
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ

RESOLUCIÓ EMO/1544/2015, de 30 de juny, per la qual es dóna publicitat al Conveni d'encàrrec de gestió
entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Empresa i Ocupació i
algunes de les seves entitats adscrites, i el Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i
Navegació de Catalunya.

El 12 de juny de 2015 es va signar un Conveni d’encàrrec de gestió entre l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Departament d’Empresa i Ocupació i algunes de les seves entitats adscrites, i el
Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, relatiu a actuacions de
foment de la internacionalització i la competitivitat de l’empresa catalana i al desenvolupament del Pla
d’implantació de la Finestreta Única Empresarial.

Ateses les previsions de l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i dels articles 10 i 112.2 de la Llei 26/2010,
del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,

 

Resolc:

 

Donar publicitat al Conveni d’encàrrec de gestió entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el Departament d’Empresa i Ocupació i algunes de les seves entitats adscrites, i el Consell General
de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya relatiu a actuacions de foment de la
internacionalització i la competitivitat de l’empresa catalana i al desenvolupament del Pla d’implantació de la
Finestreta Única Empresarial, que es transcriu adjunt a aquesta Resolució.

El text íntegre d’aquest Conveni es pot consultar a l’adreça www.gencat.cat/empresaiocupacio/tauler.

 

Barcelona, 30 de juny de 2015

 

Xavier Gibert i Espier

Secretari d’Empresa i Ocupació

 

 

Conveni d’encàrrec de gestió entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament
d’Empresa i Ocupació i algunes de les seves entitats adscrites, i el Consell General de les Cambres Oficials de
Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya

 

Barcelona, 12 de juny de 2015

 

Reunits:

 

D'una part, l’Honorable Senyor Felip Puig i Godes, en la seva qualitat de conseller del Departament d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat de Catalunya, en virtut del que estableix l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de
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desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya; de
president del Consell d’Administració de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), d’acord amb l’article 6 de la Llei
9/1991, de 3 de maig, de l’Institut Català d’Energia; de president de l’Agència per a la Competitivitat de
l’Empresa (ACCIÓ), d’acord amb l’article 163 de la Llei 11/2011, de 20 de desembre, de reestructuració del
sector públic per a agilitar l’activitat administrativa, i de president de l’Agència Catalana de Turisme, d’acord
amb l’article 11 de l’annex del Decret 192/2009, de 9 de desembre, d’aprovació dels estatuts de l’Agència
Catalana de Turisme.

 

D'altra, l’Excel·lentíssim Senyor Miquel Valls i Maseda, en la seva qualitat de president del Consell General de
les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya (d'ara endavant, “Consell de Cambres”),
als efectes d'aquest acte, d'acord amb allò que disposa I'article 39, apartat 1, de la Llei 14/2002, de 27 de
juny, de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de Catalunya i del Consell, i en virtut del
nomenament del Ple del Consell de Cambres de 20 de juliol de 2010.

 

Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a I'atorgament d'aquest Conveni als efectes oportuns
i,

 

Exposen:

 

Primer. Que la normativa reguladora de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació (Llei
4/2014, d’1 d’abril, bàsica de les cambres de comerç, indústria, serveis i navegació, i Llei 14/2002, de 27 de
juny, de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de Catalunya i del Consell General de les
Cambres) configura aquestes entitats com a corporacions de dret públic i òrgans consultius i de col·laboració
amb les administracions públiques, sotmeses a la tutela de I'Administració de la Generalitat.

L'article 34 de la Llei 14/2002, de 27 de juny, de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de
Catalunya i del Consell General de les Cambres, estableix com a funcions del Consell General, entre d’altres, i
quan aquest així ho acordi, la de representar el conjunt de les cambres de Catalunya davant les
administracions públiques i la de gestionar els serveis públics i les infraestructures que les administracions
públiques Ii encarreguin o Ii atorguin en concessió, i exercir les altres funcions administratives que les
administracions públiques Ii encomanin o li deleguin, sempre que siguin compatibles amb la seva naturalesa i
les seves finalitats.

 

Segon. Que el Departament d’Empresa i Ocupació és el competent per desenvolupar l’acció de Govern en
l’àmbit de les polítiques d’internacionalització, de foment de la competitivitat industrial i empresarial de
Catalunya i de l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE), que té la missió d’actuar com a finestreta única
empresarial. El Departament d’Empresa i Ocupació executa aquestes polítiques directament o bé a través dels
seus ens instrumentals.

 

Tercer. Que en data 2 d'agost de 2011, el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar un Acord sobre el
nou model de relacions de les cambres catalanes amb la Generalitat de Catalunya i les administracions
públiques, a conseqüència del nou escenari plantejat amb I'aprovació del Reial decret llei 13/2010, de 3 de
desembre, d'actuacions en I'àmbit fiscal, laboral i liberalitzadores per fomentar la inversió i la creació
d'ocupació.

En l’Acord esmentat s'estableix que el marc de relació entre les entitats camerals, mitjançant el Consell
General, l’Administració de la Generalitat de Catalunya i altres administracions públiques, s'ha de concretar en
un Conveni marc que contingui els diferents encàrrecs de gestió entre les cambres de comerç i les diferents
unitats administratives responsables de les funcions que s'han de desenvolupar.

 

Quart. Que en data 9 de novembre de 2011, amb el previ Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de
data 8 de novembre de 2011, que n’autoritza la subscripció, es formalitza el Conveni marc entre l'Administració
de la Generalitat de Catalunya i el Consell de Cambres per aconseguir una millora de la competitivitat de
I’economia catalana i per a la defensa i promoció del comerç, la indústria i els serveis de Catalunya en el marc
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d'un nou model de relacions de les cambres catalanes amb la Generalitat i les administracions públiques de
Catalunya.

 

Cinquè. Que el pacte tercer del Conveni marc determina que els objectius previstos en el mateix Conveni s’han
d’assolir mitjançant la subscripció d’encàrrecs de gestió a través de convenis entre les unitats administratives
competents i el Consell de Cambres.

D’acord amb la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques,
l'encàrrec de gestió és un mecanisme que permet a l'administració que la realització d'activitats de caràcter
material, tècnic o de serveis s’encarregui a altres ens sota criteris d'eficàcia o quan l’Administració no tingui
suficients mitjans per dur-les a terme.

Per la seva banda i d'acord amb la Llei 14/2002, de 27 de juny, les cambres oficials de comerç, indústria i
navegació catalanes poden assumir I'encomanda d'algunes funcions o serveis de caràcter públic, d'acord amb
les previsions normatives establertes.

