normativa general de finances públiques i subvencions: Text refós
de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del
Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006,
de 21 de juliol
Pacte nacional per a la indústria
GT1-Competitivitat i ocupació industrial
3.2 Executar programes de suport a l’R+D i la innovació empresarial

Sector empresarial
Quart trimestre de l’any
Agència per la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ), depenent de la
Direcció General d’Indústria
Millorar la capacitat innovadora, aplicar l'economia circular, incentivar
l'aplicació d'incentius fiscals per activitats d’R+D+I i incentivar la
protecció industrial mitjançant la contractació de proveïdors acreditats
per ACCIÓ
S’inclouen totes les clàusules d’inclusió social establertes per la
normativa corresponent
2019-2021, previsió de convocatòria anual
Projectes aprovats sobre el total de presentats (%)
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Perfil dels beneficiaris

Costos previsibles

Fonts de finançament

Concurrència i compatibilitat

Indicadors de gestió
Nombre d’expedients de
subvenció
Nombre de subvencions
atorgades
Import de la convocatòria
Import executat
Import mitjà per subvenció

Empreses amb establiment operatiu a Catalunya que tinguin una
plantilla d’entre 5 i 100 persones treballadores el mes anterior al de la
presentació de la sol·licitud
El cost previst és d’uns 300.000 € anuals, per al període 2019 a 2021,
que pot variar en funció de la disponibilitat pressupostària anual i de la
variació de les actuacions a subvencionar
El finançament és íntegrament amb fons propis d’ACCIÓ.
Un mateix beneficiari, pot rebre com a màxim dos cupons de
categories diferents sempre que un sigui de fiscalitat o de propietat
industrial.
Una mateixa empresa proveïdora podrà participar en un màxim de 5
serveis subvencionables a través d’aquests ajuts entre les categories
de cupons d’innovació, cupons d’economia circular i cupons de
fiscalitat.
El procediment de concessió de les subvencions regulades en
aquestes bases és el de concurrència no competitiva.
Reglament núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel
qual es declaren determinats ajuts compatibles amb el mercat interior
en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.
Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre
de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de
funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis.
Els ajuts regulats en aquestes bases són incompatibles amb qualsevol
altre ajut concedit amb la mateixa finalitat.
2019
2020
2021
230

230

230

50

50

50

300.000,00 €
300.000,00 €
6.000,00 €

300.000,00 €
300.000,00 €
6.000,00 €

300.000,00 €
300.000,00 €
6.000,00 €
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Denominació
convocatòria
Marc estratègic

de

la

Eix
Àmbit
Objectiu
Mesura
Programa
pressupostari
Pla
Objectiu
departamental departamental
Objectiu
estratègic
Aplicació econòmica
Pla sectorial
Pla de Govern
de
la
XII
legislatura

Marc normatiu de referència

Vinculació
amb
interdepartamentals

plans

Descripció de la convocatòria
Sector al qual es
dirigeix la
Pla
convocatòria
d’acció
Calendari
d’elaboració
Centre gestor
Objectius i efectes
Clàusules d’inclusió social en
requisits o criteris de
valoració (gènere, etc.)
Termini necessari per a la
consecució dels objectius
Indicadors

Perfil dels beneficiaris

11. Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització
4. Una Catalunya oberta al món
4.2. Economia catalana internacionalitzada
Consolidar la internacionalització de l’empresa catalana
662. Internacionalització, promoció i foment del comerç exterior
3. Donar suport a la internacionalització de l’empresa catalana i
fomentar l’atracció d’inversions estrangeres
3.1 Promoure la presència d’empreses catalanes en els mercats
internacionals
7025 D/470000100/662/D
− Llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector
públic per agilitar l’activitat administrativa, modificada per la Llei
2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic
− Normativa general de finances públiques i subvencions: Text refós
de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del
Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006,
de 21 de juliol
Pacte nacional per a la indústria
GT1-Competitivitat i ocupació industrial
2.1 Recolzar la iniciació a la internacionalització

Sector empresarial
Quart trimestre de l’any
Agència per la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ), depenent de la
Direcció General d’Indústria
Impulsar la iniciació a la internacionalització de les empreses
mitjançant la contractació de serveis de proveïdors acreditats per
ACCIÓ
S’inclouen totes les clàusules d’inclusió social establertes per la
normativa corresponent
2019-2021, previsió de convocatòria anual
Projectes aprovats sobre el total de presentats (%)
Empreses que exportin un màxim del 15% de la seva facturació, en
base a les dades del darrer exercici tancat.
Un mateix beneficiari pot sol·licitar, per serveis diferents, més d’un ajut
per a aquest programa, però amb un cost subvencionable màxim de
5.000 euros per al conjunt de sol·licituds fetes.
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Costos previsibles

Fonts de finançament

Concurrència i compatibilitat

Indicadors de gestió
Nombre d’expedients de
subvenció
Nombre de subvencions
atorgades
Import de la convocatòria
Import executat
Import mitjà per subvenció

El cost previst és d’uns 500.000,00 € anuals, per al període 2019 a
2021, que pot variar en funció de la disponibilitat pressupostària anual i
de la variació de les actuacions a subvencionar
El finançament és íntegrament amb fons propis d’ACCIÓ.
La intensitat de l’ajut serà del 80% del cost del servei, amb un màxim
de 4.000,00 €, per empresa i any.
El procediment de concessió de les subvencions regulades en
aquestes bases és el de concurrència no competitiva.
Reglament núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel
qual es declaren determinats ajuts compatibles amb el mercat interior
en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.
Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre
de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de
funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis.
Els ajuts regulats en aquestes bases són incompatibles amb qualsevol
altre ajut concedit amb la mateixa finalitat.
2019
2020
2021
230

230

230

120

120

120

500.000,00 €
500.000,00 €
4.166,66 €

500.000,00 €
500.000,00 €
4.166,66 €

500.000,00 €
500.000,00 €
4.166,66 €
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Denominació
convocatòria

de

la

12. Ajuts destinats a incentivar programes de les escoles de
negocis enfocats a l'assessorament a startups tecnològiques en
fases inicials i a la connexió d'aquestes startups amb empreses
establertes

Marc estratègic

Pla de Govern
de
la
XII
legislatura

Eix
Àmbit

2. Economia pròspera, responsable i sostenible
2.3. Coneixement i innovació
Fomentar la innovació empresarial, incrementar el volum d’inversió en
R+D+I i incrementar els índexs d’innovació i transferència tecnològica
Potenciació de la transferència tecnològica, consolidant les principals
línies d’ajuts, sota el model de la quàdruple hèlix d’innovació

Objectiu
Mesura
Programa
pressupostari

Pla
departamental

Objectiu
departamental

Objectiu
estratègic
Aplicació econòmica
Pla sectorial

Marc normatiu de referència

Vinculació
amb
interdepartamentals

plans

Descripció de la convocatòria
Sector al qual es
dirigeix la
Pla
convocatòria
d’acció
Calendari
d’elaboració
Centre gestor
Objectius i efectes
Clàusules d’inclusió social en
requisits o criteris de
valoració (gènere, etc.)
Termini necessari per a la
consecució dels objectius
Indicadors

622. Suport a la indústria
4. Fomentar la innovació empresarial, incrementar el volum d’inversió
en R+D+I i incrementar els índexs d’innovació i transferència
tecnològica
4.2 Incrementar la creació i el creixement d’empreses de base
tecnològica
7025 D/770000100/622/D
− Llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector
públic per agilitar l’activitat administrativa, modificada per la Llei
2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic
− Normativa general de finances públiques i subvencions: Text refós
de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del
Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006,
de 21 de juliol
Pacte nacional per a la indústria
GT1-Competitivitat i ocupació industrial
3.5 Potenciar l’emprenedoria amb alt potencial de creixement

Sector empresarial i tecnològic
Quart trimestre de l’any
Agència per la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ), depenent de la
Direcció General d’Indústria
Incentivar la creació d’empreses emergents (startups) tecnològiques
assessorant-les en les fases inicials i en la connexió amb empreses
S’inclouen totes les clàusules d’inclusió social establertes per la
normativa corresponent
2019-2021, previsió de convocatòria anual
Projectes aprovats sobre el total de presentats (%)
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Perfil dels beneficiaris

Costos previsibles

Fonts de finançament

Concurrència i compatibilitat

Indicadors de gestió
Nombre d’expedients de
subvenció
Nombre de subvencions
atorgades
Import de la convocatòria
Import executat
Import mitjà per subvenció

Les escoles de negocis o les entitats que desenvolupin funcions
relacionades amb la innovació i l'emprenedoria vinculades a les
escoles de negocis, amb establiment operatiu a Catalunya
El cost previst és d’uns 240.000,00 € anuals, per al període 2019 a
2021, que pot variar en funció de la disponibilitat pressupostària anual i
de la variació de les actuacions a subvencionar
El finançament és íntegrament amb fons propis de l’entitat.
La intensitat de l’ajut serà del 100% del cost subvencionable, amb un
màxim de 40.000,00 euros per projecte.
El procediment de concessió dels ajuts es tramitarà en règim de
concurrència competitiva.
Reglament núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel
qual es declaren determinats ajuts compatibles amb el mercat interior
en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.
Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre
de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de
funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis
2019
2020
2021
9

9

9

6

6

6

240.000,00 €
240.000,00 €
40.000,00 €

240.000,00 €
240.000,00 €
40.000,00 €

240.000,00 €
240.000,00 €
40.000,00 €

84

Generalitat de Catalunya
Departament d’Empresa i Coneixement

Denominació
convocatòria
Marc estratègic
Pla de Govern
de
la
XII
legislatura

de

la

Eix
Àmbit
Objectiu

4. Una Catalunya oberta al món
4.2. Economia catalana internacionalitzada
Consolidar la internacionalització de l’empresa catalana
Potenciació de les missions internacionals en aquells mercats de
potencial creixement per al teixit empresarial català

Mesura
Programa
pressupostari
Pla
Objectiu
departamental departamental
Objectiu
estratègic
Aplicació econòmica
Pla sectorial

Marc normatiu de referència

Vinculació
amb
interdepartamentals

13. Programa de Missions Internacionals

plans

Descripció de la convocatòria
Sector al qual es
dirigeix la
Pla
convocatòria
d’acció
Calendari
d’elaboració
Centre gestor

Objectius i efectes

Clàusules d’inclusió social en
requisits o criteris de
valoració (gènere, etc.)
Termini necessari per a la
consecució dels objectius
Indicadors

662. Internacionalització, promoció i foment del comerç exterior
3. Donar suport a la internacionalització de l’empresa catalana i
fomentar l’atracció d’inversions estrangeres
3.1 Promoure la presència d’empreses catalanes en els mercats
internacionals
7025 D/470000100/662/D
− Llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector
públic per agilitar l’activitat administrativa, modificada per la Llei
2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic
− Normativa general de finances públiques i subvencions: Text refós
de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del
Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006,
de 21 de juliol
Pacte nacional per a la indústria
GT1-Competitivitat i ocupació industrial
2.1 Recolzar la iniciació a la internacionalització

Sector empresarial
Quart trimestre de l’any
Agència per la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ), depenent de la
Direcció General d’Indústria
Impulsar i coordinar missions col·lectives per donar a conèixer la
realitat del mercat del país de destinació, a més de promoure i
augmentar les relacions comercials a través de contactes bilaterals,
detectar noves oportunitats de negoci, establir intercanvis
d'experiències i definir aliances estratègiques empresarials i
institucionals
S’inclouen totes les clàusules d’inclusió social establertes per la
normativa corresponent
2019-2021, previsió de convocatòria anual
Nombre d’empreses participants a les missions amb cambres
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Perfil dels beneficiaris

Costos previsibles
Fonts de finançament

Concurrència i compatibilitat

Indicadors de gestió
Nombre d’expedients de
subvenció
Nombre de subvencions
atorgades
Import de la convocatòria
Import executat
Import mitjà per subvenció

− Com a organitzadores o coorganitzadores de la missió: les
associacions empresarials, els col·legis professionals, les
organitzacions patronals i les fundacions representatives de
col·lectius empresarials l’activitat de les quals es desenvolupi
totalment o parcialment a Catalunya i estigui relacionada amb la
internacionalització
− Com a participants en la missió: les empreses industrials o de
serveis amb ànim de lucre i establiment a Catalunya i les
fundacions representatives de col·lectius empresarials que tinguin
dins dels seus objectius la promoció internacional de les empreses i
l’activitat de les quals es desenvolupi totalment o parcialment a
Catalunya i estigui relacionada amb la internacionalització
El cost previst és d’uns 400.000,00 € anuals, per al període 2019 a
2021, que pot variar en funció de la disponibilitat pressupostària anual i
de la variació de les actuacions a subvencionar
El finançament és íntegrament amb fons propis de l’entitat
El procediment de concessió dels ajuts regulats en aquestes bases es
tramitarà en règim de concurrència competitiva.
Reglament núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel
qual es declaren determinats ajuts compatibles amb el mercat interior
en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.
Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre
de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de
funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis
2019
2020
2021
30

30

30

30

30

30

400.000,00 €
400.000,00 €
13.333,33 €

400.000,00 €
400.000,00 €
13.333,33 €

400.000,00 €
400.000,00 €
13.333,33 €
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Agència Catalana de Turisme

Denominació de la
convocatòria
Marc estratègic
Eix
Pla de Govern
de la XII
legislatura

Pla
departamental

Àmbit
Objectiu
Mesura
Programa
pressupostari
Objectiu
departamental
Objectiu
estratègic

Ajut destinat a titulats de grau mitjà o superior
2. Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les
persones
Empresa i ocupació
Elaborar el Sistema integrat de màrqueting turístic de Catalunya i
assolir una marca Catalunya més forta en els mercats
651 Ordenació, foment i promoció turística
5. Consolidar Catalunya com a destinació turística de qualitat,
fonamentada en un turisme d’alt valor afegit i una oferta diversificada
5.4. Elaborar el Sistema integrat de màrqueting turístic de Catalunya i
assolir una marca Catalunya més forta en els mercats.
Promoure la professionalització mitjançant la formació de personal en
promoció turística per tal d'enriquir una cartera de recursos humans del
sector turístic
8755 D/480003000/651
Pla estratègic de turisme de Catalunya 2018-2022
Lleis o decrets que sustenten la política subvencional

Aplicació econòmica
Pla sectorial
Marc normatiu de referència
Vinculació amb plans
Conveni amb AGAUR
interdepartamentals
Descripció de la convocatòria: convocatòria per a la concessió de les beques de formació en
màrqueting turístic de Catalunya a l’estranger de l’Agència Catalana de Turisme
Sector al qual es
Titulats universitaris d’edat no superior a 30 anys, empadronats a
dirigeix la
Catalunya un mínim de 2 anys en els darrers 5 anys
convocatòria
- Gener - abril: renovació de l’addenda amb l’AGAUR
Febrer - abril: difusió del programa a les universitats (workshops
Pla
estudiant/empresa)
d’acció
Calendari
- Març - maig: preparació de la convocatòria
d’elaboració
- Juny - juliol: publicació de les bases i la convocatòria
- Fins al 15 de setembre: termini de rebuda de sol·licituds
- Setembre - novembre: procés de selecció
- Gener: incorporació de becaris i becàries a les destinacions
- Agència Catalana de Turisme
Centre gestor
- Unitat de Gestió del Talent i Cultura Corporativa
− Promoure la professionalització mitjançant la formació de personal
en promoció turística i màrqueting turístic a l’exterior
Objectius i efectes
− Formar en l’àmbit de la promoció turística joves universitaris entre
els 22 i els 30 anys, i ajudar-los en la seva inserció laboral
Clàusules d’inclusió social en
requisits o criteris de
valoració (gènere, etc.)
Termini necessari per a la
D’1 a 2 anys
consecució dels objectius
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Indicadors
Perfil dels beneficiaris
Costos previsibles
Fonts de finançament

Concurrència i comptabilitat
Indicadors de gestió
Nombre de sol·licituds
Nombre de sol·licituds
atorgades
Import de la convocatòria
Import executat
Import mitjà per subvenció

- Nombre de persones beneficiàries de la beca que han entrat al
mercat laboral respecte del total de les beneficiàries de la beca (%)
- Diferencial d’atur de les persones beneficiàries de la beca i el total
d’atur juvenil (en punts percentuals)
Particulars
La convocatòria és anual.
Els costos previsibles per a les dotacions econòmiques de les
persones becades per a aquest 2019 és de 330.958,64 €
Finançat mitjançant transferències de capítol IV ordinàries del
Departament d’Empresa i Coneixement
El gaudiment de les beques no podrà ser simultani amb altres beques
o ajuts ni amb qualsevol altre tipus d'activitat remunerada.
La concessió d'aquestes beques no implica cap vinculació laboral entre
la persona interessada i l’Agència Catalana de Turisme.
2019
2020
2021
46 (9 homes i 37 dones)
46
46
13
332.000,00 €
332.000,00 €
23.714,28 €

14
337.000,00 €
337.000,00 €
24.071,42 €

14
342.000,00 €
342.000,00 €
24.428,57 €
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Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya

Denominació de la
convocatòria
Marc estratègic
Pla de Govern
de la XII
legislatura

Pla
departamental

Eix
Àmbit
Objectiu
Programa
pressupostari
Objectiu
departamental
Objectiu
estratègic

Aplicació econòmica
Pla sectorial
Marc normatiu de referència
Vinculació amb plans
interdepartamentals
Descripció de la convocatòria
Sector al qual es
dirigeix la
Pla
convocatòria
d’acció
Calendari
d’elaboració
Centre gestor

Objectius i efecte
Clàusules d’inclusió social en
requisits o criteris de
valoració (gènere, etc.)
Termini necessari per a la
consecució dels objectius

1. Convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit de
l’artesania
2. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un model
productiu i una fiscalitat justa
2.4 Empresa i teixit productiu
Promoure un model de comerç, serveis, artesania i moda competitiu,
sostenible i equilibrat i vetllar pels drets de les persones consumidores
641. Ordenació i promoció del comerç i l’artesania
6. Promoure un model de comerç, serveis, artesania i moda competitiu,
sostenible i equilibrat
6.4 Fomentar l’artesania de Catalunya i millorar els canals de
comercialització de les empreses artesanes, tant en l’àmbit nacional
com internacional
8775 D/470000100/641
8775 D/460000100/641
Lleis o decrets que sustenten la política subvencional

Artesania
Primer trimestre (anual)
Àrea d’Artesania del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de
Catalunya dins de de l’Àrea de Competència en l’Ordenació i Promoció
del Comerç i l’Artesania
− Promoure la comercialització i internacionalització de productes
artesans
− Millorar la gestió de l’empresa artesana
− Prestigiar les fires i fires mercat d’artesania en l’àmbit de Catalunya

Anual (de l’1 de gener al 31 de desembre)
-

Indicadors

Perfil dels beneficiaris
Costos previsibles

Increment del nombre de participants en fires, fires mercat o
mercats respecte de l’any anterior (%)
- Increment d'activitats divulgatives relacionades amb l'artesania
(conferències, exposicions, demostracions d'ofici, tallers infantils,
concursos, etc.) (%)
Empreses del sector artesanal i administracions locals
Cost anual previst: 400.000,00 €:
- 330.000,00 € per a empreses
- 70.000,00 € per a ens locals i entitats vinculades
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Fonts de finançament
Concurrència i comptabilitat
Indicadors de gestió
Nombre d’expedients de
subvenció
Nombre de subvencions
atorgades
Import de la convocatòria
Import executat
Import mitjà per subvenció

El finançament és íntegrament amb fons propis de l’entitat.
Es subvenciona el 50% del cost de les actuacions subvencionades
Les subvencions financen parcialment les despeses subvencionades i
es preveuen compatibles amb l’obtenció d’altres ajuts o ingressos
2019
2020
2021
230

250

270

175

200

220

400.000,00 €
400.000,00 €
2.285,71 €

500.000,00 €
500.000,00 €
2.500,00 €

500.000,00 €
500.000,00 €
2.272,72 €
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Denominació de la
convocatòria
Marc estratègic
Pla de Govern
de la XII
legislatura

Eix
Àmbit
Objectiu
Programa
pressupostari
Objectiu
departamental

Pla
departamental
Objectiu
estratègic

Aplicació econòmica
Pla sectorial
Marc normatiu de referència
Vinculació amb plans
interdepartamentals
Descripció de la convocatòria
Sector al qual es
dirigeix la
Pla
convocatòria
d’acció
Calendari
d’elaboració
Centre gestor

Objectius i efectes

Clàusules d’inclusió social en
requisits o criteris de
valoració (gènere, etc.)
Termini necessari per a la
consecució dels objectius

2. Convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit del
comerç i els serveis
2. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un model
productiu i una fiscalitat justa
2.4 Empresa i teixit productiu
Promoure un model de comerç, serveis, artesania i moda competitiu,
sostenible i equilibrat i vetllar pels drets de les persones consumidores
641. Ordenació i promoció del comerç i l’artesania
6. Promoure un model de comerç, serveis, artesania i moda competitiu,
sostenible i equilibrat
6.2 Fomentar la competitivitat de les empreses de comerç, artesania i
moda a partir del model de negoci, la digitalització, la singularitat i la
millora de les activitats firals al territori
6.3. Incrementar la professionalització del món associatiu al territori,
lluitar contra la desertització comercial i minimitzar el nombre de locals
buits en el continu comercial
8775 D/470000100/641
8775 D/482000100/641
8775 D/770000100/641
Lleis o decrets que sustenten la política subvencional

Comerç, serveis, artesania i moda
Primer trimestre (anual)
Unitat de Subvencions i Promoció Territorial de Àrea de Comerç del
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, dins de de l’Àrea
de Competència en l’Ordenació i Promoció del Comerç
− Impulsar la competitivitat de les empreses a través de les entitats
− Donar suport a les entitats representatives del sector comercial
− Facilitar els recursos necessaris perquè els mercats municipals
catalans sedentaris i no sedentaris siguin més forts i competitius
− Promoure la incorporació de noves tecnologies digitals a les
empreses
− Promoure la participació en fires nacionals, estatals i internacionals
d’empreses de comerç i de serveis
− Dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació de locals
buits situats a la trama urbana consolidada dels municipis, el nucli
històric i els seus eixamples

Anual (de l’1 de gener al 31 de desembre)
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-

Indicadors

Perfil dels beneficiaris

Costos previsibles
Fonts de finançament
Concurrència i comptabilitat
Indicadors de gestió
Nombre d’expedients de
subvenció
Nombre de subvencions
atorgades
Import de la convocatòria
Import executat
Import mitjà per subvenció

Nombre de beneficiaris col·lectius (entitats) sobre el total d’entitats
(%)
- Mercats beneficiaris del programa sobre el total de mercats (%)
- Inversió generada per les empreses en la transformació digital
- Nombre d’empreses assistents a fires (%)
- Nombre de locals buits situats a la trama urbana consolidada dels
municipis recuperats sobre el total existent (%)
−
Entitats del sector del comerç, els serveis, l’artesania i la moda,
sense ànim de lucre amb representativitat a Catalunya
−
Empreses de comerç, serveis, artesania i moda
Cost anual previst: 4.300.000,00 €:
- 2.900.000,00 € per a entitats
- 1.400.000,00 € per a empreses
El finançament és íntegrament amb fons propis de l’entitat.
Es subvenciona el 50% del cost de les actuacions subvencionades
Les subvencions financen parcialment les despeses subvencionades i
es preveuen compatibles amb l’obtenció d’altres ajuts o ingressos
2019
2020
2021
1900

2000

2000

1500

1600

1600

6.100.000,00 €
6.100.000,00 €
4.066,66 €

7.500.000,00 €
7.500.000,00 €
4.687,50 €

7.500.000,00 €
7.500.000,00 €
4.687,50 €
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Denominació de la
convocatòria
Marc estratègic
Pla de Govern
de la XII
legislatura

Eix
Àmbit
Objectiu

Programa
pressupostari
Pla
Objectiu
departamental departamental
Objectiu
estratègic
Aplicació econòmica
Pla sectorial
Marc normatiu de referència
Vinculació amb plans
interdepartamentals
Descripció de la convocatòria
Sector al qual es
dirigeix la
Pla
convocatòria
d’acció
Calendari
d’elaboració
Centre gestor

Objectius i efectes

Clàusules d’inclusió social en
requisits o criteris de
valoració (gènere, etc.)
Termini necessari per a la
consecució dels objectius

3. Convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit de
la moda
2. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un model
productiu i una fiscalitat justa
2.4 Empresa i teixit productiu
Promoure un model de comerç, serveis, artesania i moda competitiu,
sostenible i equilibrat i vetllar pels drets de les persones consumidores
641. Ordenació i promoció del comerç i l’artesania
6. Promoure un model de comerç, serveis, artesania i moda competitiu,
sostenible i equilibrat
6.5 Incrementar la presència i el prestigi de la moda catalana, tant en
l’àmbit nacional com internacional
8775 D/470000100/641
Lleis o decrets que sustenten la política subvencional

Moda
Primer trimestre (anual)
Àrea de Moda del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de
Catalunya, dins de de l’Àrea de Competència en l’Ordenació i
Promoció del Comerç
Augmentar la presència de dissenyadors i marques catalanes a
l’exterior i potenciar la seva diversificació de mercats mitjançant
l’estimulació de l’exportació de productes de moda, potenciant la
participació individual dels dissenyadors i marques de moda en
showrooms comercials internacionals temporals de moda o fires
internacionals

Anual (de l’1 de gener al 31 de desembre)
-

Indicadors

Perfil dels beneficiaris
Costos previsibles
Fonts de finançament

Inversió generada per les empreses beneficiàries de la subvenció
Nombre d’actuacions subvencionades
Nombre de dissenyadors i marques catalanes amb presència
internacional sobre el total (%)
- Increment del nombre de participants individuals en showrooms
comercials internacionals temporals de moda o fires internacionals
respecte de l’any anterior (%)
Empreses de disseny de moda que participin en espais de venda
efímers temporals internacionals
Cost anual previst: 325.000,00 €
El finançament és íntegrament amb fons propis de l’entitat.
Es subvenciona el 50% del cost de les actuacions subvencionades
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Concurrència i comptabilitat
Indicadors de gestió
Nombre d’expedients de
subvenció
Nombre de subvencions
atorgades
Import de la convocatòria
Import executat
Import mitjà per subvenció

Les subvencions financen parcialment les despeses subvencionades i
es preveuen compatibles amb l’obtenció d’altres ajuts o ingressos
2019
2020
2021
85

100

100

80

90

90

325.000,00 €
325.000,00 €
4.062,50 €

375.000,00 €
375.000,00 €
4.166,66 €

375.000,00 €
375.000,00 €
4.166,66 €
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Denominació de la
convocatòria
Marc estratègic
Eix
Pla de Govern
de la XII
legislatura

Pla
departamental

Àmbit
Objectiu
Programa
pressupostari
Objectiu
departamental
Objectiu
estratègic

Aplicació econòmica
Pla sectorial
Marc normatiu de referència
Vinculació amb plans
interdepartamentals
Descripció de la convocatòria
Sector al qual es
dirigeix la
Pla
convocatòria
d’acció
Calendari
d’elaboració
Centre gestor
Objectius i efectes
Clàusules d’inclusió social en
requisits o criteris de valoració
(gènere, etc.)
Termini necessari per a la
consecució dels objectius
Indicadors

Perfil dels beneficiaris

Costos previsibles
Fonts de finançament
Concurrència i comptabilitat
Indicadors de gestió

4. Convocatòria per a la concessió dels Premis Nacionals
d’Artesania de la Generalitat de Catalunya
2. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un model
productiu i una fiscalitat justa
2.4 Empresa i teixit productiu
Promoure un model de comerç, serveis, artesania i moda competitiu,
sostenible i equilibrat i vetllar pels drets de les persones
consumidores
641. Ordenació i promoció del comerç i l’artesania
6. Promoure un model de comerç, serveis, artesania i moda
competitiu, sostenible i equilibrat
6.4. Fomentar l’artesania de Catalunya i millorar els canals de
comercialització de les empreses artesanes, tant en l’àmbit nacional
com internacional
8775 D/4830000100/641
Lleis o decrets que sustenten la política subvencional

Artesania
Primer semestre (anual)
Àrea d’Artesania del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de
Catalunya dins de de l’Àrea de Competència en l’Ordenació i
Promoció del Comerç
Millorar, promocionar, innovar, difondre i incrementar el prestigi de
l’artesania catalana

Anual (de l’1 de gener al 31 de desembre)
Nombre de candidatures presentades (25)
− Persones físiques, microempreses, petites i mitjanes empreses
amb establiment operatiu i raó social a Catalunya que
desenvolupin, o hagin desenvolupat, la seva activitat en l'àmbit de
l'artesania i les entitats que les representen territorialment o
sectorialment
− Persones, ens públics i privats que hagin desenvolupat actuacions
de prestigi de l'artesania i professionals d'altres sectors productius
que hagin implementat un projecte comú de rellevància amb un
artesà o artesana professional
Cost anual previst: 7.000,00 €
El finançament és íntegrament amb fons propis de l’entitat
Es compatible amb altres ajuts
2019
2020
2021
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Nombre d’expedients de
subvenció
Nombre de subvencions
atorgades
Import de la convocatòria
Import executat
Import mitjà per subvenció

20

20

20

1

1

1

7.000,00 €
7.000,00 €
7.000,00 €

7.000,00 €
7.000,00 €
7.000,00 €

7.000,00 €
7.000,00 €
7.000,00 €
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Denominació de la
convocatòria

5. Convocatòria per a la concessió dels Premis Nacionals de
Comerç i els Premis Nacionals als Establiments Comercials
Centenaris de la Generalitat de Catalunya

Marc estratègic
Pla de Govern
de la XII
legislatura

Pla
departamental

Eix
Àmbit
Objectiu
Programa
pressupostari
Objectiu
departamental
Objectiu
estratègic

Aplicació econòmica
Pla sectorial
Marc normatiu de referència
Vinculació amb plans
interdepartamentals
Descripció de la convocatòria
Sector al qual es
dirigeix la
Pla
convocatòria
d’acció
Calendari
d’elaboració
Centre gestor

Objectius i efectes
Clàusules d’inclusió social en
requisits o criteris de
valoració (gènere, etc.)
Termini necessari per a la
consecució dels objectius
Indicadors
Perfil dels beneficiaris
Costos previsibles
Fonts de finançament
Concurrència i comptabilitat
Indicadors de gestió
Nombre d’expedients de
subvenció
Nombre de subvencions
atorgades

2. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un model
productiu i una fiscalitat justa
2.4 Empresa i teixit productiu
Promoure un model de comerç, serveis, artesania i moda competitiu,
sostenible i equilibrat i vetllar pels drets de les persones consumidores
641. Ordenació i promoció del comerç i l’artesania
6. Promoure un model de comerç, serveis, artesania i moda competitiu,
sostenible i equilibrat
6.2 Fomentar la competitivitat de les empreses de comerç, artesania i
moda a partir del model de negoci, la digitalització, la singularitat i la
millora de les activitats firals al territori
8775 D/4830000100/641
Lleis o decrets que sustenten la política subvencional

Comerç i serveis
Primer semestre (anual)
Àrea de Comerç, dins de de l’Àrea de Competència en l’Ordenació i
Promoció del Comerç
− Augmentar el prestigi del comerç, particularment del comerç urbà
de proximitat
− Posar en valor la trajectòria professional dels establiments
centenaris

Anual (de l’1 de gener al 31 de desembre)
Nombre de candidatures presentades (80)
− Entitats del sector del comerç i els serveis
− Empreses de comerç i serveis
− Persones físiques
Cost anual previst: 10.000,00 €
El finançament és íntegrament amb fons propis de l’entitat
Es compatible amb altres ajuts
2019
2020
2021
80

80

80

1

1

1
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Import de la convocatòria
Import executat
Import mitjà per subvenció

10.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €

10.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €

10.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
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Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

Denominació de la
convocatòria
Marc estratègic
Eix
Pla de Govern
de la XII
legislatura

Àmbit
Objectiu
Mesura
Programa
pressupostari

Pla
departamental

Objectiu
departamental

Objectiu
estratègic
Aplicació econòmica
Pla sectorial
Marc normatiu de referència

Vinculació amb plans
interdepartamentals

Descripció de la convocatòria
Sector al qual es
dirigeix la
Pla
convocatòria
d’acció
Calendari
d’elaboració
Centre gestor

Objectius i efectes

Clàusules d’inclusió social en
requisits o criteris de
valoració (gènere, etc.)
Termini necessari per a la
consecució dels objectius

1. Indústria del coneixement (Llavor i Producte)
Eix 2. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou
model productiu i una fiscalitat justa
2.3 Àmbit: Coneixement i innovació
Fomentar un sistema de recerca basat en l’excel·lència, la captació i
retenció de talent, la internacionalització, la transferència de
coneixement i la innovació
Consolidació del programa Indústria del coneixement mitjançant la
implementació de noves convocatòries (Llavor, Producte i Mercat)
571. Recerca i desenvolupament
12. Fomentar un sistema de recerca basat en l’excel·lència, la captació i
retenció de talent, la internacionalització, la transferència de
coneixement i la innovació
12.5. Afavorir la transferència del coneixement científic a la societat i
l’obertura de noves vies de cooperació entre el sector públic i privat
6800 D/449000100/571
− Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació
− Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya
− Programa operatiu FEDER 2014 – 2020
Aquesta convocatòria s’emmarca en el Pacte nacional per a la recerca i
la innovació (PNRI), que posa la recerca i la innovació com a prioritats
estratègiques fins al 2020
També s’emmarca dintre de l’Estratègia de recerca i innovació per a
l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT), una de les
derivades del qual és el Programa operatiu FEDER de Catalunya 20142020

Recerca / equips de recerca
Anual
− Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
− Direcció General de Recerca
− Incrementar el nombre de projectes innovadors amb potencial
d’incorporació al sector productiu
− Obtenir prototipus i fomentar la valorització i transferència dels
resultats d’investigació generada per equips de recerca de
Catalunya
Totes les entitats beneficiàries han de complir la normativa vigent per
evitar qualsevol tipus de discriminació, tal com s’estableix a les bases
Llavor: 8 mesos
Producte: 18 mesos
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Indicadors
Perfil dels beneficiaris
Costos previsibles

Fonts de finançament

Concurrència i comptabilitat
Indicadors de gestió
Nombre d’expedients de
subvenció
Nombre de subvencions
atorgades
Import de la convocatòria
Import executat
Import mitjà per subvenció

- Nombre de sol·licituds presentades a cada modalitat: 100 + 150
- Nombre d’ajuts atorgats a cada modalitat: 75 + 30
Equips de recerca del sistema català de ciència i tecnologia
Convocatòria anual
Aquesta convocatòria està finançada per la Direcció General de
Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement.
El 50% de l'import d'aquesta convocatòria està cofinançat pel Fons
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) 2014-2020 dins de
l'objectiu temàtic “Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i
la innovació”, en els termes que estableix el Programa operatiu de
Catalunya 2014-2020, aprovat mitjançant la Decisió d'execució de la
Comissió C (2015) 894 final, de 12 de febrer de 2015.
L’ajut és del 100% del cost del projecte. No és compatible amb altres
ajuts que tinguin el mateix objecte.
2019
2020
2021
250

275

300

105

135

169

4.500.000,00 €
5.500.000,00 €
6.681.797,00 €
4.500.000,00 €
5.500.000,00 €
6.681.797,00 €
Llavor: 20.000,00 €
Llavor: 20.000,00 €
Llavor: 20.000,00 €
Producte: 100.000,00 € Producte: 100.000,00 € Producte: 100.000,00 €
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Denominació de la convocatòria

2. Ajuts per a la incorporació de personal investigador
postdoctoral al sistema català de ciència i tecnologia (BP)

Marc estratègic
Eix
Àmbit

Pla de Govern
de la XII
legislatura

Objectiu
Mesura
Programa
pressupostari
Objectiu
departamental

Pla
departamental

Objectiu
estratègic
Aplicació econòmica

Eix 2. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou
model productiu i una fiscalitat justa
2.3 Àmbit: Coneixement i innovació
Fomentar un sistema de recerca basat en l’excel·lència, la captació i
retenció de talent, la internacionalització, la transferència de
coneixement i la innovació
Convocatòries biennals en el marc del Programa Beatriu de Pinós,
per a la contractació de personal investigador postdoctoral
571. Recerca i desenvolupament
12. Fomentar un sistema de recerca basat en l’excel·lència, la
captació i retenció de talent, la internacionalització, la transferència
de coneixement i la innovació
12.2. Fomentar l’excel·lència del sistema català d’R+D mitjançant la
formació i la captació de persones investigadores, així com la seva
mobilitat, consolidant els processos de formació, atracció i retenció
de talent nacional i internacional
6800 D/449000100/571
6800 D/480000100/571

Pla sectorial
Marc normatiu de referència
Vinculació amb plans
interdepartamentals

− Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació
− Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya
Aquesta convocatòria s’emmarca en el Pacte nacional per a la
recerca i la innovació (PNRI), que posa la recerca i la innovació com
a prioritats estratègiques fins al 2020

Descripció de la convocatòria

Pla d’acció

Sector al qual es
dirigeix la
convocatòria
Calendari
d’elaboració

Centre gestor
Objectius i efectes
Clàusules d’inclusió social en
requisits o criteris de valoració
(gènere, etc.)
Termini necessari per a la
consecució dels objectius

− Recerca
− Persones investigadores
− Grups de recerca
Anual
− Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
− Direcció General de Recerca
Fomentar la incorporació de personal investigador doctor al sistema
català de ciència i tecnologia
Ajuts dirigits a persones de totes les nacionalitats.
Totes les entitats beneficiàries han de complir la normativa vigent en
matèria de gènere, criteris ètics i altres que s’especifiquin a les
bases.
3 anys
-

Indicadors

Perfil dels beneficiaris

Nombre de sol·licituds presentades (320)
Nombre d’ajuts per a contractes atorgats a cada convocatòria
(60)
- Nombre de persones investigadores que finalitzen els 3 anys de
contracte (50)
Universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries que
tinguin seu a Catalunya
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Costos previsibles

Fonts de finançament

Concurrència i comptabilitat
Indicadors de gestió
Nombre d’expedients de
subvenció
Nombre de subvencions
atorgades
Import de la convocatòria
Import executat
Import mitjà per subvenció

Convocatòria pluriennal.
Publicació anual.
Import global de cada convocatòria: 8.658.000,00 €
Aquesta convocatòria està finançada per la Direcció General de
Recerca de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament
d’Empresa i Coneixement.
La convocatòria 2019 estarà finançada per la Direcció General de
Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement i la Unió
Europea. De l’import global, 5.161.500,00 € és del pressupost de
l'AGAUR, i la resta de l'import, 3.496.500,00 €, l'aportarà la Unió
Europea mitjançant el programa Marie Sklodowska-Curie COFUND
del programa de finançament de la recerca i la innovació Horizon
2020”.
La subvenció BP finança el 100% del contracte que concedeix pels
imports que estableix la convocatòria, a més d’un ajut
complementari, també per l’import establert.
No és compatible amb altres subvencions pel mateix objecte.
2019
2020
2021
320

320

320

60

60

60

8.658.000,00 €
8.658.000,00 €
144.300,00 €

8.658.000,00 €
8.658.000,00 €
144.300,00 €

8.658.000,00 €
8.658.000,00 €
144.300,00 €
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Denominació de la convocatòria
Marc estratègic
Eix
Pla de Govern de
la XII legislatura

Àmbit
Objectiu
Mesura
Programa
pressupostari

Pla
departamental

Objectiu
departamental
Objectiu
estratègic

Aplicació econòmica

3. Innovadors
Eix 2. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou
model productiu i una fiscalitat justa
2.3 Àmbit: Coneixement i innovació
Fomentar un sistema de recerca basat en l’excel·lència, la captació
i retenció de talent, la internacionalització, la transferència de
coneixement i la innovació
571. Recerca i desenvolupament
12. Fomentar un sistema de recerca basat en l’excel·lència, la
captació i retenció de talent, la internacionalització, la transferència
de coneixement i la innovació
12.5. Afavorir la transferència del coneixement científic a la societat
i l’obertura de noves vies de cooperació entre el sector públic i el
privat
6800 D/449000100/571
6800 D/482000100/571

Pla sectorial
Marc normatiu de referència

Vinculació amb plans
interdepartamentals

Descripció de la convocatòria
Sector al qual es
dirigeix la
convocatòria
Pla d’acció
Calendari
d’elaboració
Centre gestor

Objectius i efectes

Clàusules d’inclusió social en
requisits o criteris de valoració
(gènere, etc.)
Termini necessari per a la
consecució dels objectius
Indicadors

− Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació
− Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya
− Programa operatiu FEDER 2014–2020
Aquesta convocatòria s’emmarca en el Pacte nacional per a la
recerca i la innovació, que posa la recerca i la innovació com a
prioritats estratègiques fins al 2020.
També s’emmarca dintre de l’Estratègia de recerca i innovació per
a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT), una de les
derivades del qual és el Programa operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020.