 

Sisè. Que en desenvolupament del Conveni marc els anys 2012, 2013 i 2014, es formalitzen diversos encàrrecs
de gestió des de l’Administració de la Generalitat de Catalunya al Consell de Cambres. Aquests encàrrecs han
estat objecte de seguiment i avaluació per la Comissió paritària creada a aquest efecte.

 

Setè. Que d'acord amb el que estableix I'article 9.1 j) del Reglament de règim interior del Consell de Cambres,
aprovat per la Secretaria General del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de
Catalunya mitjançant Resolució de data 9 de setembre de 2009, publicat al DOGC núm. 5495, de 30 d'octubre
de 2009, el Ple del Consell General en la sessió de data 20 de febrer de 2012 adopta l’acord de facultar el
president de Consell de Cambres per subscriure convenis bilaterals derivats del Conveni marc.

 

Conseqüentment, el Departament d’Empresa i Ocupació i el Consell General de les Cambres Oficials de
Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya subscriuen aquest Conveni conforme a les següents

 

Clàusules:

 

Primera. Objecte del conveni

Aquest Conveni té per objecte la regulació de l’encàrrec de gestió que fa el Departament d’Empresa i Ocupació
i algunes de les seves entitats adscrites al Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i
Navegació de Catalunya relatiu a actuacions de foment de la internacionalització i la competitivitat de l’empresa
catalana i al desenvolupament del Pla d’implantació de la Finestreta Única Empresarial.

 

Segona. Actuacions per realitzar

Aquest Conveni comprèn diversos projectes de col·laboració agrupats en àrees principals d’actuació del
Departament d’Empresa i Ocupació com ara la internacionalització, la competitivitat de l’empresa catalana i la
consolidació i el desenvolupament de la Finestreta Única Empresarial, dins de les línies d’actuació establertes
en l’annex 1 del Conveni marc signat el 9 de novembre de 2011.

 

I. Internacionalització

a. Sensibilització i iniciació a l’exportació

Aquesta actuació té per objectiu incidir sobre el segment de petites empreses potencialment exportadores, a
partir de sessions de sensibilització i de diagnosi del potencial d’internacionalització. A més, seguint diferents
fases successives, es fan accions, mitjançant el programa Empresa Exporta d’elaboració i execució del Pla de
promoció internacional.
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Totes les actuacions s’han de realitzar d’acord amb les indicacions tècniques i la metodologia definides per
ACCIÓ que s’annexen a aquest Conveni (annex ACCIÓ-1).

b. Promoció de l’activitat exportadora

Aquesta actuació té per objectiu consolidar la presència de l’empresa catalana en mercats internacionals,
mitjançant projectes d’organització i coordinació de missions col·lectives de prospecció de nous mercats, i
projectes d’organització i coordinació de visites a Catalunya de grups de potencials compradors, operadors o
prescriptors econòmics estrangers, així com reforçar la col·laboració i participació del Consell de Cambres en
les accions institucionals de promoció internacional liderades per la Generalitat de Catalunya.

Les actuacions previstes per a l’any 2015 són l’organització de 37 missions directes i inverses i la realització de
seminaris conjunts amb ACCIÓ, per tal de consolidar la presència catalana en 19 mercats internacionals.

Totes les actuacions s’han de realitzar d’acord amb les indicacions tècniques i la metodologia definides per
ACCIÓ que s’annexen a aquest Conveni (annex ACCIÓ-2).

 

II. Competitivitat

a. Actuacions en l’àmbit del comerç

Aquesta actuació té per objecte la implementació del cens des establiments comercials de Catalunya, amb
l’objectiu de disposar d’una informació extensa sobre el retail arreu del territori que permeti adoptar decisions
en matèria de política comercial sobre la base d’un coneixement aprofundit del sector.

Totes les actuacions s’han de realitzar d’acord amb les indicacions tècniques i la metodologia definides per la
Direcció General de Comerç que s’annexen a aquest Conveni (annex DGC).

b. Foment de la responsabilitat social corporativa

Aquesta actuació dóna continuïtat a les accions que es van dur a terme en anys anteriors amb l’objectiu de
potenciar la responsabilitat social corporativa, sumant empreses que vulguin ser actives en responsabilitat
social empresarial (RSE) i desenvolupant accions per potenciar l’RSE entre pimes i cooperatives, com la creació
d’un canal d’informació sobre responsabilitat social a Catalunya i el reconeixement de les bones pràctiques a
Catalunya amb la convocatòria d’un premi.

Les actuacions previstes per a l’any 2015, en la línia d’anys anteriors, estan centrades en l’acompanyament
individualitzat en la implantació de sistemes de gestió responsable a pimes catalanes, la sensibilització en
responsabilitat social i els Premis RSE, com a reconeixement a les empreses catalanes que implanten la
responsabilitat social.

Totes les actuacions s’han de realitzar d’acord amb les indicacions tècniques i la metodologia definides per la
Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom que s’annexen a aquest Conveni (annex
DGESCTA).

c. Eficiència energètica

Aquesta actuació té per objectiu consolidar i potenciar actuacions desenvolupades en anys anteriors a través
del segell Àmbit Energia com a referent d’assessorament per a les empreses al territori a través dels punts
d’informació. L’any 2014 es van encetar noves actuacions a partir dels eixos d’actuació de l’Institut Català
d’Energia, com ara la transferència de coneixement en tecnologies energètiques, la difusió territorial de les
actuacions i la facilitació de l’accés de les empreses catalanes a programes i línies d’ajut europeus en l’àmbit de
l’energia.

Les actuacions previstes per a l’any 2015 estan adreçades, d’una banda, a consolidar el segell Àmbit Energia i,
d’altra, a potenciar les jornades de “broqueratge” en el marc del futur Pla d’acció d’eficiència energètica a la
indústria de Catalunya.

Totes les actuacions s’han de realitzar d’acord amb les indicacions tècniques i la metodologia definides per
l’Institut Català d’Energia que s’annexen a aquest Conveni (annex ICAEN).

d. Comerç electrònic i tecnologies de la informació i comunicació (TIC)

Aquesta actuació té per objectiu la millora de la competitivitat empresarial a partir de les TIC mitjançant
l’impuls del comerç electrònic dins del marc del Pla idigital, de l’Agenda Digital per a Catalunya 2020, que és el
full de ruta establert per la Generalitat de Catalunya en matèria de telecomunicacions i societat de la
informació per aconseguir els nivells de desenvolupament dels països europeus més avançats en l’aprofitament
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de les TIC.

En les actuacions previstes per a l’any 2015, en el marc del programa Idigital, s’introdueixen actuacions
adreçades a fomentar l’ús de la factura electrònica.

Totes les actuacions s’han de realitzar d’acord amb les indicacions tècniques i la metodologia definides per la
Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació que s’annexen a aquest Conveni (annex
DGTSI).

e. Emprenedoria

Aquesta actuació se situa en el marc del programa Catalunya Emprèn, com els anys anteriors. L’actuació
prevista per a l’any 2015 es focalitza en l’àmbit de l’emprenedoria orientada a l’impacte industrial, que
comprèn entre d’altres, actuacions d’emprenedoria corporativa, de foment de la relació comercial entre startups
tecnològiques i empreses industrials, de foment de la cultura de la inversió privada informal (business angels),
de captació d’empreses industrials per a les accions d’emprenedoria corporativa, d’ACCIÓ i del programa
Catalunya Emprèn, i de foment de la internacionalització de startups tecnològiques.

Totes les actuacions s’han de realitzar d’acord amb les indicacions tècniques i la metodologia definides per la
Secretaria d’Empresa i Competitivitat que s’annexen a aquest Conveni (annex Emprenedoria).

f. Actuacions en l’àmbit del turisme

Aquesta actuació té per objecte principal reprendre les actuacions d’anys anteriors en la implantació i
certificació del segell d’especialització de Destinació de Turisme Familiar (DTF), amb el qual l’Agència Catalana
de Turisme (ACT) distingeix els municipis i les agrupacions de municipis que són especialment sensibles a les
famílies, oferint i garantint equipaments i serveis adaptats a aquest segment de la demanda, així com també
l’actuació en altres programes de certificació atorgats per aquest ens.

Per tal de donar compliment a la certificació, es duen a terme unes visites de supervisió que tenen lloc on es
troben els recursos principals, atractius importants, motiu pel qual la família es decideix pel desplaçament a
aquesta destinació, així com també els allotjaments turístics, restaurants, oficines de turisme i altres empreses
complementàries adreçades específicament a l’oci i lleure per als nens.

Aquestes tasques no fan més que consolidar i posicionar Catalunya com a destinació turística familiar, amb
l’objectiu de promocionar-la i comercialitzar-la amb uns productes concrets i de qualitat amb garantia per a
tots aquells que es decideixin a venir a visitar-nos.

Totes les actuacions s’han de realitzar d’acord amb les indicacions tècniques i la metodologia definides per
l’Agència Catalana de Turisme que s’annexen a aquest Conveni (annex ACT).

g. Finestreta Única Empresarial

Aquesta actuació té per objectiu continuar les accions d’anys anteriors i consolidar la xarxa d’oficines OGE-
Cambres per a la gestió dels tràmits inclosos en la carta de serveis que disposi en cada moment l’Oficina de
Gestió Empresarial, d’acord amb el que preveu el Pla d’implantació de la Finestreta Única Empresarial, amb el
nivell de prestació de servei que s’indiqui en cada moment en la carta esmentada. Les operacions previstes per
a l’any 2015 es recullen en l’annex OGE-1, i la relació de les cambres participants figura en l’annex OGE-2.

 

Tercera. Mecanismes de seguiment i d’avaluació

Es crea una Comissió Específica de Seguiment, Control i Avaluació d’aquest encàrrec de gestió, integrada per
les parts signants.

La Comissió Específica de Seguiment, Control i Avaluació, la componen el secretari general del Departament
d’Empresa i Ocupació, que actua com a president, el director gerent del Consell de Cambres i els tècnics que
totes dues parts considerin convenient, en funció dels temes per tractar.

Aquesta Comissió Específica té atribuïdes les funcions següents:

1. Vetllar pel desenvolupament correcte d’aquest encàrrec de gestió, en els termes acordats.

2. Verificar, tenint en compte els informes de les unitats responsables, la correcta execució d’aquest encàrrec
de gestió.

3. Elaborar un informe, amb caràcter anual, relatiu al grau de compliment i donar-ne trasllat a la Comissió
Paritària de Seguiment i Avaluació del Conveni marc.
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4. Resoldre dubtes que es puguin generar en la interpretació i execució d’aquest encàrrec de gestió.

5. Resoldre conflictes que es puguin generar entre les parts en l’execució d’aquest Conveni.

6. Acordar l’ampliació dels terminis de presentació de justificants i informes, si escau, per iniciativa pròpia, o bé
a proposta del grup de coordinació i seguiment de cada annex que es preveu en aquesta mateixa clàusula.

7. Redistribuir, a proposta justificada de la unitat responsable de l’actuació, les quantitats assignades a cada
subactuació dintre de cadascun dels annexos.

8. Redistribuir les quantitats econòmiques assignades en els diversos annexos, en el supòsit que es prevegi
justificadament que hi ha actuacions que no hauran estat executades, totalment o parcialment, en el moment
de finalització de la vigència del Conveni. Aquest supòsit s’ha de determinar i quantificar en una reunió de la
Comissió Específica que haurà de tenir lloc abans de l’1 d’octubre de 2015.

La Comissió Específica de Seguiment, Control i Avaluació es reunirà sempre que, per motius justificats, ho
demani una de les parts i, en tot cas, en dues ocasions: abans de l’1 d’octubre de 2015, d’acord amb el punt 8
del paràgraf anterior, i abans del 31 de març de 2016, per tal d’elaborar l’informe previst en el punt 3 del
paràgraf anterior.

El seguiment continuat de les actuacions per realitzar, d’acord amb la clàusula segona i el contingut dels
annexos d’aquest Conveni, l’han d’efectuar les unitats i entitats responsables del DEMO i del Consell de
Cambres mitjançant la creació d’un grup de coordinació format per dues persones del Consell de Cambres i
dues de la unitat. El grup de coordinació es reuneix periòdicament d’acord amb les especificacions de cadascun
dels annexos i és el responsable d’admetre i donar tràmit als possibles lliuraments de justificacions parcials de
les actuacions previstes en el Conveni i de proposar valoracions de caràcter quantitatiu i qualitatiu per a
l’informe final d’avaluació de l’execució, que ha d’elaborar la unitat o entitat responsable corresponent. Amb
data límit del 14 de març de 2016, la unitat o entitat responsable ha de trametre aquest informe final
d’avaluació a la Secretaria General, per tal que convoqui la Comissió Específica de Seguiment, Control i
Avaluació.

D’acord amb el pacte sisè del Conveni marc, l’avaluació final del compliment dels compromisos derivats
d’aquest encàrrec de gestió correspon a la Comissió Paritària de Seguiment i Avaluació del Conveni marc. La
Comissió Específica de Seguiment, Control i Avaluació ha de trametre a la Comissió Paritària les conclusions
relatives al compliment del Conveni juntament amb la proposta de continuïtat, si escau.