Recerca / equips de recerca
Anual
− Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
− Direcció General de Recerca
Convertir en idees de negoci els resultats de la recerca mitjançant
la creació d’una spin-off o l’explotació de llicències o qualsevol altra
forma de protecció de propietat intel·lectual i industrial, a més de la
identificació d’altres tecnologies o coneixements que puguin ser
explotades comercialment
Totes les entitats beneficiàries han de complir la normativa vigent
per evitar qualsevol tipus de discriminació, tal com s’estableix a les
bases
18 mesos
-

Nombre de sol·licituds presentades (110)
Nombre d’ajuts atorgats (19)

103

Generalitat de Catalunya
Departament d’Empresa i Coneixement

Perfil dels beneficiaris
Costos previsibles

Fonts de finançament

Concurrència i comptabilitat

Indicadors de gestió
Nombre d’expedients de
subvenció
Nombre de subvencions
atorgades
Import de la convocatòria
Import executat
Import mitjà per subvenció

Grups de recerca de les universitats del sistema universitari de
Catalunya, centres de recerca, centres tecnològics, fundacions
hospitalàries i institucions sense ànim de lucre que tinguin com a
activitat principal la recerca i que tinguin seu a Catalunya
Convocatòria anual
Aquesta convocatòria està finançada per la Direcció General de
Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement .
El 50% de l'import d'aquesta convocatòria està cofinançat pel Fons
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) 2014-2020 dins
de l'objectiu temàtic Potenciar la recerca, el desenvolupament
tecnològic i la innovació, en els termes que estableix el Programa
operatiu de Catalunya 2014-2020, aprovat mitjançant la Decisió
d'execució de la Comissió C (2015) 894 final, de 12 de febrer de
2015.
L’import de l’ajut correspon a un import fix de 24.000,00 € per al
desenvolupament de les actuacions descrites a la memòria i a un
import fix de 60.000,00 € per al finançament dels costos de
personal per a la contractació d’una persona emprenedora durant
18 mesos.
No hi pot haver el supòsit de doble finançament de les despeses
imputades al projecte.
2019
2020
2021
110

125

19

19

1.600.000,00 €
1.600.000,00 €
84.000,00 €

1.600.000,00 €
1.600.000,00 €
84.000,00 €

104

Generalitat de Catalunya
Departament d’Empresa i Coneixement

Denominació de la convocatòria
Marc estratègic
Eix
Àmbit

Pla de Govern
de la XII
legislatura

Objectiu
Mesura
Programa
pressupostari
Objectiu
departamental

Pla
departamental
Objectiu
estratègic

Aplicació econòmica

4. Doctorats industrials (DI)
Eix 2. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou
model productiu i una fiscalitat justa
2.3 Àmbit: Coneixement i innovació
Impulsar la qualitat i la competitivitat del sistema universitari a partir
de la millora de les polítiques de captació i retenció de talent, del
finançament públic i de la seva equitat.
Continuïtat del Pla de doctorats industrials, amb convocatòries
anuals per impulsar entorn de 85 nous projectes a l’any
571. Recerca i desenvolupament
12. Fomentar un sistema de recerca basat en l’excel·lència, la
captació i retenció de talent, la internacionalització, la transferència
de coneixement i la innovació
12.2. Fomentar l’excel·lència del sistema català d’R+D mitjançant la
formació i la captació de persones investigadores, així com la seva
mobilitat, consolidant els processos de formació, atracció i retenció
de talent nacional i internacional
11.3 Impulsar el desenvolupament social i econòmic des de la
ciència i a través de la innovació i la transferència
6800 D/449000100/571
6800 D/470000100/571
6800 D/482000100/571

Pla sectorial
Marc normatiu de referència
Vinculació amb plans
interdepartamentals

− Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació
− Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya
Aquesta convocatòria s’emmarca en el Pacte nacional per a la
recerca i la innovació, que posa la recerca i la innovació com a
prioritats estratègiques fins al 2020

Descripció de la convocatòria

Pla d’acció

Sector al qual es
dirigeix la
convocatòria

−
−
−
−

Calendari
d’elaboració

Anual

Centre gestor
Objectius i efectes
Clàusules d’inclusió social en
requisits o criteris de valoració
(gènere, etc.)
Termini necessari per a la
consecució dels objectius
Indicadors

Recerca
Persones investigadores predoctorals
Grups de recerca
Empreses

− Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
− Direcció General de Recerca
− Direcció General d’Universitats
Desenvolupar projectes de doctorats industrials en qualsevol àmbit
de coneixement i en qualsevol sector empresarial
Totes les entitats beneficiàries han de complir la normativa vigent en
matèria de gènere, criteris ètics i altres que s’especifiquin a les
bases
3 anys
-

Nombre de sol·licituds presentades (111)
Nombre de contractes predoctorals efectuats (103)
Nombre depersones investigadores que finalitzen els 3 anys de
contracte (90)
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Perfil dels beneficiaris

Costos previsibles

Fonts de finançament
Concurrència i comptabilitat
Indicadors de gestió
Nombre d’expedients de
subvenció
Nombre de subvencions
atorgades
Import de la convocatòria
Import executat
Import mitjà per subvenció

El projecte de recerca s'ha de desenvolupar en el marc estratègic
d'una empresa i, alhora, en el si d'un grup de recerca d'una
universitat, un centre de recerca o una fundació hospitalària, en el
qual el doctorand o doctoranda ha de dur a terme la seva formació
investigadora, que ha de donar lloc a una tesi doctoral en el marc
del pla Doctorats industrials de la Generalitat de Catalunya
Convocatòria pluriennal.
Publicació anual.
Import global de cada convocatòria: 4.378.800,00 €
A parts iguals per la Direcció General de Recerca i la Direcció
General d’Universitats de la Secretaria d’Universitats i Recerca del
Departament d’Empresa i Coneixement
La subvenció finança parcialment les despeses subvencionables. El
cost del contracte predoctoral l’ha d’assumir l’empresa beneficiària
2019
2020
2021
111

111

111

103

103

103

4.378.800,00 €
4.378.800,00 €
42.500,00 €

4.378.800,00 €
4.378.800,00 €
42.500,00 €

4.378.800,00 €
4.378.800,00 €
42.500,00 €
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Denominació de la convocatòria
Marc estratègic
Eix
Àmbit

Pla de Govern
de la XII
legislatura

Objectiu
Mesura
Programa
pressupostari
Objectiu
departamental

Pla
departamental

Objectiu
estratègic
Aplicació econòmica

5. Premis de Recerca Jove (PRJ)
Eix 2. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou
model productiu i una fiscalitat justa
2.3 Àmbit: Coneixement i innovació
Fomentar un sistema de recerca basat en l’excel·lència, la captació i
retenció de talent, la internacionalització, la transferència de
coneixement i la innovació
Impuls de les actuacions de divulgació per al foment de l’esperit
científic d’infants i joves
571. Recerca i desenvolupament
12. Fomentar un sistema de recerca basat en l’excel·lència, la
captació i retenció de talent, la internacionalització, la transferència
de coneixement i la innovació
12.2. Fomentar l’excel·lència del sistema català d’R+D mitjançant la
formació i la captació de persones investigadores, així com la seva
mobilitat, consolidant els processos de formació, atracció i retenció
de talent nacional i internacional
6800 D/480000100/571
6800 D/483000100/571

Pla sectorial
Marc normatiu de referència
Vinculació amb plans
interdepartamentals

− Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació
− Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya
S’emmarca en el Pacte nacional per a la recerca i la innovació, que
posa la recerca i la innovació com a prioritats estratègiques fins al
2020

Descripció de la convocatòria

Pla d’acció

Sector al qual es
dirigeix la
convocatòria

− Recerca
− Estudiants secundària
− Centres docents

Calendari
d’elaboració

Anual

Centre gestor
Objectius i efectes
Clàusules d’inclusió social en
requisits o criteris de valoració
(gènere, etc.)
Termini necessari per a la
consecució dels objectius
Indicadors
Perfil dels beneficiaris

Costos previsibles

− Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
− Direcció General de Recerca
Fomentar l’esperit científic del jovent

Premis a treballs o activitats realitzats en els centres
- Nombre de treballs presentats: 300
- Nombre de centres presentats: 130
- Distribució geogràfica dels centres: 25 comarques
- Alumnes de centres d’ensenyament secundari
- Centres d’ensenyament secundari
Convocatòria anual.
Import global: 86.000,00 €
78 premis a treballs: 58.500,00 €
11 premis a centres: 27.500,00 €
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Fonts de finançament

Concurrència i comptabilitat
Indicadors de gestió
Nombre d’expedients de
subvenció
Nombre de subvencions
atorgades
Import de la convocatòria
Import executat
Import mitjà per subvenció

Està finançada per la Direcció General de Recerca de la Secretaria
d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement
amb un import de 77.500,00 €. I també hi aporten les institucions
següents amb aquestes quantitats:
- Institut Català de les Dones: 3.250,00 €
- INEFC: 750,00 €
- ICIP: 1.500,00 €
- EAPC: 1.500,00 €
- Institut Ramon Muntaner: 750,00 €
- Fundació TIC SALUT: 750,00 €
Finança un import fix establert a les bases.
Són compatibles amb altres ajuts.
2019
2020
2021
320

320

320

89

89

89

86.000,00 €
86.000,00 €
750,00 € (treballs)
2.500,00 € (centres)

86.000,00 €
86.000,00 €
750,00 € (treballs)
2.500,00 € (centres)

86.000,00 €
86.000,00 €
750,00 € (treballs)
2.500,00 € (centres)
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Denominació de la convocatòria
Marc estratègic
Eix
Pla de Govern de
la XII legislatura

Àmbit
Objectiu
Mesura
Programa
pressupostari

Pla
departamental

Objectiu
departamental
Objectiu
estratègic

Aplicació econòmica
Pla sectorial
Marc normatiu de referència

Vinculació amb plans
interdepartamentals

Descripció de la convocatòria
Sector al qual es
dirigeix la
convocatòria
Pla d’acció
Calendari
d’elaboració
Centre gestor

Objectius i efectes

Clàusules d’inclusió social en
requisits o criteris de valoració
(gènere, etc.)
Termini necessari per a la
consecució dels objectius

6. Entitats agregades d’acceleració
Eix 2. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou
model productiu i una fiscalitat justa
2.3 Àmbit: Coneixement i innovació
Fomentar un sistema de recerca basat en l’excel·lència, la captació
i retenció de talent, la internacionalització, la transferència de
coneixement i la innovació
571. Recerca i desenvolupament
12. Fomentar un sistema de recerca basat en l’excel·lència, la
captació i retenció de talent, la internacionalització, la transferència
de coneixement i la innovació
12.5. Afavorir la transferència del coneixement científic a la societat
i l’obertura de noves vies de cooperació entre el sector públic i el
privat
6800 D/482000100/571
− Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació
− Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya
− Programa operatiu FEDER 2014 – 2020
Aquesta convocatòria s’emmarca en el Pacte nacional per a la
recerca i la innovació, que posa la recerca i la innovació com a
prioritats estratègiques fins al 2020.
També s’emmarca dintre de l’Estratègia de recerca i innovació per
a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT), una de les
derivades del qual és el Programa operatiu FEDER de Catalunya
2014 - 2020.

Recerca / centres CERCA
Anual
− Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
− Direcció General de Recerca
Promocionar, incubar i accelerar les iniciatives de transferència de
coneixement dels centres CERCA participants, per garantir-ne una
major eficiència, per optimitzar-ne l’impacte al sector productiu i a la
societat de Catalunya, per facilitar l’atracció de fons privats i per
reduir el temps de desenvolupament i d’arribada al mercat
mitjançant la generació d’economies d’escala
Totes les entitats beneficiàries han de complir la normativa vigent
per evitar qualsevol tipus de discriminació, tal com s’estableix a les
bases
Màxim de 5 anys
-

Indicadors

-

Nombre d’entitats agregades d’acceleració (EAA) finançades
(5)
Nombre de centres CERCA inclosos en les EAA (20)
Centres CERCA inclosos en les EAA respecte del total (%)
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Perfil dels beneficiaris

Costos previsibles

Fonts de finançament

Concurrència i comptabilitat

Indicadors de gestió
Nombre d’expedients de
subvenció
Nombre de subvencions
atorgades
Import de la convocatòria
Import executat
Import mitjà per subvenció

Tindran consideració d’entitats agregades d’acceleració (EAA) les
entitats amb personalitat jurídica pròpia, de caràcter públic o privat
sense ànim de lucre (com, per exemple, agrupacions d’interès
econòmic, consorcis, fundacions, associacions d’agents d’execució
de la recerca, etc.), que tinguin la transferència de coneixement
entre els seus objectius
No és pluriennal
L’import màxim global destinat a aquesta convocatòria és de
15.000.000,00 € procedents dels fons FEDER de la Unió Europea
assignats al Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014 - 2020.
Els ajuts que regula aquesta convocatòria són subvencions per
concurrència competitiva, amb una taxa màxima de cofinançament
de la despesa elegible del 50%.
L'import elegible de cada programa d’actuacions ha de ser d'entre
1.000.000,00 € i 15.000.000,00 €.
L'import del cofinançament serà de, com a màxim, el 50% de la
despesa elegible acceptada d'acord amb els criteris establerts, que
anirà a càrrec del Fons Europeu de Desenvolupament Regional
(FEDER), d'acord amb la normativa específica aplicable.
Es consideren despeses subvencionables les que estiguin
directament relacionades amb l'execució del programa de
valorització i transferència específic presentat.
D’acord amb l'article 3 del Reglament (UE) núm. 1301/2013, no
seran subvencionables les despeses fetes en àmbits exclosos dels
ajuts FEDER.
2019
2020
2021
10
5
15.000.000,00 €
15.000.000,00 €
3.000.000,00 €
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Denominació de la convocatòria

7. Ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca
de Catalunya (SGR)

Marc estratègic
Eix
Pla de Govern
de la XII
legislatura

Àmbit
Objectiu
Mesura
Programa
pressupostari

Pla
departamental

Objectiu
departamental
Objectiu
estratègic

Aplicació econòmica

Eix 2. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou
model productiu i una fiscalitat justa
2.3 Àmbit: Coneixement i innovació
Fomentar un sistema de recerca basat en l’excel·lència, la captació i
retenció de talent, la internacionalització, la transferència de
coneixement i la innovació
Suport als grups de recerca (SGR), mitjançant convocatòria d’ajuts
571. Recerca i desenvolupament
12. Fomentar un sistema de recerca basat en l’excel·lència, la
captació i retenció de talent, la internacionalització, la transferència
de coneixement i la innovació
12.3. Incrementar el suport als agents del sistema per tal d’impulsarne la internacionalització i alinear les estratègies catalanes de
foment de l’R+D+I amb l’agenda europea Horizon 2020 i Horizon
Europe
6800 D/449000100/571
6800 D/482000100/571

Pla sectorial

−

Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la

−

Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya

Marc normatiu de referència
Vinculació amb plans
interdepartamentals
Descripció de la convocatòria
Sector al qual es
dirigeix la
convocatòria
Pla d’acció
Calendari
d’elaboració
Centre gestor
Objectius i efectes
Clàusules d’inclusió social en
requisits o criteris de valoració
(gènere, etc.)
Termini necessari per a la
consecució dels objectius
Indicadors

Perfil dels beneficiaris

innovació

Aquesta convocatòria s’emmarca en el Pacte Nacional per a la
Recerca i la Innovació, que posa la recerca i la innovació com a
prioritats estratègiques fins al 2020

Recerca / grups de recerca
Triennal
− Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
− Direcció General de Recerca
Impulsar l’activitat i l’impacte científic, econòmic i social dels grups
de recerca que desenvolupin recerca a Catalunya, així com
promoure la projecció internacional de la seva recerca
Totes les entitats beneficiàries han de complir la normativa vigent en
matèria de gènere, criteris ètics i altres que s’especifiquin a les
bases
3 anys o el que estableixi cada convocatòria en funció de l’objecte
- Nombre de sol·licituds presentades (1.750)
- Nombre de grups reconeguts (1.700)
- Nombre de grups finançats (600)
- Distribució dels grups per àmbits i per institucions
Universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries que
tinguin seu a Catalunya
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Costos previsibles

Fonts de finançament

Concurrència i comptabilitat
Indicadors de gestió
Nombre d’expedients de
subvenció
Nombre de subvencions
atorgades
Import de la convocatòria
Import executat
Import mitjà per subvenció

Convocatòria pluriennal
Publicació triennal
Import global de la convocatòria: 21.600.000,00 €
Import anual: 7.200.000,00 €
Finançada íntegrament per la Direcció General de Recerca de la
Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i
Coneixement
La subvenció pot finançar els conceptes que s’estableixen a les
bases de la convocatòria i és compatible amb altres ajuts destinats
a finançar les activitats dels grups de recerca
2019
2020
2021
1.750
600
21.600.000,00 €
21.600.000,00 €
36.000,00 €
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Denominació de la convocatòria

8. Ajuts destinats a universitats, centres de recerca i
fundacions hospitalàries per contractar personal investigador
novell (FI)

Marc estratègic
Eix
Pla de Govern
de la XII
legislatura

Àmbit
Objectiu
Mesura
Programa
pressupostari

Pla
departamental

Objectiu
departamental
Objectiu
estratègic

Aplicació econòmica

2. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou
model productiu i una fiscalitat justa
2.3 Àmbit: Coneixement i innovació
Fomentar un sistema de recerca basat en l’excel·lència, la captació i
retenció de talent, la internacionalització, la transferència de
coneixement i la innovació
Convocatòries d’ajuts per a la contractació de personal investigador
novell (FI)
571. Recerca i desenvolupament
12. Fomentar un sistema de recerca basat en l’excel·lència, la
captació i retenció de talent, la internacionalització, la transferència
de coneixement i la innovació
12.2. Fomentar l’excel·lència del sistema català d’R+D mitjançant la
formació i la captació de persones investigadores, així com la seva
mobilitat, consolidant els processos de formació, atracció i retenció
de talent nacional i internacional
6800 D/449000100/571
6800 D/482000100/571

Pla sectorial
−
Marc normatiu de referència
Vinculació amb plans
interdepartamentals
Descripció de la convocatòria
Sector al qual es
dirigeix la
convocatòria
Pla d’acció
Calendari
d’elaboració
Centre gestor

Objectius i efectes

Clàusules d’inclusió social en
requisits o criteris de valoració
(gènere, etc.)