 

Quarta. Obligacions de les parts

Són obligacions del Departament d’Empresa i Ocupació i de les entitats adscrites que hi intervenen:

- Facilitar la informació tècnica, les instruccions i els criteris que siguin necessaris per al desenvolupament de
les actuacions objecte d’aquest encàrrec de gestió.

- Assumir el finançament del cost de l’encàrrec de gestió en els termes que preveu la clàusula de finançament
d’aquest Conveni.

- Fer el seguiment i l’avaluació d’aquest encàrrec de gestió, d’acord amb els resultats obtinguts i d’acord amb
els mecanismes previstos en la clàusula tercera.

- Dictar els actes o les resolucions de caràcter jurídic que hi donin suport o en què s’integri l’activitat material
concreta de l’encàrrec.

- Donar compliment a les obligacions específiques establertes en l’annex OGE-3.

Són obligacions del Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya:

- Informar les cambres del contingut del Conveni i executar-lo, directament o donant trasllat de les actuacions
quan l’execució correspongui a una o diverses cambres, i coordinar les actuacions del conjunt de les cambres.

- Garantir la distribució dels encàrrecs i el finançament corresponent entre les diferents cambres catalanes de
manera que s’asseguri un desplegament equitatiu de serveis al territori i informar la Secretaria General del
DEMO d’aquesta distribució. Concretament, el Consell de Cambres ha de comunicar la planificació prevista de
distribució dels encàrrecs, com a màxim un mes després de la signatura del Conveni. De la mateixa manera, el
Consell de Cambres ha de comunicar la concreció final de distribució esmentada, amb la data límit del 22 de
febrer de 2016.

- Retre comptes del seguiment i l’avaluació d’aquest encàrrec de gestió.
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- Sotmetre’s a les actuacions de control que corresponen a la Intervenció General de la Generalitat de
Catalunya, a la Sindicatura de Comptes i a altres òrgans competents en aquesta matèria, posant a la seva
disposició tota la documentació i la informació que sigui necessària i li puguin requerir.

- Donar a conèixer a les cambres adherides els seus drets i obligacions, així com també el contingut del
Conveni.

- Coordinar les actuacions del conjunt de les cambres adherides i traslladar les deficiències i els punts de
millora detectats.

- Fer pública la informació subjecta a règim de transparència al lloc web de la Corporació d’una manera clara,
estructurada i en format reutilitzable, amb accés fàcil i gratuït, d’acord amb la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

- Vetllar perquè les cambres acompleixin els requeriments específics previstos a l’annex OGE-3.

El Departament d’Empresa i Ocupació i el Consell de Cambres es comprometen a col·laborar en tot moment
d’acord amb els principis de bona fe i eficàcia en l’execució d’aquest encàrrec de gestió en els termes acordats.

 

Cinquena. Comunicació pública

Totes les accions que es desenvolupin en el marc d'aquest encàrrec de gestió han de figurar amb els logotips
del Departament d’Empresa i Ocupació i de l’ens adscrit corresponent, tal com es detalla en cadascun dels
annexos, i del Consell de Cambres o de la cambra específica que desenvolupi I'activitat.

Així mateix, tant el Departament d’Empresa i Ocupació com la corresponent cambra o el Consell de Cambres,
s’han de comunicar amb suficient antelació la realització d'actes públics de publicitat, difusió i promoció que es
derivin del desenvolupament d’aquest encàrrec de gestió.

 

Sisena. Finançament

Per atendre els compromisos que s'estableixen en aquest Conveni, el Departament d'Empresa i Ocupació i
l’ACT faran un lliurament de fons al Consell de Cambres, mitjançant les transferències corresponents, per un
import total d’un milió vuit-cents cinquanta-quatre mil cinquanta euros (1.854.050,00 €), d’acord amb les
disponibilitats pressupostàries, a càrrec de les partides pressupostàries i amb el desglossament següent:

- IU0101D/227.0013.00/1210: 1.353.000,00 €, corresponent a les actuacions d’internacionalització, comerç,
foment de la responsabilitat social corporativa, eficiència energètica, foment de les TIC i emprenedoria.

- 21021990000, Altres/Fidelització i segells, de l’ACT: 71.050,00 €, corresponent a les actuacions de turisme.

- IU0101D/251000200/6610: 430.000,00 €, corresponent a les actuacions de finestreta única empresarial.

 

Àmbit Actuació Partida Pressupostària Import (€)

I. Internacionalització

Annex ACCIÓ-1 Sensibilització i iniciació a l’exportació IU0101D/227.0013.00/1210 250.000,00 €

Annex ACCIÓ-2 Promoció de l’activitat exportadora IU0101D/227.0013.00/1210 475.000,00 €

 

II. Competitivitat

Annex DGC Elaboració del cens comercial IU0101D/227.0013.00/1210 98.000,00 €

Annex DGESCTA Foment de l’RSC IU0101D/227.0013.00/1210 43.000,00 €

Annex ICAEN Eficiència energètica IU0101D/227.0013.00/1210 47.000,00 €

Annex DGTSI Foment de les TIC IU0101D/227.0013.00/1210 140.000,00 €
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Annex Emprenedoria Emprenedoria IU0101D/227.0013.00/1210 300.000,00 €

Annex ACT Certificacions DTF (ACT) 21021990000 71.050,00 €

 

III. OGE

Annex OGE Finestreta Única Empresarial IU0101D/251000200/6610 430.000,00 €

 

TOTAL 1.854.050,00 €

 

La fórmula de finançament per a les actuacions de l’OGE es detalla en l’annex OGE-4, on s’especifica que
consta d’un cost variable que preveu preus diferents en funció de tres tipus de tràmits: els presencials, els
electrònics (amb diferents preus segons la complexitat de la gestió) i els derivats de la constitució d’empreses.
S’hi inclouen les tipologies d’errors en la tramitació i la penalització econòmica que comporten. En cas que de
l’aplicació de la fórmula surti un import superior, la Generalitat només pagarà l’import màxim previst a la
partida, excepte si la Comissió Paritària acorda redistribuir les quantitats corresponents a actuacions no
executades, d’acord amb l’apartat 8 de la clàusula tercera.

 

Setena. Pagament i justificació de les actuacions previstes en els annexos ACCIÓ, DGC, DGESCTA, ICAEN,
DGTSI, Emprenedoria i ACT

a) A la signatura d’aquest Conveni, s’ha de pagar una bestreta del 70% de l’import total del cost de les
actuacions corresponents als annexos ACCIÓ, DGC, DGESCTA, ICAEN, DGTSI, Emprenedoria i ACT.

b) Per a la resta, fins a l’import màxim assenyalat en la clàusula sisena i en tot cas amb el límit de l’import
justificat, la Secretaria General del Departament ordenarà el pagament un cop justificades les actuacions
d’acord amb el que estableix aquest Conveni.