Termini necessari per a la
consecució dels objectius

Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la
innovació
− Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya
Aquesta convocatòria s’emmarca en el Pacte Nacional per a la
Recerca i la Innovació, que posa la recerca i la innovació com a
prioritats estratègiques fins al 2020

Recerca / persones investigadores en formació
Anual
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Direcció General de Recerca
Incorporar a universitats, centres de recerca i fundacions
hospitalàries personal investigador novell, contribuint a la seva
formació amb la realització de la tesi doctoral en el marc d’un grup
de recerca
Ajuts dirigits a persones de totes les nacionalitats.
Es reserva el 2% del total de les noves concessions d'ajuts a les
persones candidates amb una disminució superior al 33%, expedida
per l'equip de valoració i orientació dels centres d'atenció a les
persones amb discapacitat de la Generalitat de Catalunya o
equivalent.
Totes les entitats beneficiàries han de complir la normativa vigent en
matèria d’igualtat de gènere.
1 any, renovable fins a 2 anys més (total de 3 anys)
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Indicadors
Perfil dels beneficiaris
Costos previsibles

Fonts de finançament

Concurrència i comptabilitat
Indicadors de gestió
Nombre d’expedients de
subvenció
Nombre de subvencions
atorgades
Import de la convocatòria
Import executat
Import mitjà per subvenció

- Nombre d’ajuts per a contractes nous atorgats: 264
- Nombre de renovacions per al 2n any: 250
- Nombre de renovacions per al 3r any: 240
Universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries
Convocatòria anual. Import global: 15.645.000,00 €
Aquesta convocatòria està finançada per la Direcció General de
Recerca de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament
d’Empresa i Coneixement.
La despesa contractual es pot cofinançar amb el Programa operatiu
del Fons Social Europeu (FSE) de Catalunya en el marc de
l’objectiu d’inversió en creixement i ocupació per al període 20142020 de l’FSE, amb un cofinançament del 50%.
Finança el 100% de l’import del contracte que estableix la
convocatòria.
No és compatible amb ajuts que tinguin el mateix objecte.
2019
2020
2021
1.157

1.157

1.157

680

680

680

15.645.000,00 €
15.645.000,00 €
23.000,00 €

15.645.000,00 €
15.645.000,00 €
23.000,00 €

15.645.000,00 €
15.645.000,00 €
23.000,00 €
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Denominació de la convocatòria
Marc estratègic
Eix
Pla de Govern
de la XII
legislatura

Àmbit
Objectiu
Mesura
Programa
pressupostari

Pla
departamental

Objectiu
departamental
Objectiu
estratègic

Aplicació econòmica
Pla sectorial

9. Ajuts a tesis doctorals en català (TDCAT)
2. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou
model productiu i una fiscalitat justa
2.3 Àmbit: Coneixement i innovació
Fomentar un sistema de recerca basat en l’excel·lència, la captació i
retenció de talent, la internacionalització, la transferència de
coneixement i la innovació
571. Recerca i desenvolupament
12. Fomentar un sistema de recerca basat en l’excel·lència, la
captació i retenció de talent, la internacionalització, la transferència
de coneixement i la innovació
12.2. 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
6800 D/480000100/571
−

Marc normatiu de referència
Vinculació amb plans
interdepartamentals
Descripció de la convocatòria
Sector al qual es
dirigeix la
convocatòria
Pla d’acció
Calendari
d’elaboració
Centre gestor
Objectius i efectes
Clàusules d’inclusió social en
requisits o criteris de valoració
(gènere, etc.)
Termini necessari per a la
consecució dels objectius
Indicadors

Perfil dels beneficiaris

Costos previsibles

Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la
innovació
− Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya
Aquesta convocatòria s’emmarca en el Pacte Nacional per a la
Recerca i la Innovació, que posa la recerca i la innovació com a
prioritats estratègiques fins al 2020

−
−

Recerca
Investigadors predoctorals

Anual
− Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
− Direcció General de Recerca
Promoure l’ús del català en la redacció de les tesis doctorals

Ajuts a tesis doctorals ja realitzades
- Nombre de sol·licituds presentades: 175
- Nombre de sol·licituds atorgades: 175
- Import atorgat per sol·licitud: 457,00 €
Persones que hagin defensat la tesi durant l'any que fixi la
convocatòria, que hagin obtingut el títol de doctor o doctora en una
universitat del sistema universitari de Catalunya o de fora de l'Estat
espanyol, i que hagin escrit la tesi doctoral en català d'acord amb
les bases
Convocatòria anual. Import global: 80.000,00 €
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Fonts de finançament

Concurrència i comptabilitat
Indicadors de gestió
Nombre d’expedients de
subvenció
Nombre de subvencions
atorgades
Import de la convocatòria
Import executat
Import mitjà per subvenció

Aquesta convocatòria està finançada per la Direcció General de
Recerca de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament
d’Empresa i Coneixement
Finança totes les sol·licituds que compleixen els requisits. Import
variable en funció del pressupost i de les sol·licituds elegibles.
Són compatibles amb altres ajuts.
2019
2020
2021
175

175

175

175

175

175

80.000,00 €
80.000,00 €
457,00 €

80.000,00 €
80.000,00 €
457,00 €

80.000,00 €
80.000,00 €
457,00 €
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Denominació de la
convocatòria

10. Ajuts a les universitats del sistema universitari de Catalunya
per a actuacions de foment i ús de les llengües en l'àmbit
universitari

Marc estratègic
Eix
Àmbit
Pla de Govern
de la XII
legislatura

Objectiu

Mesura
Programa
pressupostari
Pla
departamental

Objectiu
departamental
Objectiu
estratègic

Aplicació econòmica
Pla sectorial
Marc normatiu de referència
Vinculació amb plans
interdepartamentals
Descripció de la convocatòria
Sector al qual es
dirigeix la
Pla
convocatòria
d’acció
Calendari
d’elaboració
Centre gestor

Objectius i efectes

Clàusules d’inclusió social en
requisits o criteris de
valoració (gènere, etc.)
Termini necessari per a la
consecució dels objectius
Indicadors
Perfil dels beneficiaris
Costos previsibles

2. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model
productiu i una fiscalitat justa
Àmbit 2.3 Coneixement i innovació
Impulsar la qualitat i la competitivitat del sistema universitari a partir de
la millora de les polítiques públiques de captació i retenció de talent,
del finançament públic i de la seva equitat
Ajuts a les universitats per garantir la presència i l’ús de les llengües
catalana i occitana, de terceres llengües, i de la llengua de signes
catalana en l’àmbit universitari
422. Educació universitària
11 Millorar la qualitat i la competitivitat del sistema universitari, a través
d’un gran acord de país, el Pacte nacional, sobre les polítiques de
captació o retenció de talent o del finançament públic i l’equitat del
sistema de beques i preus
11.1 Establir les línies estratègiques, en clau de futur, del model
universitari català, en el marc del Pacte nacional per a la societat del
coneixement
6800 D/449000100/422
Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya

Universitats del sistema universitari de Catalunya
Anual
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
- Fomentar la presència i l’ús de les llengües catalana i occitana a
les universitats
- Impulsar la presència i l’ús de terceres llengües, preferentment
l’anglès
- Promoure la difusió i l’ús de la llengua de signes catalana en
l’àmbit universitari

Curs acadèmic
Nombre d’ajuts anuals (12)
Universitats del sistema universitari de Catalunya
Convocatòria anual
Import anual previst: 611.779,00 €
la Direcció General d’Universitats aporta 551.779,00 €
la Direcció General de Política Lingüística 60.000,00 €
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Fonts de finançament

Concurrència i comptabilitat

Indicadors de gestió
Nombre d’expedients de
subvenció
Nombre de subvencions
atorgades
Import de la convocatòria
Import executat
Import mitjà per subvenció

convocatòria finançada per la Direcció General d'Universitats i per la
Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura
S’estableix un import mínim per a cada projecte de 2.500,00 € per als
de la modalitat A, ajuts per a actuacions de foment i ús del català,
l’occità, la llengua de signes catalana i les terceres llengües, i de
1.000,00 € per als de la modalitat B, projectes que impulsa cada
universitat amb caràcter intern, d’acord amb el seu pla de llengües, per
donar resposta a les seves necessitats concretes.
Ajuts màxim de 2.000,00 € per a la mobilitat comarcal, entesa com a
desplaçament i allotjament fora de la comarca on es té la residència
familiar.
Aquest ajut és incompatible amb els ajuts destinats a la mateixa
finalitat i amb qualsevol ajut destinat a cobrir el desplaçament diari.
Ajuts de mobilitat comarcal compatibles amb les beques de caràcter
general i de mobilitat de l'alumnat universitari i d'altres estudis
superiors que atorga el Ministeri d'Educació, Cultura i Esports.
2019
2020
2021
12

12

12

12

12

12

611.779,00 €
611.208,32 €
50.934,02 €

611.779,00 €
611.208,32 €
50.934,02 €

611.779,00 €
611.208,32 €
50.934,02 €
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Denominació de la
convocatòria
Marc estratègic
Eix
Pla de Govern
de la XII
legislatura

Àmbit
Objectiu
Mesura
Programa
pressupostari

Pla
departamental

Objectiu
departamental
Objectiu
estratègic

Aplicació econòmica
Pla sectorial
Marc normatiu de referència
Vinculació amb plans
interdepartamentals
Descripció de la convocatòria
Sector al qual es
dirigeix la
Pla
convocatòria
d’acció
Calendari
d’elaboració
Centre gestor

Objectius i efectes

Clàusules d’inclusió social en
requisits o criteris de
valoració (gènere, etc.)
Termini necessari per a la
consecució dels objectius
Indicadors
Perfil dels beneficiaris
Costos previsibles

11. Ajuts per a estudiants universitaris dels centres adscrits
2. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model
productiu i una fiscalitat justa
Àmbit 2.3 Coneixement i innovació
Impulsar la qualitat i la competitivitat del sistema universitari a partir de
la millora de les polítiques públiques de captació i retenció de talent,
del finançament públic i de la seva equitat
Ajuts per a estudiants universitaris de centres adscrits per compensar
parcialment els costos de matrícula universitària en aquests centres
425. Beques i ajuts a l’estudi
11. Millorar la qualitat i la competitivitat del sistema universitari, a
través d’un gran acord de país, el Pacte nacional, sobre les polítiques
de captació o retenció de talent o del finançament públic i l’equitat del
sistema de beques i preus
11.4 Aprofundir en el model de tarifació social i impuls de mesures de
suport econòmic directe que remoguin els obstacles en l’accés a la
universitat als estudiants de rendes econòmiques baixes
6800 D/480000100/425
Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya

− Universitats
− Estudiants universitaris
Anual
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Compensar el diferencial entre:
- el preu que estableix el Decret pel qual es fixen els preus dels
serveis acadèmics a les universitats públiques catalanes i a la
Universitat Oberta de Catalunya
- el preu dels estudis universitaris oficials de grau als centres
docents universitaris adscrits que siguin de titularitat pública amb
participació de l'Administració local
− No es poden superar determinats llindars de renda familiar
disponible i de patrimoni
− Tractament especial a les famílies nombroses, monoparentals i per
a persones amb discapacitat
Curs acadèmic
Nombre d’estudiants beneficiaris (450)
Estudiants universitaris
Convocatòria anual
Import anual previst: 98.000,00 €
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Fonts de finançament

Concurrència i comptabilitat

Indicadors de gestió
Nombre d’expedients de
subvenció
Nombre de subvencions
atorgades
Import de la convocatòria
Import executat
Import mitjà per subvenció

Convocatòria finançada per la Direcció General d'Universitats de la
Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Empresa i
Coneixement
L'import de l'ajut s'estableix a un tant alçat amb l'objectiu de
compensar parcialment els costos de matrícula universitària en centres
adscrits.
Aquests ajuts per a estudiants universitaris de centres adscrits són
compatibles amb les beques i els ajuts a l'estudi que atorga el Ministeri
d'Educació, Cultura i Esport.
2019
2020
2021
652

652

652

453

453

453

98.000,00 €
98.000,00 €
216,00 €

98.000,00 €
98.000,00 €
216,00 €

98.000,00 €
98.000,00 €
216,00 €
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Denominació de la
convocatòria
Marc estratègic
Eix
Pla de Govern
de la XII
legislatura

Àmbit
Objectiu
Mesura
Programa
pressupostari

Pla
departamental

Objectiu
departamental
Objectiu
estratègic

Aplicació econòmica
Pla sectorial
Marc normatiu de referència
Vinculació amb plans
interdepartamentals
Descripció de la convocatòria
Sector al qual es
dirigeix la
Pla
convocatòria
d’acció
Calendari
d’elaboració
Centre gestor
Objectius i efectes
Clàusules d’inclusió social en
requisits o criteris de
valoració (gènere, etc.)
Termini necessari per a la
consecució dels objectius
Indicadors
Perfil dels beneficiaris

Costos previsibles
Fonts de finançament

12. Ajuts a les associacions d'estudiant universitari de Catalunya
2. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model
productiu i una fiscalitat justa
Àmbit 2.3 Coneixement i innovació
Impulsar la qualitat i la competitivitat del sistema universitari a partir de
la millora de les polítiques públiques de captació i retenció de talent,
del finançament públic i de la seva equitat
Convocatòria d’ajuts anuals per potenciar la internacionalització de
l'associacionisme juvenil en l'àmbit universitari
422. Educació universitària
11 Millorar la qualitat i la competitivitat del sistema universitari, a través
d’un gran acord de país, el Pacte nacional, sobre les polítiques de
captació o retenció de talent o del finançament públic i l’equitat del
sistema de beques i preus
11.1 Establir les línies estratègiques, en clau de futur, del model
universitari català, en el marc del Pacte nacional per a la societat del
coneixement
6800 D/482000100/422
Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya

Associacions d'estudiantat universitari de Catalunya
Anual
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
− Internacionalitzar l’associacionisme juvenil en l’àmbit universitari
− Fomentar les activitats de tipus científic, formatiu o social
organitzades per associacions d'estudiantat universitari de
Catalunya
Es valoraran les activitats portades a terme per les associacions que
potencien la internacionalització
Curs acadèmic
Nombre d’associacions beneficiàries (12)
Associacions d'estudiantat universitari de Catalunya que estiguin
inscrites al Registre de la Direcció General de Dret i d'Entitats
Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i
vinculades a una universitat del sistema universitari de Catalunya
Convocatòria anual
Import anual previst: 26.636,40 €
Convocatòria finançada per la Direcció General d'Universitats del
Departament d'Empresa i Coneixement
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Concurrència i comptabilitat
Indicadors de gestió
Nombre d’expedients de
subvenció
Nombre de subvencions
atorgades
Import de la convocatòria
Import executat
Import mitjà per subvenció

La quantia màxima de l’ajut és de 3.000,00 € i pot subvencionar
totalment o parcialment les despeses subvencionables sol·licitades
2019
2020
2021
21

21

21

12

12

12

26.636,40 €
26.636,40 €
2.219,70 €

26.636,40 €
26.636,40 €
2.219,70 €

26.636,40 €
26.636,40 €
2.219,70 €
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Denominació de la
convocatòria
Marc estratègic
Eix
Àmbit
Pla de Govern
de la XII
legislatura

Objectiu

Mesura
Programa
pressupostari
Pla
departamental

Objectiu
departamental
Objectiu
estratègic

Aplicació econòmica
Pla sectorial
Marc normatiu de referència
Vinculació amb plans
interdepartamentals
Descripció de la convocatòria
Sector al qual es
dirigeix la
Pla
convocatòria
d’acció
Calendari
d’elaboració
Centre gestor
Objectius i efectes

Clàusules d’inclusió social en
requisits o criteris de
valoració (gènere, etc.)

Termini necessari per a la
consecució dels objectius
Indicadors
Perfil dels beneficiaris
Costos previsibles

13. Ajuts per a estudiants universitaris de les comarques de l’Alt
Pirineu, la Vall d’Aran i el Solsonès
Eix 2. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou
model productiu i una fiscalitat justa
Àmbit 2.3 Coneixement i innovació
Impulsar la qualitat i la competitivitat del sistema universitari a partir de
la millora de les polítiques públiques de captació i retenció de talent,
del finançament públic i de la seva equitat
Ajuts per a la mobilitat comarcal de les famílies residents a les
comarques de l'Alt Pirineu, la Vall d'Aran i el Solsonès, en què algun
dels membres estigui matriculat en una universitat del sistema
universitari de Catalunya
425. Beques i ajuts a l’estudi
11. Millorar la qualitat i la competitivitat del sistema universitari, a
través d’un gran acord de país, el Pacte nacional, sobre les polítiques
de captació o retenció de talent o del finançament públic i l’equitat del
sistema de beques i preus
11.4 Aprofundir en el model de tarifació social i impuls de mesures de
suport econòmic directe que remoguin els obstacle d’accés a la
universitat per als estudiants de rendes econòmiques baixes
6800 D/480000100/425
Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya

− Universitats
− Estudiants universitaris
Anual
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Compensar les despeses de mobilitat a causa de residir a les
comarques de l'Alt Pirineu, la Vall d'Aran i el Solsonès
− No es poden superar determinats llindars de renda familiar
disponible i de patrimoni
− Es ponderen les situacions imprevisibles d'excepcionalitat (malalties
greus, accidents i altres), degudament acreditades, que hagin
impedit a la persona sol·licitant superar els requisits que preveuen
aquestes bases, produïdes abans o després de la presentació
− Tractament especial a les famílies nombroses, monoparentals i a
les persones amb discapacitat
Curs acadèmic
Nombre d’estudiants beneficiaris (317)
Percentatge de beneficiaris respecte de les sol·licituds
Estudiants universitaris
Convocatòria anual
Import anual previst: 392.000,00 €
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Fonts de finançament

Concurrència i comptabilitat

Indicadors de gestió
Nombre d’expedients de
subvenció
Nombre de subvencions
atorgades
Import de la convocatòria
Import executat
Import mitjà per subvenció

Convocatòria finançada per la Direcció General d'Universitats de la
Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Empresa i
Coneixement
Ajuts màxims de 2.000,00 € per a la mobilitat comarcal, entesa com el
desplaçament i l’allotjament fora de la comarca on es té la residència
familiar.
Aquest ajut és incompatible amb els ajuts destinats a la mateixa
finalitat i amb qualsevol ajut destinat a cobrir el desplaçament diari.
Ajuts de mobilitat comarcal compatibles amb les beques de caràcter
general i de mobilitat de l'alumnat universitari i d'altres estudis
superiors que atorga el Ministeri d'Educació, Cultura i Esports.
2019
2020
2021
537

537

537

317

317

317

392.000,00 €
392.000,00 €
1.200,00 €

392.000,00 €
392.000,00 €
1.200,00 €

392.000,00 €
392.000,00 €
1.200,00 €
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Denominació de la
convocatòria
Marc estratègic
Eix
Àmbit
Pla de Govern
de la XII
legislatura

Objectiu

Mesura
Programa
pressupostari
Pla
departamental

Objectiu
departamental
Objectiu
estratègic

Aplicació econòmica

14. Beques de caràcter general per a estudiants que cursin
estudis postobligatoris (uUniversitaris)
2. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model
productiu i una fiscalitat justa
Àmbit 2.3 Coneixement i innovació
Impulsar la qualitat i la competitivitat del sistema universitari a partir de
la millora de les polítiques públiques de captació i retenció de talent,
del finançament públic i de la seva equitat
Continuar amb l’objectiu de remoure qualsevol obstacle de naturalesa
socioeconòmica que dificulti o impedeixi l'exercici del dret a l’educació,
mitjançant una convocatòria anual d’ajuts per a estudis universitaris
425. Beques i ajuts a l’estudi
11 Millorar la qualitat i la competitivitat del sistema universitari, a través
d’un gran acord de país, el Pacte nacional, sobre les polítiques de
captació o retenció de talent o del finançament públic i l’equitat del
sistema de beques i preus
11.4 Aprofundir en el model de tarifació social i impuls de mesures de
suport econòmic directe que remoguin els obstacle en l’accés a la
universitat als estudiants de rendes econòmiques baixes
6800 D/449000100/425
6800 D/480000100/425
6800 D/482000100/425

Pla sectorial

Marc normatiu de referència

− STC 188/2001, de 20 de setembre
− Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya
− Conveni interadministratiu entre el Ministeri d’Educació i Formació
Professional i l’Administració de la Generalitat de Catalunya per a la
gestió de les beques i ajuts a l’estudi

Vinculació amb plans
interdepartamentals
Descripció de la convocatòria
Sector al qual es
dirigeix la
Pla
convocatòria
d’acció
Calendari
d’elaboració
Centre gestor

− Universitats
− Estudiants universitaris

Objectius i efectes

Clàusules d’inclusió social en
requisits o criteris de
valoració (gènere, etc.)