El Consell de Cambres haurà de justificar la realització de les actuacions encarregades mitjançant la
presentació, davant la corresponent unitat o entitat, de la documentació que s’especifica en cada un dels
annexos que detallen els projectes encarregats en la clàusula segona. La data límit de presentació d’aquesta
documentació és el 22 de febrer de 2016. D’acord amb la clàusula tercera, la Comissió Específica de
Seguiment, Control i Avaluació pot, excepcionalment, acordar una ampliació del termini de presentació de la
justificació de les actuacions realitzades. Analitzada la documentació justificativa, la unitat o entitat responsable
ha d’emetre un informe final d’avaluació de l’execució i un certificat que acrediti la realització total o parcial de
les actuacions previstes.

En el cas que l’import de les actuacions realitzades i justificades no cobreixi la bestreta prevista en aquesta
clàusula, el Consell de Cambres ha de restituir la diferència.

El finançament d’aquest Conveni està sotmès a les restriccions pressupostàries que es puguin produir per tal
de no vulnerar els objectius d’estabilitat pressupostària.

 

Vuitena. Pagament i justificació de les actuacions previstes en l’annex OGE

Per a les actuacions de l’annex OGE s’estableix específicament:

a) A la signatura d’aquest Conveni, s’ha de pagar una bestreta del 70% de l’import total del cost que el servei
OGE-Cambra va generar durant l’exercici anterior.

b) Un pagament a final d’any del cost que suposa la gestió dels tràmits realitzats entre l’1 de desembre de
l’any anterior i el 30 de novembre de l’any en curs, descomptant l’import de la bestreta.

Analitzada la documentació justificativa, l’OGE ha d’emetre un certificat que acrediti la realització total o parcial
de les actuacions previstes.

En el cas que l’import de les actuacions realitzades i justificades no cobreixi la bestreta prevista en aquesta
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clàusula, el Consell de Cambres ha de restituir la diferència.

El finançament d’aquest Conveni està sotmès a les restriccions pressupostàries que es puguin produir per tal
de no vulnerar els objectius d’estabilitat pressupostària.

 

Novena. Extinció del Conveni

L'encàrrec de gestió s'extingeix en els supòsits següents:

- Per acord mutu de les parts.

- Per finalització de les actuacions previstes.

- Quan s'incompleixin les obligacions establertes en aquest encàrrec de gestió per qualsevol de les parts,
després de la convocatòria prèvia de la Comissió Específica de Seguiment, Control i Avaluació prevista en la
clàusula tercera i després de l’acreditació prèvia de la part denunciant.

- Per impossibilitat d'aconseguir I'objecte o la finalitat prevista en aquest encàrrec de gestió.

- Per expiració del temps de vigència.

- Quan, per qualsevol causa, sigui impossible o innecessària I'execució de les activitats.

- Per les causes generals establertes a la legislació vigent.

En cas de rescissió de l’encàrrec de gestió corresponent a l’annex OGE, la cambra ha de donar trasllat de tots
els expedients i de la documentació associada a l’OGE, per tal que aquesta finalitzi les actuacions en curs
seguint els procediments administratius corresponents. Les cambres estan obligades a destruir o tornar a l’OGE
les dades personals i qualsevol suport o document que contingui alguna dada que hagi estat objecte de
tractament, una vegada l’encàrrec de gestió hagi estat rescindit.

 

Desena. Informació confidencial i protecció de dades

Les cambres oficials de comerç, indústria i navegació catalanes i el Consell de Cambres tenen l’obligació de
mantenir la confidencialitat i la seguretat de les dades de caràcter personal a les quals tinguin accés com a
conseqüència de la realització de l’objecte d’aquest encàrrec de gestió, d’acord amb el que estableix la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), el Reial decret
17/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el Reial decret 994/1999, d’11 de juny, que
aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter
personal. A aquest efecte, les cambres han d’adoptar totes les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu que
garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal a què hagin tingut accés, informar el seu personal
de les obligacions establertes en aquest Conveni, fer els advertiments que es considerin oportuns i subscriure
els documents que siguin necessaris amb el seu personal, amb la finalitat d'assegurar el compliment d'aquestes
obligacions.

El personal de la cambra que presta serveis OGE pot accedir a la consulta dels productes cedits per l’OGE
únicament per a la verificació i gestió de dades d’expedients concrets en l’exercici de les tasques derivades de
l’aplicació de l’encàrrec de gestió abans esmentat. El responsable dels serveis OGE de la cambra ha de fer
arribar a la Gerència de l’OGE qualsevol necessitat de donar d’alta nou personal, així com també les baixes que
es produeixin, al més aviat possible, per poder fer la revocació immediata de l’accés. L’OGE es compromet a
facilitar a les cambres, com a encarregades del tractament de les dades personals, tota la documentació
relativa als acords de col·laboració signats amb altres unitats en relació amb el tractament de dades personals.

 

Onzena. Vigència i pròrrogues

Aquest Conveni entra en vigor l’endemà de la signatura i resta en vigor fins al 31 de desembre de 2015.

Les parts poden prorrogar de mutu acord i de forma expressa aquest Conveni d’encàrrec de gestió.

Les actuacions que preveu aquest Conveni han d’iniciar-se durant l’any 2015 i han d’haver finalitzat el 31 de
desembre de 2015.

En el cas de les actuacions previstes en l’annex OGE, s’ha d’actuar d’acord amb el que preveu la clàusula
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vuitena.

 

Dotzena. Règim jurídic

Aquest Conveni té naturalesa administrativa i queda exclosa I'aplicació del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, en virtut del que disposa
el seu article 4.1). Els principis d’aquesta norma s’apliquen, però, per resoldre dubtes i buits que es puguin
presentar.

Aquest Conveni es regeix per les seves clàusules, per la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i per la normativa sectorial corresponent, així com
per les normes generals de dret administratiu, els principis de bona administració i l'ordenament jurídic en
general.

Aquest encàrrec de gestió no comporta I'alteració de la titularitat de la competència ni dels elements
substantius del seu exercici atribuïda en tot cas al Departament d'Empresa i Ocupació i a les entitats adscrites
que hi intervenen, que han de dictar els actes o les resolucions de caràcter jurídic que hi donin suport o en els
quals s'integri I'activitat material concreta objecte de I’encàrrec.