Anual
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Garantir que cap estudiant abandoni els seus estudis postobligatoris
per motius econòmics, assegurant així la cohesió social i la igualtat
d’oportunitats
− Es tenen en compte les circumstàncies socioeconòmiques de la
unitat familiar
− No es poden superar determinats llindars de renda familiar i de
patrimoni
− Tractament específic per a les dones i estudiants víctimes de
violència de gènere atenent el requeriment del Pacte d’estat contra
la violència de gènere
− Tractament específic per a les persones amb discapacitat i les
famílies nombroses
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Termini necessari per a la
consecució dels objectius
Indicadors
Perfil dels beneficiaris

Costos previsibles

Fonts de finançament

Concurrència i comptabilitat

Indicadors de gestió
Nombre d’expedients de
subvenció
Nombre de subvencions
atorgades
Import de la convocatòria
Import executat
Import mitjà per subvenció

Curs acadèmic
− Nombre d’estudiants beneficiaris (41.417)
− Percentatge de beneficiaris sobre les sol·licituds
Estudiants universitaris
Import anual previst: aproximadament 105.000.000,00 €.
Les beques i ajudes a l'estudi que es convoquin amb càrrec als
pressupostos del Ministeri d'Educació i Ciència per seguir estudis
reglats i per a les quals no es fixi un nombre determinat de beneficiaris,
es concediran de forma directa, a l'empara del que disposa l'article
22.2.b) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, als alumnes dels diferents nivells del sistema educatiu,
tant universitari com no universitari.
La quantia es fixarà en funció dels costos concrets que generi
l'educació per als estudiants, així com de les circumstàncies
socioeconòmiques de la seva unitat familiar.
Les beques es concediran atenent l'aprofitament acadèmic, quan sigui
procedent, així com als nivells de renda i patrimoni amb què compti la
unitat familiar.
Convocatòria finançada pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional
a) Beca de matrícula (preu dels crèdits dels curs 2011 - 2012)
b) Quantia fixa d’acord amb la renda: 1500,00 €
c) Quantia fixa ld’acord amb el lloc de residència de l’estudiant durant
el curs: 1.500,00 €
d) Quantia fixa d’acord amb l’excel·lència en el rendiment acadèmic:
màxim 200,00 €
e) Variable (ponderació de la nota mitjana de l’expedient i la renda,
límit pressupostari)
Són incompatibles amb qualsevol altra beca o ajuda per a la mateixa
finalitat.
2019
2020
2021
69.929

69.929

69.929

41.417

41.417

41.417

0,00 €
101.517.385,33 €
2.700,00 €

0,00 €
101.517.385,33 €
2.700,00 €

0,00 €
101.517.385,33 €
2.700,00 €
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Denominació de la
convocatòria
Marc estratègic
Eix
Pla de Govern
de la XII
legislatura

Àmbit
Objectiu
Mesura
Programa
pressupostari

Pla
departamental

Objectiu
departamental
Objectiu
estratègic

Aplicació econòmica
Pla sectorial

15. Beques Equitat per a la minoració del preu dels crèdits dels
estudis universitaris
2. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model
productiu i una fiscalitat justa
Àmbit 2.3 Coneixement i innovació
Impulsar la qualitat i la competitivitat del sistema universitari a partir de
la millora de les polítiques públiques de captació i retenció de talent,
del finançament públic i de la seva equitat
Sistema de tarifació social (preus per renda) mitjançant la convocatòria
de les beques Equitat
425. Beques i ajuts a l’estudi
11. Millorar la qualitat i la competitivitat del sistema universitari, a
través d’un gran acord de país, el Pacte nacional, sobre les polítiques
de captació o retenció de talent o del finançament públic i l’equitat del
sistema de beques i preus
11.4 Aprofundir en el model de tarifació social i impuls de mesures de
suport econòmic directe que remoguin els obstacle d’accés a la
universitat per als estudiants de rendes econòmiques baixes
Sense pressupost assignat

Marc normatiu de referència

− Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya
− Decret anual, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a
les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de
Catalunya

Vinculació amb plans
interdepartamentals
Descripció de la convocatòria
Sector al qual es
dirigeix la
Pla
convocatòria
d’acció
Calendari
d’elaboració
Centre gestor

− Universitats
− Estudiants universitaris

Objectius i efectes

Clàusules d’inclusió social en
requisits o criteris de
valoració (gènere, etc.)
Termini necessari per a la
consecució dels objectius
Indicadors
Perfil dels beneficiaris
Costos previsibles

Anual
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Minoració dels preus públics dels crèdits per als estudiants de les
universitats públiques de Catalunya i de la Universitat Oberta de
Catalunya (UOC), i de determinats centres adscrits
− Es tenen en compte les circumstàncies socioeconòmiques de la
unitat familiar
− No es poden superar determinats trams de renda i patrimoni
− Tractament especial a les famílies monoparentals, nombroses i amb
discapacitat
− Programa de contingència per causes econòmiques sobrevingudes
Curs acadèmic
Nombre d’estudiants beneficiaris (24.453)
Percentatge de beneficiaris respecte de les sol·licituds
Estudiants universitaris
Convocatòria anual.
Sense pressupost assignat.
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Fonts de finançament

Concurrència i comptabilitat
Indicadors de gestió
Nombre d’expedients de
subvenció
Nombre de subvencions
atorgades
Import de la convocatòria
Import executat
Import mitjà per subvenció

Comprovació dels requisits (generals i econòmics) i càlcul del
percentatge de minoració del preu del crèdit matriculat per primera
vegada.
L’AGAUR ha d'informar les universitats, per mitjà del sistema informàtic
habilitat, de les sol·licituds procedents dels seus centres perquè els
apliquin el percentatge de minoració, si escau.
No hi ha pressupost assignat, la universitat aplica directament la
minoració del preu del crèdit.
Incompatibilitat amb les beques del Ministeri d’Educació i Formació
Professional i amb qualsevol altre ajut o subvenció per a la mateixa
finalitats
2019
2020
2021
34.662

34.662

34.662

24.453

24.453

24.456

-

-

-

128

Generalitat de Catalunya
Departament d’Empresa i Coneixement

Denominació de la
convocatòria
Marc estratègic
Eix
Pla de Govern
de la XII
legislatura

Àmbit
Objectiu
Mesura
Programa
pressupostari

Pla
departamental

Objectiu
departamental
Objectiu
estratègic

Aplicació econòmica
Pla sectorial
Marc normatiu de referència
Vinculació amb plans
interdepartamentals
Descripció de la convocatòria
Sector al qual es
dirigeix la
Pla
convocatòria
d’acció
Calendari
d’elaboració
Centre gestor
Objectius i efectes
Clàusules d’inclusió social en
requisits o criteris de
valoració (gènere, etc.)
Termini necessari per a la
consecució dels objectius
Indicadors
Perfil dels beneficiaris
Costos previsibles
Fonts de finançament

16. Ajuts per al finançament de l'estada a la Universitat Catalana
d'Estiu
2. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model
productiu i una fiscalitat justa
Àmbit 2.3 Coneixement i innovació
Impulsar la qualitat i la competitivitat del sistema universitari a partir de
la millora de les polítiques públiques de captació i retenció de talent,
del finançament públic i de la seva equitat
Contribuir a l’assistència d’estudiants universitaris a la Universitat
Catalana d’Estiu, mitjançant una convocatòria d’ajuts anual
425. Beques i ajuts a l’estudi
11. Millorar la qualitat i la competitivitat del sistema universitari, a
través d’un gran acord de país, el Pacte nacional, sobre les polítiques
de captació o retenció de talent o del finançament públic i l’equitat del
sistema de beques i preus
11.1 Establir les línies estratègiques, en clau de futur, del model
universitari català, en el marc del Pacte nacional per a la societat del
coneixement
6800 D/480000100/425
Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya

− Universitats
− Estudiants universitaris
Anual
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Fomentar l'estada a estudiants del sistema universitari de Catalunya o
de la Xarxa Vives d'Universitats a la Universitat Catalana d'Estiu

Tota l’edició de la Universitat Catalana d’Estiu
Nombre d’estudiants beneficiaris (28)
Percentatge de beneficiaris respecte de les sol·licituds
Estudiants universitaris
Convocatòria anual
Import anual previst: 12.000,00 €
Convocatòria finançada per la Direcció General d'Universitats de la
Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Empresa i
Coneixement
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Concurrència i comptabilitat

Indicadors de gestió
Nombre d’expedients de
subvenció
Nombre de subvencions
atorgades
Import de la convocatòria
Import executat
Import mitjà per subvenció

L'import de l'ajut és del 75% del preu de la matrícula i del 75% de les
despeses de l'estada, per a tota l'edició, a la Universitat Catalana
d'Estiu.
Els ajuts són incompatibles amb qualsevol altre ajut públic o privat
concedit per a la mateixa finalitat.
2019
2020
2021
45

45

45

28

28

28

12.000,00 €
7.917,00 €
284,00 €

12.000,00 €
7.917,00 €
284,00 €

12.000,00 €
7.917,00 €
284,00 €
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Denominació de la
convocatòria

17. Ajuts per als estudiants matriculats en una universitat
catalana que hagin començat per primera vegada estudis
universitaris de grau a partir del curs 2014 - 2015, per promoure la
formació i l'acreditació de terceres llengües

Marc estratègic
Eix
Pla de Govern
de la XII
legislatura

Àmbit
Objectiu
Mesura
Programa
pressupostari

Pla
departamental

Objectiu
departamental
Objectiu
estratègic

Aplicació econòmica
Pla sectorial
Marc normatiu de referència
Vinculació amb plans
interdepartamentals
Descripció de la convocatòria
Sector al qual es
dirigeix la
Pla
convocatòria
d’acció
Calendari
d’elaboració
Centre gestor
Objectius i efectes
Clàusules d’inclusió social en
requisits o criteris de
valoració (gènere, etc.)
Termini necessari per a la
consecució dels objectius
Indicadors
Perfil dels beneficiaris
Costos previsibles
Fonts de finançament

Eix 2. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou
model productiu i una fiscalitat justa
Àmbit 2.3 Coneixement i innovació
Impulsar la qualitat i la competitivitat del sistema universitari a partir de
la millora de les polítiques públiques de captació i retenció de talent,
del finançament públic i de la seva equitat
Ajuts per promoure la formació i l'acreditació de terceres llengües en
l'àmbit universitari
425. Beques i ajuts a l’estudi
11. Millorar la qualitat i la competitivitat del sistema universitari, a
través d’un gran acord de país, el Pacte nacional, sobre les polítiques
de captació o retenció de talent o del finançament públic i l’equitat del
sistema de beques i preus
11.1 Establir les línies estratègiques, en clau de futur, del model
universitari català, en el marc del Pacte nacional per a la societat del
coneixement
6800 D/480000100/425
Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya

− Universitats
− Estudiants universitaris
Anual
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Fomentar l’estudi de terceres llengües i l’acreditació en terceres
llengües
Tractament especial per als beneficiaris de les beques generals del
Ministeri d’Educació i Formació Professional i de les beques Equitat
Curs acadèmic
− Nombre d’estudiants que han aconseguit l’acreditació en terceres
llengües des de l’inici del programa (2.182)
− Nombre de cursos de terceres llengües realitzats pels perceptors de
l’ajut
Estudiants universitaris
Convocatòria anual
Import anual previst: 330.000,00 €
Convocatòria finançada per la Direcció General d'Universitats de la
Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Empresa i
Coneixement
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Concurrència i comptabilitat

Indicadors de gestió
Nombre d’expedients de
subvenció
Nombre de subvencions
atorgades
Import de la convocatòria
Import executat
Import mitjà per subvenció

L’import màxim de l’ajut per a la matrícula per a la prova d'acreditació
corresponent és de 50,00 €.
L'import màxim de l'ajut per la realització de cursos és de 350,00 €.
S’ha d’acreditar el compliment de requisits.
L’AGAUR avaluarà la compatibilitat amb les altres beques i
subvencions sol·licitades o concedides per a la mateixa finalitat.
2019
2020
2021
899

899

899

649

649

649

330.000,00 €
202.154,26 €
350,00 €

330.000,00 €
202.154,26 €
350,00 €

330.000,00 €
202.154,26 €
350,00 €
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Denominació de la
convocatòria
Marc estratègic
Eix
Pla de Govern
de la XII
legislatura

Àmbit
Objectiu
Mesura
Programa
pressupostari

Pla
departamental

Objectiu
departamental
Objectiu
estratègic

Aplicació econòmica
Pla sectorial
Marc normatiu de referència
Vinculació amb plans
interdepartamentals
Descripció de la convocatòria
Sector al qual es
dirigeix la
Pla
convocatòria
d’acció
Calendari
d’elaboració
Centre gestor
Objectius i efectes
Clàusules d’inclusió social en
requisits o criteris de
valoració (gènere, etc.)
Termini necessari per a la
consecució dels objectius
Indicadors
Perfil dels beneficiaris
Costos previsibles
Fonts de finançament

18. Ajuts a la mobilitat internacional de l'estudiantat amb
reconeixement acadèmic de les universitats catalanes
2. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model
productiu i una fiscalitat justa
Àmbit 2.3 Coneixement i innovació
Impulsar la qualitat i la competitivitat del sistema universitari a partir de
la millora de les polítiques públiques de captació i retenció de talent,
del finançament públic i de la seva equitat
Fomentar la mobilitat internacional dels estudiants universitaris,
mitjançant una convocatòria anual d’ajuts
425. Beques i ajuts a l’estudi
11 Millorar la qualitat i la competitivitat del sistema universitari, a través
d’un gran acord de país ( Pacte Nacional ) sobre les polítiques de
captació o retenció de talent o del finançament públic i l’equitat del
sistema de beques i preus
11.1 Establir les línies estratègiques, en clau de futur, del model
universitari català, en el marc del Pacte nacional per a la societat del
coneixement
6800 D/480000100/425
Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya

− Universitats
− Estudiants universitaris
Anual
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Contribuir al finançament de les despeses que comporta estudiar en
altres països per a l'estudiantat de les universitats catalanes que hagi
estat seleccionat per a una estada acadèmica de mobilitat
Criteris acadèmics i de llengües
Curs acadèmic
Nombre d’estudiants beneficiaris (1.945)
Estudiants universitaris
Convocatòria anual
Import anual previst: 2.000.980,00 €
Convocatòria finançada per la Direcció General d'Universitats de la
Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Empresa i
Coneixement

133

Generalitat de Catalunya
Departament d’Empresa i Coneixement

Concurrència i comptabilitat

Indicadors de gestió
Nombre d’expedients de
subvenció
Nombre de subvencions
atorgades
Import de la convocatòria
Import executat
Import mitjà per subvenció

Ajuts màxims de 1.200 € per a la mobilitat internacional, per contribuir
al finançament de les despeses que comporta estudiar en altres
països.
Compatibilitat: s’han de comunicar les altres beques i subvencions per
establir-ne, si es el cas, la compatibilitat.
Incompatible amb les estades en pràctiques remunerades, dins del
marc del programa Erasmus+ o d'altres programes de mobilitat de les
universitats catalanes i amb el programa d'ajuts a la mobilitat
internacional de l'estudiantat de les universitats catalanes en el marc
del Programa de millora i innovació en la formació de mestres
(MOBINT-MIF).
2019
2020
2021
4.276

4.276

4.276

1.945

1.945

1.945

2.000.980,00 €
1.995.800,00 €
1.000,00 €

2.000.980,00 €
1.995.800,00 €
1.000,00 €

2.000.980,00 €
1.995.800,00 €
1.000,00 €
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Denominació de la
convocatòria
Marc estratègic
Eix
Àmbit
Pla de Govern
de la XII
legislatura

Objectiu

Mesura
Programa
pressupostari
Pla
departamental

Objectiu
departamental
Objectiu
estratègic

Aplicació econòmica
Pla sectorial
Marc normatiu de referència
Vinculació amb plans
interdepartamentals
Descripció de la convocatòria
Sector al qual es
dirigeix la
Pla
convocatòria
d’acció
Calendari
d’elaboració
Centre gestor
Objectius i efectes
Clàusules d’inclusió social en
requisits o criteris de
valoració (gènere, etc.)
Termini necessari per a la
consecució dels objectius
Indicadors
Perfil dels beneficiaris
Costos previsibles

19. Ajuts al Pràcticum Odisseu (Odisseu)
2. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model
productiu i una fiscalitat justa
Àmbit 2.3 Coneixement i innovació
Impulsar la qualitat i la competitivitat del sistema universitari a partir de
la millora de les polítiques públiques de captació i retenció de talent,
del finançament públic i de la seva equitat
Incentivar i facilitar el retorn de joves cap al medi rural a partir de la
creació d'un programa d’ajuts que en faciliti la inserció laboral i que
promogui el compromís social dels joves amb el seu territori rural
d'origen
422. Educació universitària
11 Millorar la qualitat i la competitivitat del sistema universitari, a través
d’un gran acord de país, el Pacte nacional, sobre les polítiques de
captació o retenció de talent o del finançament públic i l’equitat del
sistema de beques i preus
11.1 Establir les línies estratègiques, en clau de futur, del model
universitari català, en el marc del Pacte nacional per a la societat del
coneixement
6800 D/470000100/422
6800 D/482000100/422
Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya

− Empresa
− Universitats
Anual
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Incentivar l'estada de joves universitaris en pràctiques acadèmiques
externes remunerades en empreses situades en territoris rurals
Empreses i institucions que tinguin el centre de treball en municipis
d'aplicació de la metodologia Leader
Anual
− Nombre de pràctiques realitzades: 43
− Nombre d’empreses que ofereixen pràctiques
− Nombre d’empreses que reben estudiants amb pràctiques
Empreses i institucions
Convocatòria anual
Import anual previst: 34.000,00 €
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Fonts de finançament

Concurrència i comptabilitat

Indicadors de gestió
Nombre d’expedients de
subvenció
Nombre de subvencions
atorgades
Import de la convocatòria
Import executat
Import mitjà per subvenció

Convocatòria finançada per
- Direcció General d'Universitats del Departament d'Empresa i
Coneixement, que hi destina 20.000,00 €
- Agència Catalana de Joventut del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies, que hi destina 14.000 €
Les entitats beneficiàries estan obligades a comunicar a la direcció
executiva de l'AGAUR les altres beques i subvencions sol·licitades o
concedides amb la mateixa finalitat i qualsevol alteració de les que ja
s'havien comunicat a la sol·licitud, per tal que se'n pugui avaluar la
compatibilitat.
2019
2020
2021
69

69

69

43

43

43

34.00,00 €
33.750,00 €
750,00 €

34.000,00 €
33.750,00 €
750,00 €

34.000,00 €
33.750,00 €
750,00 €
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Denominació de la
convocatòria

20. Ajuts a les universitats del sistema universitari de Catalunya
per col·laborar en el finançament de recursos materials i ajuts
tècnics i personals a fi de garantir la igualtat d'oportunitats de
l'alumnat amb discapacitat

Marc estratègic
Eix
Àmbit
Pla de Govern
de la XII
legislatura

Objectiu

Mesura
Programa
pressupostari
Pla
departamental

Objectiu
departamental
Objectiu
estratègic

Aplicació econòmica
Pla sectorial
Marc normatiu de referència
Vinculació amb plans
interdepartamentals
Descripció de la convocatòria
Sector al qual es
dirigeix la
Pla
convocatòria
d’acció
Calendari
d’elaboració
Centre gestor
Objectius i efectes
Clàusules d’inclusió social en
requisits o criteris de
valoració (gènere, etc.)
Termini necessari per a la
consecució dels objectius
Indicadors
Perfil dels beneficiaris
Costos previsibles

Eix 2. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou
model productiu i una fiscalitat justa
Àmbit 2.3 Coneixement i innovació
Impulsar la qualitat i la competitivitat del sistema universitari a partir de
la millora de les polítiques públiques de captació i retenció de talent,
del finançament públic i de la seva equitat
Ajuts anuals a les universitats del sistema universitari de Catalunya per
col·laborar en el finançament de recursos materials i ajuts tècnics i
personals per garantir la igualtat d'oportunitats de l'alumnat amb
discapacitat
422. Educació universitària
11 Millorar la qualitat i la competitivitat del sistema universitari, a través
d’un gran acord de país el Pacte nacional, sobre les polítiques de
captació o retenció de talent o del finançament públic i l’equitat del
sistema de beques i preus
11.1 Establir les línies estratègiques, en clau de futur, del model
universitari català, en el marc del Pacte nacional per a la societat del
coneixement
6800 D/449000100/422
6800 D/482000100/422
Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya

Universitats
Anual
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Promoure la igualtat d'oportunitats de l'alumnat amb discapacitat en
l'àmbit de la vida universitària

Curs acadèmic

− Nombre de recursos materials finançats: 8
− Nombre d’ajuts tècnics finançats: 5
− Nombre d’ajuts personals finançats: 8
Universitats del sistema universitari de Catalunya
Convocatòria anual
Import anual previst: 220.000,00 €
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Fonts de finançament

Concurrència i comptabilitat

Indicadors de gestió
Nombre d’expedients de
subvenció
Nombre de subvencions
atorgades
Import de la convocatòria
Import executat
Import mitjà per subvenció

Convocatòria finançada pel Consell Interuniversitari de Catalunya de la
Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Empresa i
Coneixement
L'import màxim dels ajuts pot ser de fins a 45.000,00 € i com a màxim
el 70% de la despesa elegible
Per determinar l'import màxim dels ajuts s'estableixen tres grups
d'universitats en funció de la presencialitat dels ensenyaments i de la
quantitat d'estudiants que poden ser receptors de les millores que
derivin de l'activitat subvencionada:
− Grup 1 (Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de
Barcelona i Universitat Politècnica de Catalunya): import màxim de
l’ajut, 45.000,00 €
− Grup 2 (Universitat Pompeu Fabra, Universitat Ramon Llull,
Universitat de Lleida, Universitat de Girona, Universitat Rovira i
Virgili, Universitat Oberta de Catalunya i Universitat de Vic Universitat Central de Catalunya): import màxim de l’ajut, 30.000,00
€
− Grup 3 (Universitat Internacional de Catalunya i Universitat Abat
Oliba CEU): import màxim de l’ajut, 15.000,00 €.
Els ajuts són incompatibles amb qualsevol altre ajut públic o privat
concedit per a la mateixa finalitat.
2019
2020
2021
11

12

12

11

12

12

220.000,00 €
220.000,00 €
20.027,86 €

220.000,00 €
220.000,00 €
20.027,86 €

220.000,00 €
220.000,00 €
20.027,86 €
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Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA)

Denominació de la
convocatòria
Marc estratègic
Eix
Àmbit
Pla de Govern
de la XII
legislatura

Objectiu

Mesura
Programa
pressupostari
Pla
departamental

Objectiu
departamental
Objectiu
estratègic

Aplicació econòmica

Pla sectorial

Marc normatiu de referència
Vinculació amb plans
interdepartamentals
Descripció de la convocatòria
Sector al qual es
dirigeix la
Pla
convocatòria
d’acció
Calendari
d’elaboració
Centre gestor
Objectius i efectes

Subvencions i ajuts destinats a la Institució CERCA (I-CERCA)
2. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model
productiu i una fiscalitat justa
2.3 Àmbit: Coneixement i innovació
Fomentar un sistema de recerca basat en l’excel·lència, la captació i
retenció de talent, la internacionalització, la transferència de
coneixement i la innovació
Continuïtat del programa SUMA i increment de la massa crítica i la
competitivitat dels centres CERCA mitjançant integracions i fusions, i
l’avaluació periòdica
571. Recerca i desenvolupament
12. Fomentar un sistema de recerca basat en l'excel·lència, la captació
i retenció de talent, la internacionalització, la transferència de
coneixement i la innovació
12.4 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
7105 D/448000100/571
Recerca i desenvolupament.
Centres avaluats d’acord amb el que estableix l’article 64.4 de la Llei
7/2011, del 27 de juliol, concretament per als centres avaluats amb els
màxims resultats.
L’objectiu és fer créixer i incentivar als centres cap a la màxima
excel·lència.
− Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
− Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya
Actuació emmarcada en el Pacte nacional per a la Recerca i la
innovació (PNRI), que posa la recerca i la innovació com a prioritats
estratègiques fins al 2020

40 centres CERCA
Anual
Fundació Institució Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA)
Augmentar i optimitzar el nivell d’excel·lència en la recerca, la
transferència del coneixement i la seva aplicació al mercat i a la
societat amb una nova economia generadora de nous llocs de treball

Clàusules d’inclusió social en
requisits o criteris de
valoració (gènere, etc.)
Termini necessari per a la
consecució dels objectius
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Indicadors

Perfil dels beneficiaris

Costos previsibles

Fonts de finançament

Concurrència i comptabilitat
Indicadors de gestió
Nombre d’expedients de
subvenció
Nombre de subvencions
atorgades
Import de la convocatòria
Import executat
Import mitjà per subvenció

− Percentatge dels centres avaluats amb la qualificació “A” respectes
del total
− Percentatge dels centres avaluats amb la qualificació “A” en els
últims quatre exercicis respecte del total
− Percentatge dels centres avaluats amb la qualificació “B” respecte
del total
− Percentatge dels centres avaluats amb la qualificació “B” en els
últims quatre exercicis respecte del total
− Percentatge dels centres avaluats amb la qualificació “C” respecte
del total
− Percentatge dels centres avaluats amb la qualificació “C” en els
últims quatre exercicis respecte del total
40 centres CERCA.
Actualment, l’interval d’avaluació del conjunt dels 40 centres CERCA
és de quatre anys. Durant aquest interval es reparteixen les diferents
avaluacions individuals de manera proporcional i segons les
necessitats (aprox. 10 cada any). Així, cada centre és avaluat cada
quatre anys, però el procés d’avaluació dels centres CERCA és
continuat i sostingut en el temps per part de l’I-CERCA que gestiona
les avaluacions. Per aquest motiu, el cost previst és de 1.200.000
€/any.
Els beneficiaris seran els centres CERCA més ben avaluats (els que
hagin obtingut una qualificació d’“A” en les avaluacions).
Actuació finançada per la Direcció General de Recerca de la Secretaria
d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement
Les subvencions poden finançar totalment o parcialment les despeses
subvencionades i es preveuen compatibles amb l’obtenció d’altres
subvencions, ajuts o ingressos, sempre que no s’arribi a superar el
100% del cost de l’activitat subvencionada
2019
2020
2021
10

10

10

4

4

4

1.200.000,00 €
1.200.000,00 €
300.000,00 €

1.200.000,00 €
1.200.000,00 €
300.000,00 €

1.200.000,00 €
1.200.000,00 €
300.000,00 €
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ANNEX 2 –SUBVENCIONS SENSE CONCURRÈNCIA (NOMINATIVES I DIRECTES)
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Secretaria General

Beneficiari

Òrgan gestor

Objecte

Fons de
finançament

Partida
pressupostària

IMPORT en €
2020

2019
Programa pressupostari: 121. Direcció i administració general
Objectiu departamental: 13. Millorar l'eficàcia de l'estructura administrativa i orientar l'activitat administrativa cap a la millora de l'activitat econòmica
Objectiu estratègic:
Realització del Programa RSE.Pime,
4a edició dels premis Respon.Cat i
1. Associació
IU01 Secretaria
Fons propis
D/482000100
47.197,65
creació de l’Observatori dels Objectius
Respon.cat
General
de Desenvolupament Sostenible
2. PIMEC, petita i
IU01 Secretaria
Elaboració, edició, presentació i difusió
mitjana empresa de
Fons propis
D/482000100
10.000,00
de l’Anuari de la Pime Catalana
General
Catalunya
3. Consell
IU01 Secretaria
Projecte: Dinamització empresarial del
Comarcal del
Fons propis
D/460000100
90.000,00
General
Pallars Jussà
Pallars Jussà
Redacció i elaboració dels documents
per a la tramitació i aprovació del Pla
4. Consorci Segre
IU01 Secretaria
Fons propis
D/460100000
27.000,00
director urbanístic de l'embassament
Rialb
General
de Rialb
Objectiu departamental: 13. Millorar l'eficàcia de l'estructura administrativa i orientar l'activitat administrativa cap a la millora de l'activitat econòmica
Objectiu estratègic: 13.1 Optimitzar els recursos humans i millorar la formació i les condicions de treball

2021

IU01 Secretaria
Programa d'integració sociolaboral de
5. Fundació
3.310,40
Fons propis
D/481000100
General
persones amb síndrome de Down
Privada Síndrome
de Down
Programa pressupostari: 661. Emprenedoria i foment empresarial
Objectiu departamental: 1. Promoure el desenvolupament empresarial facilitant la pràctica de l’activitat emprenedora i la millora de l’entorn d’actuació per al
creixement i la competitivitat de la petita i mitjana empresa
Objectiu estratègic: 1.6 Desenvolupar el nou model de relacions amb les cambres de comerç

142

Generalitat de Catalunya
Departament d’Empresa i Coneixement

Beneficiari

Òrgan gestor

6. Consell General
de Cambres de
Catalunya

IU01 Àrea de
Cambres

7. Consell General
de Cambres de
Catalunya

IU01 Àrea de
Cambres

Objecte
Fomentar les actuacions de les
cambres pel que fa a l’impuls de la
competitivitat de les empreses
catalanes en els àmbits de
l’emprenedoria i de l’Estratègia
industrial de Catalunya
Posar a disposició dels electors de les
cambres una plataforma de vot
electrònic, d’acord amb la normativa
vigent, amb l’objecte de facilitar el
procés de votació, incrementar la
participació empresarial en les
eleccions i aportar-hi transparència

Fons de
finançament

Partida
pressupostària

2019

IMPORT en €
2020

Fons propis

D/482003000

255.500,00

Fons propis

D/482003000

200.000,00

2021

365.000,00
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Secretaria d’Empresa i Competitivitat

Beneficiari

Òrgan gestor

Objecte

IU15 Àrea
d’Emprenedoria i
Formació

− Promoure projectes científics que
resolguin reptes sectorials
− Crear equips combinant talent
científic i emprenedor per liderar
els projectes tecnològics de cada
edició
− Acompanyar la transferència de
la innovació al mercat

Font de
finançament

IMPORT €
2020

Partida
pressupostària

2019
2021
Programa pressupostari: 661. Emprenedoria i foment empresarial
Objectiu departamental: 1. Promoure el desenvolupament empresarial facilitant la pràctica de l’activitat emprenedora i la millora de l’entorn d’actuació per al
creixement i la competitivitat de la petita i mitjana empresa
Objectiu estratègic: 1.2 Consolidar el suport a l’emprenedoria
IU15 Àrea
1. Fundació Cecot
Donar suport a la continuïtat
d’Emprenedoria i
Fons propis
D/481000100
100.000,00 100.000,00 100.000,00
Innovació
empresarial
Formació
Objectiu estratègic: 1.3 Estendre l’efecte de concentració emprenedora i tecnològica de Barcelona al territori, ajudant a fer néixer i créixer empreses emergents
en àmbits especialitzats
Portar a terme el programa
MediaLab, per tal de contribuir a la
competitivitat del sector de la
2. Consell de
IU15 Àrea
D/440770500
60.000,00
l’Audiovisual de
comunicació a Catalunya i fomentar Fons propis
d’Emprenedoria i
la creació d’empreses emergents
Catalunya
Formació
(startups) disruptives en aquest
àmbit
Objectiu estratègic:
1.3 Estendre l’efecte de concentració emprenedora i tecnològica de Barcelona al territori, ajudant a fer néixer i créixer empreses emergents en àmbits especialitzats
1.4 Introduir la cultura emprenedora en els joves, professors i tècnics territorials de suport al desenvolupament econòmic

3. Barcelona
Mobile Ventures,
SL

Fons propis

D/470000100

240.000,00

240.000,00 240.000,00

144

Generalitat de Catalunya
Departament d’Empresa i Coneixement

Beneficiari

Òrgan gestor

Objecte

Font de
finançament

Partida
pressupostària

IMPORT €
2020

2019
2021
Objectiu estratègic:
1.3 Estendre l’efecte de concentració emprenedora i tecnològica de Barcelona al territori, ajudant a fer néixer i créixer empreses emergents en àmbits especialitzats
1.5 Alinear els actors públics i privats de l’ecosistema emprenedor per incrementar la competitivitat del sistema emprenedor català i per posicionar-lo
internacionalment
Col·laborar en el programa televisiu
4. Corporació
Revolució 4.0 que, en col·laboració
IU15 Àrea
Catalana de
Fons propis
D/441626000
100.000,00
amb emprenedors d’èxit,
d’Emprenedoria i
Mitjans
descobrirà les últimes novetats del
Formació
Audiovisuals
món tecnològic i digital
Objectiu estratègic: 1.5 Alinear els actors públics i privats de l’ecosistema emprenedor per incrementar la competitivitat del sistema emprenedor català i per
posicionar-lo internacionalment
Elaboració de l’informe Gem
Catalunya, que és l’estudi de
5. Consorci Institut
referència empresarial en matèria
IU15 Àrea
d’Estudis Regionals
d’emprenedoria i que permet
d’Emprenedoria i
Fons propis
D/461000100
37.500,00
37.500,00 37.500,00
i Metropolitans de
comparar internacionalment la taxa
Formació
Barcelona
d’activitat emprenedora a cada
territori
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Direcció General d’Indústria

Beneficiari

Òrgan gestor

Objecte

Font de
finançament

Partida
pressupostària

Programa pressupostari 622. Suport a la indústria
Objectiu departamental: 2. Promoure l’activitat i la competitivitat del teixit empresarial en el sector industrial
Objectiu estratègic 2.2 Mantenir i promoure l’activitat del teixit empresarial en el sector industrial
1. Nissan Motor
IU1501 Direcció
Inversions per a la nova planta
Fons propis
D/770000100
Ibérica SA
General d’Indústria de pintura

IMPORT €
2020

2019

0

900.000,00

2021

1.200.000,00
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Direcció General de Comerç

Beneficiari

Òrgan gestor

Objecte

Font de
finançament

Partida
pressupostària

IMPORT €
2020

2019
2021
Programa pressupostari: 641. Ordenació i promoció del comerç i l’artesania
Objectiu departamental: 6. Promoure un model de comerç, serveis, artesania i moda competitiu, sostenible i equilibrat
Objectiu estratègic: 6.2 Fomentar la competitivitat de les empreses de comerç, artesania i moda a partir del model de negoci, la digitalització, la singularitat i la
millora de les activitats firals al territori
1. Fundació Fira de IU1502 Direcció
Foment de les activitats firals al
Fons propis
D/448000100
75.000,00 75.000,00
75.000,00
Girona
General de Comerç territori
2. Federació de
IU1502 Direcció
Congrés anual de Fires de
Fires de Catalunya
Fons propis
D/482000100
30.000,00 30.000,00
30.000,00
General de Comerç Catalunya
(FEFIC)
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Beneficiari

Òrgan gestor

Objecte

Font de
finançament

Partida
pressupostària

IMPORT €
2020

2019
2021
Programa pressupostari 651. Ordenació, foment i promoció turística
Objectiu departamental: 5. Consolidar Catalunya com a destinació turística de qualitat, fonamentada en un turisme d’alt valor afegit i una oferta diversificada
Objectiu estratègic 5.1 Millorar la qualitat de les destinacions i els serveis turístics de Catalunya, potenciar la diversificació de l’oferta turística i reequilibrar el
territori
Col·laboració amb l’ajuntament de
Lloret de Mar i el Patronat de
Turisme Costa Brava Girona, en el Fons propis impost sobre les
desplegament del Pla operatiu de
estades en
Lloret, que preveu un canvi en el
1. Ajuntament de
IU1503 Direcció
D/760000100 550.000,00 500.000,00
establiments
Lloret de Mar
General de Turisme model turístic de la destinació,
turístics
amb la modernització de les
infraestructures, la millora dels
(ATURISME)
productes turístics i la implantació
d’un model de coneixement turístic
Conveni de col·laboració per
promoure, impulsar, desenvolupar,
transferir, gestionar i difondre la
recerca, el coneixement científic i
tecnològic, la docència i la formació
en l’àmbit del turisme, contribuint a
Fons propis- Impost
sobre les estades
la identificació i el
2. Fundació
IU1503 Direcció
desenvolupament de potencialitats i en establiments
D/46000100 500.000,00 500.000,00 300.000,00
EURECAT
General de Turisme
turístics
actuacions en l’àmbit del turisme i
sectors relacionats, així com a la
(ATURISME)
millora de la competitivitat de les
empreses i, en general, accedir i
per difondre el coneixement turístic
associat a l’activitat
socioeconòmica que comporta
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3. Beques per a
màsters de turisme