 

Tretzena. Qüestions litigioses

Les parts es comprometen a resoldre de forma amistosa, en un primer moment a través de la Comissió
Específica de Seguiment, Control i Avaluació, les possibles controvèrsies que es puguin originar en la
interpretació o aplicació d’aquest Conveni. Si no és possible, atesa la naturalesa juridicoadministrativa de les
qüestions litigioses que es puguin plantejar, quedaran sotmeses a l’ordre jurisdiccional contenciós
administratiu.

 

I com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest encàrrec de gestió, se signen dos exemplars i a un sol
efecte, en el lloc i la data que s'esmenten en l'encapçalament.

 

Felip Puig i Godes

Conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya

 

Miquel Valls i Maseda

President del Consell General de les Cambres Oficials de Comerç Indústria i Navegació de Catalunya

 

 

Annex

 

(Vegeu la imatge al final del document)

Annex_català.pdf
 

 

Annex OGE-2

Actuació: FUE. Cambres i delegacions que formen els punts de servei OGE-CAMBRA

Unitat responsable: OGE

 

1. Cambra de Comerç de Barcelona

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6910 - 10.7.201510/38 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-15189035-2015



a. Seu central a Barcelona

b. Delegació a Badalona

c. Delegació a Berga

d. Delegació a Granollers

e. Delegació a l’Hospitalet de Llobregat

f. Delegació a Igualada

g. Delegació a Mataró

h. Delegació a Sant Feliu de Llobregat

i. Delegació a Vic

j. Delegació a Vilafranca del Penedès

k. Delegació a Vilanova i la Geltrú

2. Cambra de Comerç de Girona

3. Cambra de Comerç de Manresa

4. Cambra de Comerç de Reus

5. Cambra de Comerç de Sabadell

6. Cambra de Comerç de Terrassa

7. Cambra de Comerç de Tortosa

 

 

Annex OGE-3

Actuació: FUE. Obligacions específiques de l’OGE i de les cambres

Unitat responsable: OGE

 

1. Obligacions de l’Oficina de Gestió Empresarial de la Generalitat de Catalunya:

a. Cedir les eines i els aplicatius informàtics de gestió de tràmits i expedients.

b. Facilitar el conjunt de documents i formularis electrònics que permeten iniciar, certificar i liquidar els
tràmits.

c. Realitzar, amb la periodicitat acordada prèviament, les activitats formatives necessàries per al correcte
coneixement dels procediments definits en la guia de tramitació de l’OGE, així com aquelles de caràcter puntual
que es puguin necessitar, tant per la incorporació de nous tràmits com per la sol·licitud de les cambres
adherides a aquest Conveni.

d. Posar a disposició de les cambres, i en especial a disposició dels diferents coordinadors, un servei telefònic
específic de resolució de dubtes i incidències durant el procés de tramitació.

e. Facilitar l'accés als antecedents registrals per a les inscripcions afectades pels tràmits.

f. Facilitar a cada cambra les dades de les empreses que han efectuat tràmits a través del seu punt OGE
corresponent.

g. Donar instruccions a les cambres sobre el compliment de la protecció de dades en funció dels tràmits
encarregats, d’acord amb el que disposa l’article 12 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal (LOPD).
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2. Obligacions de les cambres:

a. Atendre i gestionar les sol·licituds de tramitació d'acord amb les normes i disposicions vigents en cada
moment reflectides en els procediments que conté la guia de tramitació de l’OGE i les instruccions de servei
que es dictin a aquest efecte.

b. Prestar el servei d’informació i tramitació seguint els estàndards de servei i de qualitat fixats en el sistema
de qualitat de l'OGE.

c. Participar i facilitar els procediments de control que l’OGE durà a terme periòdicament. Cada una de les
cambres ha de nomenar una persona coneixedora dels tràmits com a interlocutora amb l’OGE, que elabori un
informe trimestral sobre el grau de la qualitat dels expedients gestionats. Les parts han d’acordar el model
estandarditzat d'informe, així com també el mètode de mostreig per fer l'anàlisi.

d. Disposar de l'equipament i del local adequat per prestar el servei de forma equivalent a les oficines de
l'OGE.

e. Disposar dels recursos humans formats per atendre la demanda de servei de manera continuada.

f. Establir un horari d'atenció al públic, oferint una franja horària equivalent a les OGE de la Generalitat de
Catalunya, atenent tant les visites concertades com les no concertades, sempre que hi hagi, en aquest últim
cas, disponibilitat efectiva del servei.

g. Gestionar les taxes que es recaptin i fer el seguiment dels rebuts impagats d'acord amb les instruccions que
determini l’OGE.

h. Distribuir la documentació i els expedients gestionats a cadascuna de les unitats responsables en el termini
que es fixa en els procediments de l'OGE, o a qui de mutu acord entre l’OGE i el Consell es determini.

i. Lliurar els indicadors d'activitat que afecten la cambra segons el quadre fixat per l'OGE.

j. Incloure la marca OGE, conjuntament amb la pròpia, en tots els documents emesos de forma automàtica per
l'aplicatiu de gestió d'expedients.

k. Complir els criteris donats per l’OGE en la seva funció d’encarregats del tractament de les dades personals
relacionades amb els tràmits.

l. Adoptar les mesures organitzatives necessàries per a la millora de l’eficiència en la prestació del servei.

 

 

Annex OGE-4

Actuació: FUE. Finançament

 

a. Fórmula de càlcul

La fórmula de càlcul anual de les compensacions que han de rebre les cambres en l'exercici d’aquest encàrrec
varia en funció del volum de tràmits realitzats per cada oficina i de la complexitat dels tràmits gestionats de
manera telemàtica.

Es pretén, amb aquesta reformulació, potenciar al màxim la realització de tràmits i corregir aspectes que
apareixien en exercicis passats; com ara que es donava el cas que el tràmit realitzat en una oficina amb poc
volum rebia, en comparació, una compensació superior al realitzat en una altra amb un volum superior.

Per aquest motiu, la fórmula de càlcul no preveu un cost fix, sinó que només preveu un cost variable. Tenint en
compte que s’estan implantant molts tràmits electrònics a la carta de serveis de la OGE i que la gestió dels
tràmits electrònics és més àgil i ràpida, es proposa un cost variable diferent en funció del canal de tramitació i
de la tipologia del tràmit telemàtic, segons el que preveu la fórmula que es detalla a continuació. També es
preveu un cost superior pels tràmits de constitució d’empreses per la dificultat i durada.

 

CO = (Np*CVp)+ N@*CV@)+∑ (Ni@*CVi@)+(Nd*CVd)- DE
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- Np és el nombre de tràmits presencials realitzats (s’hi inclouen els tràmits rebuts per correu convencional).