Òrgan gestor

Objecte

Font de
finançament

IU1503 Direcció
General de Turisme

Convenis de col·laboracions amb
les facultats de turisme que
imparteixen determinats màsters
que doten l’estudiant de
coneixement del territori i el
producte turístic, que permet un
treball de màster orientat als
objectius del Pla estratègic de
turisme

Fons propis impost sobre les
estades en
establiments
turístics
(ATURISME)

Partida
pressupostària

D/480000100

2019

45.000,00

IMPORT €
2020

45.000,00

2021

45.000,00
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Beneficiari

Òrgan gestor

Objecte

Font de
finançament

Partida
pressupostària

2019
Programa pressupostari 631. Energia
Objectiu departamental: 7. Dissenyar i articular un nou sistema energètic sostenible per a Catalunya
Objectiu estratègic: 7.2 Incrementar la recerca i la innovació en energia per potenciar-la com a vector de desenvolupament empresarial
57.291,50
Finançament del 50% d’un préstec per Fons propis
D/448000100
(interessos)
finançar
l'adequació
d'espais
i
instal·lacions tècniques de les dues seus
1. Fundació
179.946,50
Fons propis
D/748000100
del centre per al període 2010-2024
Institut de
IU1504 Direcció
(capital)
Recerca en
General d’Energia
Contracte programa entre l’Administració
Energia de
Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya, mitjançant
Catalunya (IREC) i Seguretat Minera
el
Departament
d’Empresa
i
Fons propis
D/448000100 1.245.000,00
Coneixement, i la Fundació Institut de
Recerca en Energia de Catalunya (IREC)
per al període 2018-2019

IMPORT €
2020

48.085,00
(interessos)
189.153,00
(capital)

2021

38.407,50
(interessos)
198.830,50
(capital)
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Beneficiari

Òrgan gestor

Objecte

Font de
finançament

Partida
pressupostària

IMPORT €
2020

2019
2021
Programa pressupostari: 422. Educació universitària
Objectiu departamental: 11. Millorar la qualitat i la competitivitat del sistema universitari, a través d’un gran acord de país, el Pacte nacional, sobre les polítiques de
captació i retenció de talent i del finançament públic i l’equitat del sistema de beques i preus
Objectiu estratègic: 11.1 Establir les línies estratègiques, en clau de futur, del model universitari català, en el marc del Pacte nacional per a la societat del
coneixement
Subvenció de despeses corrents per
D/448002500 25.206.730,00 25.206.730,00 25.206.730,00
1. Fundació
al finançament de la Universitat
IU1601
Universitat
Fons propis
Oberta de Catalunya (UOC)
Direcció
Oberta de
General
Subvenció d’inversions per al
D/748002100
4.547.265,00
4.547.265,00
4.547.265,00
Catalunya
d’Universitats
finançament de la Universitat Oberta
(FUOC)
de Catalunya (UOC)
Observacions: Pendent de les disponibilitats pressupostàries del nou conveni programa
Subvenció de despeses corrents per
D/448003100
7.450,000,00
7.450,000,00
7.450,000,00
al finançament de la Universitat de
Vic-Universitat Central de Catalunya
IU1601
2. Fundació
(UdVic-UCC)
Direcció
Fons propis
Universitària
General
Subvenció de despeses d’inversions
D/780002300
400.000,00
400.000,00
400.000,00
Balmes (FUB)
d’Universitats
per al finançament de la Universitat
de Vic-Universitat Central de
Catalunya (UdVic-UCC)
Observacions: Pendent de les disponibilitats pressupostàries del nou conveni programa
3. Consorci
D/442714000
2.416.009,50
2.416.009,50
2.416.009,50
Finançament de despeses de
Serveis
IU1601 Direcció
funcionament del CSUC
Universitaris de General
Fons propis
Finançament de despeses d’inversió
D/872714000
40.000,00
40.000,00
40.000,00
Catalunya
d’Universitats
del CSUC
(CSUC)
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Beneficiari
4. Associació
Catalana
d’Universitats
Públiques de
Catalunya
(ACUP)
5. Agrupació
d’Aules de
Formació
Permanent per
a la Gent Gran
(AFOPA)

Òrgan gestor

IU1601 Direcció
General
d’Universitats

IU1601 Direcció
General
d’Universitats

6. Fundació
Universitat
Ramon Llull

IU1601 Direcció
General
d’Universitats

7. Fundació
b_TEC

IU1601 Direcció
General
d’Universitats

Font de
finançament

Finançament de projectes per a la
promoció de l’educació superior
(R+D a Catalunya)

Fons propis
(Direcció General
d’Universitats i
Agència Catalana
de Cooperació al
Desenvolupament)

D/482000100

85.000,00

85.000,00

85.000,00

Fons propis i Fons
de l’Ajuntament de
Barcelona

D/482000100

81.000,00

81.000,00

81.000,00

Fons propis

D/481000100

204.768,00

0,00

0,00

Fons propis

D/448000100

90.000,00

90.000,00

90.000,00

Finançament, organització de
l’activitat docent i el manteniment de
les aules de formació, amb caràcter
d’aules d’extensió universitària per a
la gent gran de Catalunya, adscrites
a AFOPA
Finançament del Màster universitari
en formació del professorat
d’educació secundària obligatòria i
batxillerat, formació professional i
ensenyament d’idiomes de la
Universitat Ramon Llull
Finançament de despeses corrents

Partida
pressupostària

IMPORT €
2020

Objecte

2019

2021
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Beneficiari

Òrgan gestor

Font de
finançament
Fons propis
(Empresa,
Cultura, Treball,
Justícia i AGAUR)
i 4 Diputacions de
Catalunya, Aj. De
Mataró,
Organismes de
Catalunya Nord
(Vila de Prada,
Consell Regional
de Llenguadoc
Rosselló, Consell
Regional dels
Pirineus Orientals)

D/481000100

87.000,00

87.000,00

87.000,00

Fons propis

D/482000100

68.000,00

68.000,00

68.000,00

D/481000100

29.896,74

22.483,49

14.948,37

Fons propis (DGU
i DVEH)

D/781000100

160.735,18

160.735,17

160.735,18

Fons propis

D/448000100

40.000,00

0,00

0,00

8. Fundació
Universitat
Catalana
d’Estiu (FUCE)

IU1601 Direcció
General
d’Universitats

Finançament organització edició
anual de la Universitat Catalana
d’Estiu

9. Xarxa Vives

IU1601 Direcció
General
d’Universitats

Finançament de les activitats a
realitzar per la Xarxa Vives durant
l’any en curs
Subvenció per a la rehabilitació del
Pavelló Sant Manuel del recinte
històric de l’Hospital, destinat a ser la
Seu de l’Institut Internacional de la
Universitat de les Nacions Unides,
ara anomenat UNU-Institut de
Globalització, Cultura i Mobilitat
(UNU-GCM) (Càrregues financeres
operació crèdit)

10. Hospital de
la Santa Creu i
Sant Pau
(HSCiSP)

IU1601 Direcció
General
d’Universitats

11. Fundació
Universitària
Balmes (FUB)

IU1601 Direcció
General
d’Universitats

Finançament avaluació Pla pilot
Formació Permanent Mestres

Partida
pressupostària

IMPORT €
2020

Objecte

2019

2021
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Beneficiari

Òrgan gestor

Objecte

Col·laborar amb la Fundació
Empieza por Educar (Fundació ExE),
en el marc del seu programa MFP,
l’objectiu del qual és que estudiants
IU1601 Direcció del Màster Universitari de Formació
12. UB-UABGeneral
del Professorat d’Educació
UPF
Secundària Obligatòria i Batxillerat,
d’Universitats
Formació Professional i
Ensenyament d’Idiomes realitzin les
pràctiques en centres educatius
d’entorns desfavorits.
Observacions: Actuació en procés d’avaluació
IU1601
Finançament de la coordinació del
Direcció
13. Universitats
Programa de millora i innovació en la
General
formació de mestres (2a fase)
d’Universitats
Observacions: Actuació en fase de disseny
Finançament de les activitats
previstes per a l’any de la coordinació
del Programa de millora del Màster
IU1601
universitari de formació del
14. Universitat
Direcció
Pompeu Fabra
professorat d’educació secundària
General
obligatòria i batxillerat, formació
(UPF)
d’Universitats
professional i ensenyament
d’idiomes, en el marc del sistema
universitari de Catalunya
IU1601
15. Universitat
Direcció
Finançament de les activitats del
Pompeu Fabra
General
Programa Margarida Comas i Camps
(UPF)
d’Universitats

Font de
finançament

Partida
pressupostària

2019

IMPORT €
2020

2021

Fons propis

D/449000100

204.990,57

28.000,00

0,00

Fons propis

D/449000100

100.000,00

100.000,00

100.000,00

Fons propis

D/449000100

49.500,00

49.500,00

49.500,00

Fons propis

D/449000100

39.400,00

39.400,00

39.400,00
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Beneficiari

Òrgan gestor

Objecte

Font de
finançament

Partida
pressupostària

IMPORT €
2020

2019
2021
Programa pressupostari: 422 Educació universitària
Objectiu departamental: 11. Millorar la qualitat i la competitivitat del sistema universitari, a través d’un gran acord de país, el Pacte nacional, sobre les polítiques de
captació i retenció de talent i del finançament públic i l’equitat del sistema de beques i preus
Objectiu estratègic 11.1 Establir les línies estratègiques, en clau de futur, del model universitari català, en el marc del Pacte nacional per a la societat del
coneixement
1. Fundació Bosch i
Promoció de Barcelona com a
Gimpera - BCU
IU1602 Consell
centre universitari internacional per
D/482000100
35.000,00
35.000,00
35.000,00
(servei de les
Interuniversitari de
establir les línies estratègiques, en Fons propis
universitats de
clau de futur, del model universitari
Catalunya
Barcelona)
català
2. Fundació
Impulsar accions de promoció de
IU1602 Consell
Catalana per a la
les universitats catalanes i, per tant,
Fons propis
D/482000100
6.600,00
6.600,00
6.600,00
Interuniversitari de
Recerca i la
de la seva activitat científica
Catalunya
Innovació
Promoció dels estudis universitaris
3. Institut d’Estudis
del sistema universitari català a
Vallencs, a través
Catalunya i a la resta de l’Estat a
IU1602 Consell
del Consorci
Fons propis i
D/482000100
6.000,00
6.000,00
6.000,00
través de l’Espai de l’Estudiant
Interuniversitari de
Prouniversitari Alt
altres
(Fira de l’Ensenyament de la
Catalunya
Camp/Conca de
demarcació de Tarragona i les
Barberà
Terres de l’Ebre)
Facilitar una alternativa
d’allotjament als estudiants,
possibilitant que joves amb pocs
Fons propis i
IU1602 Consell
recursos puguin seguir estudis
fons de
Interuniversitari de
universitaris; promoure una relació
4. Fundació Roure
D/482000100
30.000,00
30.000,00
30.000,00
l’Ajuntament
de convivència solidària i d’ajuda
Catalunya
de Barcelona
mútua entre dues generacions i
fomentar la vida independent i
l’autonomia de les persones grans
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5. Sistema
universitari català

Òrgan gestor

Objecte

IU1602 Consell
Interuniversitari de
Catalunya

Finançar i realitzar el seguiment
conjunt de les actuacions
d’orientació i millora de
l’ocupabilitat de les universitats de
Catalunya, durant els cursos
acadèmics corresponents,
adreçades a persones joves
estudiants de grau, màster
universitari i/o doctorat, i titulats
universitaris, tenint en compte la
dimensió de gènere i la promoció
d’igualtats d’oportunitats

Font de
finançament

Partida
pressupostària

Fons del
Ministeri de
Treball,
Migracions i
Seguretat
Social

D/448002500
D/449000200
D/449000300
D/449000400
D/449000500
D/449000600
D/449000700
D/449000800
D/481000100

2019

IMPORT €
2020

2021

1.620.000,00

1.620.000,00

1.620.000,00
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Direcció General de Recerca

Beneficiari

Òrgan gestor

Objecte

Font de
finançament

Partida
pressupostària

IMPORT €
2020

2019
2021
Programa pressupostari: 571. Recerca i desenvolupament
Objectiu departamental: 12. Fomentar un sistema de recerca basat en l’excel·lència, la captació i retenció de talent, la internacionalització, la transferència de
coneixement i la innovació
Objectiu estratègic: 12.2 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.
L'objecte del conveni és establir un
programa de col·laboració específic
per potenciar i donar suport a la
recerca, mitjançant:
1.
Programa
d’activitats
de
potenciació de la recerca del PDI de
la URL (rep el 95% del finançament).
1. Universitat
per
objecte
millorar
la
IU1603 Direcció Té
Ramon
competitivitat dels grups de recerca Fons propis
D/482000100
300.000,00
300.000,00
300.000,00
General de
Llull (URL)
de la URL per a l’augment de la
Recerca
(Conveni)
capacitat de captació de fons de
finançament externs.
2. Programa de millora de la gestió
de la recerca (rep el 5% del
finançament): l’objectiu és finançar
les despeses de formació que rebi el
personal.
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Òrgan gestor

Objecte

Font de
finançament

Partida
pressupostària

IMPORT €
2020

2019
2021
Programa de contractació
d’investigadors Ramon y Cajal
(RyC). El Ministeri d’Economia,
Indústria i Competitivitat gestiona el
Programa Ramón y Cajal per a la
concessió d’ajuts per a la
IU1603 Direcció
contractació laboral de doctors per
2.Universitats i
General de
Fons propis
D/449000100
600.000,00
600.000,00
600.000,00
períodes de 5 anys.
centres de recerca
Recerca
Atès que el Ministeri només cobreix
al voltant del 80% del cost total dels
contractes i que les universitats han
d’assumir el cofinançament
addicional, l’EMC contribueix amb la
meitat de l’import cofinançat.
Objectiu estratègic: 12.4 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.
Transferència per a contribuir en el
D/448000100
2.550.729,82
2.832.000,00
3.786.000,00
3. Consorci de
finançament de les despeses de
Barcelona
funcionament i d’inversió del centre
Supercomputing
IU1603 Direcció
en el marc de les seves funcions
Center-Centre
General de
Fons propis
d’investigar, gestionar i transferir
D/748002800
1.236.208,85
953.500,00
953.500,00
Nacional de
Recerca
tecnologia i coneixements en l’àrea
Supercomputació(B
de la computació d’altes prestacions
SC-CNS)
(HPC).
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Òrgan gestor

4. Consorci
Construcció,
Equipament i
Explotació del
Laboratori de Llum
Sincrotró (CELLS)

IU1603 Direcció
General de
Recerca

5. Institut d’Estudis
Espacials de
Catalunya (IEEC)

IU1603 Direcció
General de
Recerca

6. Institut Català de
Paleoecologia
Humana i Evolució
Social (IPHES)

7. Institut de
Recerca en Energia
de Catalunya
(IREC)

IU1603 Direcció
General de
Recerca

IU1603 Direcció
General de
Recerca

Objecte
Transferència per contribuir en el
finançament de les despeses de
funcionament i d’inversió del centre
per donar suport a les seves funcions
d’investigar, aplicar i mantenir les
metodologies i tècniques per dur a
terme projectes d'R+D basats en
llum de sincrotró, aportant
coneixement i valor a les comunitats
científica i industrial, amb l'objectiu
final de contribuir a la millora del
benestar i el progrés de la societat
Col·laborar en el finançament de les
despeses de funcionament del centre
en el marc de la seva activitat de
promoció i difusió de tot tipus
d’activitats, estudis i projectes
relacionats amb la tecnologia
espacial i la recerca científica
Col·laborar en el finançament de les
despeses de funcionament i de
càrregues financeres (capital i
interessos) del centre en el marc de
la seva activitat de recerca, docència
i la transferència en les diferents
branques de l’estudi de l’evolució i
del comportament humans
Col·laborar en el finançament de les
despeses de funcionament i de
càrregues financeres (capital i
interessos) del centre en el marc de

Font de
finançament

Fons propis

Fons propis

D/448000100

2019
12.814.620,00

IMPORT €
2020
13.119.189,00

D/748002900

5.865.384,50

5.865.384,50

5.865.384,50

D/448000100

617.560,00

630.738,00

639.787,00

D/448000100

1.102.500,00
(funcionament)
99.916,00
(interessos)

1.126.513,00
(funcionament)
83.861,00
(interessos)

1.143.002,00
(funcionament)
66.983,00
(interessos)

D/748000100

313.827,00
(capital)

329.882,00
(capital)

346.760,00
(capital)

255.000,00
(funcionament)
57.291,50
(interessos)

255.000,00
(funcionament)
48.085,00
(interessos)

255.000,00
(funcionament)
38.407,50
(interessos)

Partida
pressupostària

Fons propis

Fons propis

D/448000100

2021
13.432.896,00
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Beneficiari

8. Reial Acadèmia
de Ciències i Arts
de Barcelona
(RACAB) (Fabra I,
Ciències de la
Terra)
9. Reial Acadèmia
de Ciències i Arts
de Barcelona
(Fabra II - Ullera
Montsec)

10. Consorci
Centre d'Estudis
Demogràfics (CED)

11. Consorci de
Serveis
Universitaris de
Catalunya (CSUC)

Òrgan gestor

IU1603 Direcció
General de
Recerca

IU1603 Direcció
General de
Recerca

IU1603 Direcció
General de
Recerca

IU1603 Direcció
General de
Recerca

Objecte
la seva activitat de promoció i
desenvolupament de la recerca en
energia per obtenir resultats d’alt
valor científic i tecnològic a mitjà i
llarg termini i oferir serveis
d’enginyeria d’alt valor afegit a les
empreses del sector energètic
Col·laborar en el finançament de les
despeses de funcionament en el
marc de la seva activitat d’observació
i recerca de l’Observatori Fabra en el
camp de la meteorologia, la
sismologia i l’astronomia
Col·laborar en el finançament del
manteniment i el funcionament del
telescopi FABRA-ROA a
l’Observatori Astronòmic del Montsec
Col·laborar en el finançament de les
despeses de funcionament i
d’inversió en el marc de la seva
activitat d’investigació, formació i
difusió dels estudis demogràfics i de
la població en l'àmbit europeu i
internacional
Col·laborar en el finançament de les
despeses de funcionament i
d’inversió en el marc de la seva
activitat de donar suport als serveis
de la universitat i la recerca, com ara
els sistemes per a càlcul científic, les
xarxes de comunicacions i
l'emmagatzematge de dades i
l'administració electrònica

Font de
finançament

Partida
pressupostària

2019

IMPORT €
2020

2021

D/748000100

179.946,50
(capital)

189.153,00
(capital)

198.830,50
(capital)

Fons propis

D/482000100

35.000,00

35.000,00

35.000,00

Fons propis

D/482000100

85.000,00

85.000,00

85.000,00

D/442712000

741.580,00

760.764,00

773.937,00

D/742712000

58.700,00
(adequació
d’espais)

D/442714000

1.560.000,00

1.560.000,00

1.560.000,00

D/872714000

255.000,00

255.000,00

255.000,00

Fons propis

Fons propis
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Beneficiari

12. Institut Català
de Nanociència i
Nanotecnologia
(ICN2)

Òrgan gestor

Objecte

IU1603 Direcció
General de
Recerca

Col·laborar en el finançament de les
despeses de funcionament,
d’inversió i de càrregues financeres
(capital i interessos) en el marc de la
seva activitat de recerca de
propietats físiques i químiques que
es presenten en la matèria a escala
nanomètrica