- CVp és el cost dels tràmits presencials realitzats per l'oficina, que és de 17 €.

- N@ és el nombre de tràmits electrònics realitzats entre l’1 de desembre de 2014 i el 31 de març de 2015.

- CV@ és el cost dels tràmits electrònics realitzats per l'oficina entre l’1 de desembre de 2014 i el 31 de març
de 2015, que és de 6 €.

- Ni@ és el nombre de tràmits electrònics realitzats a partir de l'1 d’abril 2015, agrupant-los en funció de la
complexitat en la gestió: dificultat molt baixa, baixa, mitjana i alta (*).

- CVi@ és el cost dels tràmits electrònics realitzats per l'oficina, a partir de l’1 d’abril de 2015 en funció de la
complexitat en la gestió (*).

- Nd és el nombre de tràmits DUE (creació d'empreses) realitzats.

- CVd és el cost que s’ha de compensar per cada tràmit DUE realitzat (establint un cost per DUE de 28 €).

- DE és l'import que es descompta pel nombre d'errors comesos en funció de la gravetat. Així, un error molt
greu descompta el doble del cost variable del tràmit concret, i un error greu descompta el cost variable del
tràmit concret i un error lleu, la meitat del cost variable del tràmit concret.

Així mateix, es compensarà la Cambra de Barcelona amb una quantitat afegida d’un màxim de 10.000,00 €
corresponent a les tasques de coordinació de les diferents delegacions, sempre que la compensació global que
calgui abonar al conjunt de cambres sigui inferior a la dotació màxima pressupostada.

(*) S'estableix el criteri de compensació següent pel que fa als tràmits telemàtics a partir de l'1 d’abril de
2015:

- Es compensaran amb un import d'1,5 € els tràmits de dificultat molt baixa, com ara:

Comunicació d'obertura de centres de treball sense obres de construcció

Presentació de declaracions responsables d'instal·lacions gestionades pels organismes de control autoritzats

- Es compensaran amb un import de 5 € els tràmits de dificultat baixa, com ara:

Comunicació d'obertura de centres de treball en obres de construcció

Comunicació periòdica de les dades sobre el comerç del coure i del ferro

Presentació dels comptes anuals d'una fundació

Presentació de declaracions responsables d'instal·lacions no gestionades pels organismes de control autoritzats

- Es compensaran amb 18 € els tràmits de dificultat alta, com ara:

Els tràmits de subvencions

-Resta de tràmits, de dificultat mitjana es compensaran amb un import de 15 € per cada tràmit

La classificació del tràmits en funció de la seva complexitat de gestió, tal com es recull anteriorment, podrà ser
modificada per acord entre l'OGE i el Consell General de Cambres, tenint en compte l'automatització que els
sistemes informàtics permetin.

No es compensarà un tràmit sense gestió de la Cambra, quan sigui automàtic, i sense cap intervenció del
personal informador.

 

b. Errors i penalització

 

Tipus
d’error

Tipologia de l’error

Molt Existir manca o deficiència de la documentació preceptiva per resoldre un tràmit
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greu
Emetre el document que faculta l’exercici de l’activitat quan no es pot lliurar

Validar una documentació incorrecta aportada en un tràmit de mostreig

Resoldre un tràmit sobre el qual l’OGE no té competència per resoldre

Cometre més de dues faltes greus en un mateix informador i per un mateix tràmit

Realitzar un tràmit del qual no es disposa d’autorització per fer-lo

Greu Realitzar la inscripció d’un tràmit de resolució en frontal que comporti una comunicació quan hi ha dades
incomplertes

No realitzar el tràmit de notificació de manca de documentació quan cal fer-ho

No realitzar la comprovació de les dades d’identitat i representació quan cal fer-ho

No reflectir en el full de síntesi la manca o deficiència de la documentació preceptiva d’un tràmit que no resol
l’OGE

Mancar la signatura de la persona interessada en el full de síntesi amb anotació de manca de documentació

Mancar la signatura de la persona interessada i mancar la data en el rebut de pagament amb justificant

Retardar sense justificació la distribució dels expedients

Existir diferències en les dades introduïdes de les dades corresponents a la documentació aportada en
l'aplicatiu informàtic de tramitació (NIF/raó social/adreça/apoderat)

Cobrar incorrectament la taxa

Acceptar formularis emplenats mal o emplenats incorrectament

Cometre més de quatre faltes lleus un mateix informador i en un mateix tràmit

Lleu Distribuir cap a una unitat errònia

No posar el segell de registre o l'etiqueta en una sol·licitud

Reincidir en l'entrada de dades del tràmit de manera no normalitzada

No generar el full de síntesi quan no hi ha manca de documentació si és ARS

Incloure documentació innecessària dins l'expedient quan es pot comprovar de forma telemàtica

No realitzar la doble distribució quan és preceptiva

Haver-hi diferents versions de documents desats en el full de ruta d'expedients

Ser anterior la sol·licitud d'anul·lació d'expedients per creació a la presentació de la documentació preceptiva

Mancar la signatura de la persona interessada i mancar la documentació en el full de síntesi

Existir diferències en les dades introduïdes de les dades corresponent a la documentació aportada en
l’aplicatiu informàtic de tramitació (dades de contacte: telèfon, fax, adreça electrònica, web...)

 

El grup de coordinació de l’actuació FUE ha de definir, per a cada tràmit de la carta de serveis, la inclusió dels
errors concrets en les tipologies que el quadre defineix. Si l'error produït es deu a un mancança atribuïble a
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l'OGE, no serà comptabilitzat.

La concreció de la tipologia d’errors per a cada tràmit inclòs a la carta de serveis de l’OGE s’ha de concretar per
acord del grup de coordinació i es penalitza de la forma següent:

- Un error molt greu equival al doble del cost variable del tràmit realitzat.

- Un error greu equival al cost variable del tràmit realitzat.

- Un error lleu equival a la meitat del cost variable del tràmit realitzat.

 

(15.189.035)
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Generalitat de Catalunya 
Departament d’Empresa i Ocupació 
 
Annex ACCIÓ-1 
Actuació: Sensibilització i iniciació a l’exportació 
Unitat responsable: ACCIÓ 
 

Contingut Indicadors/ Objectius Condicions/ Justificants Marca 
identificativa Pressupost Seguiment 

1. Sessions de 
sensibilització sobre 
internacionalització 
- Orientades a 
empreses que volen 
iniciar els primers 
passos en els mercats 
internacionals.  
- Temàtica: 
internacionalització en 
general, sobre mercats 
concrets, sobre els 
diferents canals 
d’introducció de 
productes i serveis a 
mercats externs, etc.  
 