13. Fundació
Institut de Recerca
Biomèdica (IRB
Barcelona)

IU1603 Direcció
General de
Recerca

14. Observatori de
l’Ebre (OE)

IU1603 Direcció
General de
Recerca

15. Fundació
Barcelona Institute
of Science and
Technology (BIST)

IU1603 Direcció
General de
Recerca

Col·laborar en el finançament de les
despeses de funcionament en el
marc de la seva activitat de promoció
de la recerca multidisciplinària
d’excel·lència en biologia i la química
i foment de la col·laboració entre les
entitats locals i els instituts de
recerca internacionals, impulsant i
coordinant la recerca
interdisciplinària en biomedicina
Col·laborar en el finançament de les
despeses de funcionament en el
marc de la seva activitat de recerca
en geomagnetisme, aeronomia
(variabilitat de la ionosfera de la
Terra) i de canvi global
Col·laborar en el finançament de les
despeses de funcionament en el
marc de la seva activitat de promoció
d’una agenda d'investigació
multidisciplinària per agrupar i
compartir les capacitats de recerca
dels set centres BIST per augmentar
l'abast de la ciència que produeixen i
el seu impacte en la societat

Font de
finançament

Partida
pressupostària

D/446766000
Fons propis
D/746766000

Fons propis

D/446776000

2019
2.489.130,00
(funcionament)
35.651,00
(interessos)
201.600,00
(inversions)
295.470,46
(capital)

IMPORT €
2020
2.544.744,00
(funcionament)
28.339,00
(interessos)
201.600,00
(inversions)
295.470,46
(capital)

2021
2.582.932,00
(funcionament)
21.025,00
(interessos)
201.600,00
(inversions)
293.616,94
(capital)

6.233.440,00

6.447.575,00

6.594.615,00

Fons propis

D/446773500

134.300,00

137.521,00

139.733,00

Fons propis

D/448003600

400.000,00

400.000,00

400.000,00
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Beneficiari

Òrgan gestor

Objecte

Font de
finançament

Partida
pressupostària

IMPORT €
2020

2019
2021
Col·laborar en el finançament de les
despeses de funcionament en el
16. Consorci
Internacional
IU1603 Direcció marc de la seva activitat d’execució
Fons propis
D/448000200
68.000,00
68.000,00
68.000,00
d’estudis de la zona costanera i
d'Investigació de
General de
d’elaboració d’eines que ajudin a la
Recursos
Recerca
presa de decisions i a la gestió dels
Costaners (CIIRC)
recursos costaners
Objectiu estratègic: 12.5 Afavorir la transferència del coneixement científic a la societat i l'obertura de noves vies de cooperació entre el sector públic i el privat
Col·laborar en el finançament de les
activitats i despeses de funcionament
IU1603 Direcció en el marc de la seva activitat
17. Fundació
General de
d’impuls del projecte del Campus
Fons propis
D/448000100
90.000,00
90.000,00
90.000,00
b_TEC
Diagonal-Besòs (contribuir a la
Recerca
creació de nous equipaments que
actuïn com a motor del territori)
Col·laborar en el finançament de les
despeses de funcionament en el
marc de la seva activitat com a agent
18. Fundació
IU1603 Direcció
Catalana per a la
facilitador de la comunicació entre la
General de
Fons propis
D/448002600
1.650.000,00
1.650.000,00
1.650.000,00
Recerca i la
societat, el sistema català de recerca
Recerca
i innovació i el teixit productiu per
Innovació (FCRI)
incrementar l'interès ciutadà per la
ciència i la tecnologia
Col·laborar en el finançament de les
3.960.000,00
3.960.000,00
3.960.000,00
D/482000200
activitats i despeses de funcionament
(funcionament) (funcionament) (funcionament)
i de càrregues financeres (capital i
19. Institut
IU1603 Direcció
interessos) en el marc de la seva
Fons propis
d’Estudis Catalans
General de
activitat com a institució acadèmica
22.679,67
22.679,67
22.679,67
(IEC)
Recerca
D/782000100
que té per finalitat la investigació
(capital)
(capital)
(capital)
científica de tots els elements de la
cultura catalana
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Beneficiari

Òrgan gestor

Objecte

Font de
finançament

Partida
pressupostària

IMPORT €
2020

2019
2021
Col·laborar en el finançament de les
despeses de funcionament en el
20. Acadèmia
marc de la seva activitat de promoció
EuropaeaIU1603 Direcció
d’una major apreciació del valor de
Fons propis
D/482000100
50.000,00
50.000,00
50.000,00
Barcelona
General de
l’ensenyament i la recerca europeus,
Knowledge Hub
Recerca
i
foment
de
la
recerca
(AEBKH)
interdisciplinària i internacional en
totes les àrees de coneixement
Programa pressupostari : 572. Recerca i desenvolupament en ciència i tecnologia agroalimentària
Objectiu departamental: 12. Fomentar un sistema de recerca basat en l’excel·lència, la captació i retenció de talent, la internacionalització, la transferència de
coneixement i la innovació
Objectiu estratègic: 12.6 Millorar i impulsar les activitats de recerca en l'àmbit agroalimentari i garantir-ne la qualitat
Col·laborar en el finançament de les
1.091.000,00
1.091.000,00
despeses de funcionament i
(funcionament) (funcionament)
D/445896000
càrregues financeres (capital i
57.081,00
49.498,00
41.528,00
21. Consorci
interessos) del CRAG com a centre
(interessos)
(interessos)
(interessos)
CSIC-IRTA-UAB
IU1603 Direcció de recerca d'avantguarda en la base
Centre de Recerca
molecular i genètica en plantes i
General de
Fons propis
Agrigenòmica
animals de granja i en les aplicacions
Recerca
148.209,00
155.792,00
163.762,00
d'enfocaments moleculars per a la
(CRAG)
D/745896000
(capital)
(capital)
(capital)
reproducció d'espècies importants
per a l'agricultura i la producció
d'aliments
Programa pressupostari: 573. Recerca i desenvolupament biomèdics i en ciències de la salut
Objectiu departamental: 12. Fomentar un sistema de recerca basat en l’excel·lència, la captació i retenció de talent, la internacionalització, la transferència de
coneixement i la innovació
Objectiu estratègic: 12.7 Millorar i impulsar les activitats de recerca en l'àmbit de la biomedicina i les ciències de la salut i garantir-ne la qualitat
946.000,00
946.000,00
946.000,00
Finançament de les despeses de
(funcionament) (funcionament) (funcionament)
D/446746500
IU1603 Direcció funcionament i càrregues financeres
71.544,84
354.379,18
6.763,00
22. IR-Sant Pau
General de
amb la finalitat de promoure la
Fons propis
(interessos)
(interessos)
(interessos)
recerca en l’àmbit de les ciències de
Recerca
756.881,36
439.546,02
259.300,00
la salut i la biomedicina
D/746746500
(capital)
(capital)
(capital)
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Beneficiari

Òrgan gestor

23. Fundació
Institut de Recerca
de la Sida - Caixa
(IrsiCaixa)

IU1603 Direcció
General de
Recerca

24. Fundació
Institut de Salut
Global de
Barcelona
(ISGlobal)

IU1603 Direcció
General de
Recerca

25. Fundació
Privada Institut
d’Investigació
Oncològica de Vall
Hebron (VHIO)

IU1603 Direcció
General de
Recerca

26. BIOCAT
BioRegió de
Catalunya

IU1603 Direcció
General de
Recerca

Objecte
Finançar despeses de funcionament
del Programa HIVACAT, l’objectiu
del qual és desenvolupar una vacuna
efectiva per al VIH, basant-se en els
controladors d’elit i situant Catalunya
a la primera línia internacional de la
investigació duta a terme en aquest
àmbit
Col·laborar en el finançament de les
despeses de funcionament de
l’entitat, en el marc de la seva
activitat de contribuir a enfortir la
salut global mitjançant la generació
de coneixement a través de la
recerca científica, la transmissió i
transferència de coneixement
Col·laborar en el finançament de les
despeses de funcionament en el
marc de la seva activitat de promoció
i desenvolupament de la recerca
d’excel·lència relacionada amb les
malalties oncològiques
Col·laborar en el finançament de les
despeses de funcionament en el
marc de la seva activitat d’impuls de
l'ecosistema de la salut i les ciències
de la vida a Catalunya i
transformació de la ciència i la
tecnologia en creixement econòmic
regional i en impacte social

Font de
finançament

Partida
pressupostària

2019

IMPORT €
2020

2021

Fons propis

D/448000100

100.000,00

100.000,00

100.000,00

Fons propis

D/448000100

1.149.000,00

1.149.000,00

1.149.000,00

Fons propis

D/448000100

510.000,00

510.000,00

510.000,00

Fons propis

D/448001400

274.000,00

274.000,00

274.000,00
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Agència Catalana del Consum

Beneficiari

Òrgan gestor

Objecte

Font de
finançament

Partida
pressupostària

IMPORT en €
2020

2019
2021
Programa pressupostari 461. Ordenació, control i informació sobre el consum
Objectiu departamental: 10. Vetllar pels drets de les persones consumidores, per la qualitat dels béns i els serveis oferts per les empreses en el mercat i promoure
l’excel·lència en l’atenció al client
Objectiu estratègic 10.2 Fomentar un millor criteri i una major exigència per part de les persones consumidores mitjançant la informació i la formació, amb especial
atenció als consumidors del futur, a partir de l’escola
1. Gremi de ConsignatarisFoment del consum
6170 Agència
Majoristes de Peix i Marisc
responsable, sostenible i de
Fons propis
D/482000100 10.000,00
10.000,00
10.000,00
Catalana del
Fresc i Congelat de
proximitat del peix en infants i
Consum
Barcelona i Província
adolescents

165

Generalitat de Catalunya
Departament d’Empresa i Coneixement

Institut Català d’Energia

Beneficiari

Òrgan gestor

Objecte

Font de
finançament

Partida
pressupostària

2019
Programa pressupostari 631. Energia
Objectiu departamental: 7. Dissenyar i articular un nou sistema energètic sostenible per a Catalunya
Objectiu estratègic: 7.2 Incrementar la recerca i la innovació en energia per potenciar-la com a vector de desenvolupament empresarial
Contracte Programa entre l’Administració
1. Fundació
de la Generalitat de Catalunya, mitjançant
Institut de
6500 Institut Català el Departament d’Empresa i
Fons propis
D/448000100
500.000,00
Recerca en
Coneixement, i la Fundació Institut de
d’Energia
Energia de
Recerca en Energia de Catalunya per al
Catalunya (IREC)
període 2018-2019

IMPORT en €
2020

2021
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Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

Beneficiari

Òrgan gestor

Objecte

Font de
Partida
finançament pressupostària

IMPORT en €
2020

2019
2021
Programa pressupostari: 574. Innovació
Objectiu departamental: 4. Fomentar la innovació empresarial, incrementar el volum d’inversió en R+D+I i incrementar els índexs d’innovació i transferència
tecnològica
Objectiu estratègic: 4.1 Impulsar l’R+D+I empresarial
7025 Agència
per la
1. Barcelona Mobile
Suport per tal que Barcelona segueixi
Competitivitat
World Capital
Fons propis
D/482000100 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
sent la Mobile World Capital
de l’Empresa
Foundation
(ACCIÓ)
Objectiu estratègic: 4.3 Incrementar la transferència tecnològica i racionalitzar el mapa tecnològic de Catalunya
Suport a les activitats no econòmiques
desenvolupades per la Fundació
7025 Agència
mitjançant el finançament del dèficit
per la
2. Fundació
d’explotació d’aquestes i la previsió de
Competitivitat
Fons propis
D/482000100 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
finançament subvencional a gestionar
EURECAT
de l’Empresa
per la Fundació per les activitats no
(ACCIÓ)
econòmiques desenvolupades pels
centres adscrits a la Fundació
Finançament subvencional per part
d’ACCIÓ de les actuacions i activitats
7025 Agència
desenvolupades per BIOCAT orientades
3. Fundació BioRegió per la
a incrementar i consolidar la
de Catalunya
Competitivitat
Fons propis
D/482000100
60.000,00
60.000,00
60.000,00
competitivitat del sector de les
de l’Empresa
(BIOCAT)
biociències a Catalunya, tot actuant
(ACCIÓ)
sobre els vectors de la recerca, la
transferència tecnològica i la innovació
Objectiu estratègic: 4.2 Incrementar la creació i el creixement d’empreses de base tecnològica
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Beneficiari

Òrgan gestor

Objecte

Font de
Partida
finançament pressupostària

2019
Finançament subvencional per part
d’ACCIÓ de les activitats
7025 Agència
4. Federació
desenvolupades per la FOEG en relació
per la
d'Organitzacions
amb el projecte “Jo de gran vull ser com
Fons propis
D/482000100
15.000,00
Competitivitat
Empresarials de
tu”, que es desenvoluparà durant el curs
de l’Empresa
escolar en escoles de les comarques
Girona (FOEG)
(ACCIÓ)
gironines per tal d’enfortir la consciència
emprenedora dels nens i nenes
Objectiu estratègic: 4.3. Incrementar la transferència tecnològica i racionalitzar el mapa tecnològic de Catalunya
Finançament subvencional per part
d’ACCIÓ de les activitats de la Fundació
b_TEC, orientades a donar suport a les
7025. Agència
empreses i agents catalans de recerca
per la
5. Fundació b-TEC
Fons propis
D/482000100
50.000,00
Campus Diagonal
per a la participació en les licitacions,
Competitivitat
convocatòries i programes en l’àmbit de
de l’Empresa
Besòs (b-TEC)
la fusió, i per a l’atracció d’empreses per
(ACCIÓ)
tal que es situïn als espais del Campus
Diagonal - Besòs i el seu entorn
Programa pressupostar: 662. Internacionalització, promoció i foment del comerç exterior
Objectiu departamental: 3. Donar suport a la internacionalització de l’empresa catalana i fomentar l’atracció d’inversions estrangeres
Objectiu estratègic: 3.1. Promoure la presència d’empreses catalanes en els mercats internacionals
6. Consell General
7025 Agència
de les Cambres
per la
Desenvolupar actuacions de foment a la
Oficials de Comerç,
Competitivitat
internacionalització i la competitivitat de
Fons propis
D/482003000
635.000,00
Indústria i Navegació de l’Empresa
l’empresa catalana
de Catalunya
(ACCIÓ)

IMPORT en €
2020

2021

15.000,00

15.000,00

50.000,00

50.000,00

635.000,00

635.000,00
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Agència Catalana de Turisme

Beneficiari

Òrgan gestor

Objecte

Font de
finançament

Partida
pressupostària

IMPORT en €
2020

2019
2021
Programa pressupostari 651. Ordenació, foment i promoció turística
Objectiu departamental: 5. Consolidar Catalunya com a destinació turística de qualitat, fonamentada en un turisme d’alt valor afegit i una oferta diversificada
Objectiu estratègic: 5.4 Elaborar el Sistema integrat de màrqueting turístic de Catalunya i assolir una marca Catalunya més forta en els mercats
Fons propis impost sobre
establiments
turístics
(ATURISME) –
Col·laborar en el foment de la
Fons Social
promoció conjunta de les
1. Asociación de la
8755 Agència
Europeu –
destinacions que integren la Red
D/482000100
20.000,00
Red de Ciudades
Catalana de
comunitats
de Ciudades AVE des de la
AVE
Turisme
perspectiva de ciutats comunicades autònomes i
ajuntaments dels
pel tren d'alta velocitat
municipis
integrants de la
Red de Ciudades
AVE
Col·laborar en el foment de la
Fons propis –
promoció turística de les
impost sobre
comarques tarragonines mitjançant
2. Reial Automòbil
8755 Agència
estades en
Club de Catalunya
la difusió de la marca Catalunya
Catalana de
D/482000100 120.000,00
establiments
aprofitant l’impacte mediàtic de
RACC
Turisme
turístics
l’esdeveniment del Ral·li RACC
(ATURISME)
Catalunya - Costa Daurada
Col·laborar en el foment de la
Fons propis –
promoció turística de les zones del
impost sobre
3. Volta Ciclista a
recorregut de la cursa mitjançant la
8755 Agència
Catalunya,
estades en
difusió de la marca Catalunya i
Catalana de
D/482000100 200.000,00
Associació
establiments
aprofitant l’impacte mediàtic de
Turisme
turístics
Esportiva
l’esdeveniment de la Volta Ciclista
(ATURISME)
a Catalunya
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Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya

Beneficiari

Òrgan gestor

Objecte

Font de
finançament

Partida
pressupostària

2019
Programa pressupostari 641. Ordenació i promoció del comerç i l’artesania
Objectiu departamental: 6. Promoure un model de comerç, serveis, artesania i moda competitiu, sostenible i equilibrat
Objectiu estratègic 6.5 Incrementar la presència i el prestigi de la moda catalana, tant en l’àmbit nacional com internacional
Col·laboració per a la promoció
exterior i la comercialització de les
8775 Consorci de
1. Fira Internacional
Comerç, Artesania i empreses catalanes de moda,
Fons propis
D/448001900 730.000,00
de Barcelona
Moda de Catalunya mitjançant la passarel·la Gaudí
Núvies
Col·laboració per a la realització de
8775 Consorci de
la jornada professional Barcelona
2. Modaes
Comerç, Artesania i
Fons propis
D/470000100
15.000,00
Fashion Summit 2019 en el marc del
Información SLU
Moda de Catalunya
080 Barcelona Fashion

IMPORT en €
2020

2021

700.000,00

700.000,00

15.000,00

15.000,00
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Beneficiari

Òrgan gestor

Objecte

Font de
finançament

Partida
pressupostària

IMPORT en €
2020

2019
2021
Programa pressupostari: 422. Educació Universitària
Objectiu departamental: 11. Millorar la qualitat i la competitivitat del sistema universitari, a través d’un gran acord de país (Pacte Nacional) sobre les polítiques de
captació i retenció de talent i del finançament públic i l’equitat del sistema de beques i preus
Objectiu estratègic: 11.1. Establir les línies estratègiques, en clau de futur, del model universitari català, en el marc del Pacte nacional per a la societat del
coneixement
6890 Agència per a la
Pràctiques extracurriculars
1. Estudiants que
Qualitat del Sistema
remunerades de l’estudiantat de grau
Fons propis
D/480000100
22.700,00 23.000,00
23.300,00
realitzen pràctiques
Universitari de
i màster universitaris
extracurriculars
Catalunya
(aproximadament de 3 a 5 persones)
6890 Agència per a la
2. Estudiants de
Qualitat del Sistema
Formació dual a l’empresa
Formació
Fons propis
D/480000100
3.000,00
3.100,00
3.200,00
Universitari de
(aproximadament de 2 a 4 persones)
professional
Catalunya
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Beneficiari

Òrgan gestor

Objecte

Font de
finançament

Partida
pressupostària

IMPORT en €
2020

2019
2021
Programa pressupostari 571. Recerca i desenvolupament
Objectiu departamental: 12. Fomentar un sistema de recerca basat en l’excel·lència, la captació i retenció de talent, la internacionalització, la transferència de
coneixement i la innovació
Objectiu estratègic 12.2 Fomentar l'excel·lència del sistema català d'R+D mitjançant la formació i la captació d'investigadors, així com la seva mobilitat, i consolidant
els processos de formació, atracció i retenció de talent nacional i internacional
Aportació com a patrocinadors del Curso
1. Fundación
Internacional de Hidrologia Subterrània,
Centro
8460 Institut Català
organitzat anualment per la Fundacion
Internacional de
de Recerca de
Fons propis
D/481000100 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Centro Internacional de Hidrologia
Hidrologia
l’Aigua - ICRA
Subterrània (FCHIS). Cobreix una part de
Subterranea
les despeses d’organització.
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