1.000 empreses 
sensibilitzades  
 
 

- La cambra 
organitzadora podrà 
cobrar una quota 
d’inscripció. 
- Justificants: llistat 
d’empreses participants 
a cada sessió. 
 

ACCIÓ 

 
30.000,00 € 

El grup de 
coordinació i 
seguiment es reunirà 
cada 6 mesos i pot 
acordar acceptar 
lliuraments de 
justificacions 
parcials. 

 
El Consell ha de 
trametre a ACCIÓ un 
informe mensual de 
les sessions de 
sensibilització: títol 
de la sessió, lloc, 
ponent, assistents 
(nom dels assistents, 
nom de l’empresa, 
NIF, la cambra 
organitzadora), en 
format Excel i per 
correu electrònic. 
 

 
 

 

2. Diagnosi del 
potencial 
d’internacionalització 
- Adreçat a empreses 
que volen iniciar la 
presència en mercats 
internacionals. 

50 empreses (s’hi 
inclouen les empreses 
que realitzen les 
diagnosis sobre 
multilingüisme per a la 
seva 
internacionalització). 

- Cost programa: 700,00 
€/empresa (100,00 € 
empresa i 600,00 € 
ACCIÓ) 
- Justificants: documents 
de les diagnosis. 
- El contingut de la 
diagnosi es pactarà 
entre ACCIÓ i el Consell 
de Cambres i contindrà 
una anàlisi econòmica-
financera per a cada 
empresa (a excepció de 
les empreses que facin 
la diagnosi sobre 
multilingüisme). 

 
30.000,00 € 
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Generalitat de Catalunya 
Departament d’Empresa i Ocupació 
 

Contingut Indicadors/ Objectius Condicions/ Justificants Marca 
identificativa Pressupost Seguiment 

3. Programa Empresa 
Exporta  
Fase I 
- Elaborar un pla de 
promoció internacional 
(PPI) adaptat a les 
necessitats de 
l’empresa, ajudant-la a 
definir els productes 
i/o els serveis amb 
més potencial 
exportador i els 
mercats més adients. 
- Adreçat a empreses 
no exportadores o 
que, com a màxim, 
exportin el 15% de la 
seva facturació, i amb 
un màxim de 50 
treballadors. 
 

100 empreses  
 
 

- Consultoria: 1 consultor 
de la cambra expert en 
comerç exterior i 
homologat per ACCIÓ, 
20 h durant màxim 3 
mesos per elaborar un 
PPI. 
- El PPI s’ha d’adaptar al 
model establert per 
ACCIÓ i pactat amb el 
Consell. 
- El cost màxim de 
l’assessorament per 
empresa és de 1.300,00 
€ + IVA, dels quals 
ACCIÓ en bonifica 
1.000,00 i l’empresa en 
paga 300,00 + IVA. 
- La cambra treballarà 
amb consultors propis 
homologats per ACCIÓ, i 
al final del procés el 
Consell lliurarà a ACCIÓ 
el PPI. 
- Justificants: documents 
dels PPI. 
 

 
100.000,00 € 
 

El grup de 
coordinació i 
seguiment es reunirà 
cada 3 mesos i pot 
acordar acceptar 
lliuraments de 
justificacions 
parcials. 

 
 

Fase II       
- Execució del Pla de 
promoció internacional 
(PPI). 
Les empreses que 
hagin elaborat un PPI 
dintre del programa 
Empresa Exporta o 
disposin d’un projecte 
assimilable. 

100 empreses - Les empreses que 
s’inicien o les que 
diversifiquen les seves 
exportacions a mercats 
nous. 
- Tutoria: el consultor de 
la cambra homologat per 
ACCIÓ realitzarà la 
tutoria del programa 
durant un màxim de 3 
mesos i un total de 20 h 

 
90.000,00 € 
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Generalitat de Catalunya 
Departament d’Empresa i Ocupació 
 

Contingut Indicadors/ Objectius Condicions/ Justificants Marca 
identificativa Pressupost Seguiment 

L’objectiu d’aquesta 
fase és aconseguir 
que les empreses 
identifiquen clients per 
tenir una presencia 
continuada a  
l’exterior. 
Etapes: 
i) fer una anàlisi del 
sector/producte al 
mercat de destinació 
seleccionat. 
ii) preselecció de 
potencials clients en 
destinació.  

 
 

màxim. 
- El cost total del 
programa són 900,00 € 
dels quals: 900,00 € són 
en concepte de tutoria 
(20 x 45 €/h). De les 
quals ACCIÓ bonifica el 
100%. 
- Els documents a 
entregar s’acordaran 
amb ACCIÓ. 
 

                                                                                                                                                              total: 250.000,00 € 
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Generalitat de Catalunya 
Departament d’Empresa i Ocupació 
 
Annex ACCIÓ- 2  
Actuació: Promoció de l’activitat exportadora 
Unitat responsable: ACCIÓ 
 

Contingut Indicadors/ 
Objectius Condicions/ Justificants Marca 

identificativa Pressupost Seguiment 

Missions comercials 
directes i inverses. 
Organització i 
coordinació de 
missions col·lectives 
de prospecció de nous 
mercats i projectes 
d’organització i 
coordinació de visites 
a Catalunya de grups 
de potencials 
compradors, 
operadors o 
prescriptors 
econòmics estrangers, 
d’acord amb les 
indicacions tècniques i 
la metodologia 
definides per ACCIÓ. 
 

 
- Organització de 37 
missions directes i 
inverses: prospecció 
de nous mercats i 
contactes amb nous 
clients. 
- 315 bosses de 
viatge. 
 
Aquestes missions 
hauran d’estar 
organitzades per les 
Oficines Exteriors 
de Comerç i 
Inversions de 
Catalunya, quan el 
país per prospectar 
estigui dins l’àmbit 
de la seva influència 
i sempre que la data 
d’inici sigui posterior 
a l’1 de juny de 
2015.  
En el cas que 
l’OECIC 
corresponent no 
tingui disponibilitat 
per portar a terme el 
projecte, ACCIÓ i el 
Consell de Cambres 
hauran de 

 
- 4.000,00 €/ Import 
d’organització cambra. 
- 6.000,00 €/ Import per 
missions coorganitzades 
(3 missions). 
- 800,00 €/empresa import 
mitjà bossa viatge. 
- Desglossament del 
pressupost: 
Organització de 34 
missions: 136.000,00 €. 
Organització de 3 
missions coorganitzades: 
18.000,00 €. 
Bosses de viatge: 
252.000,00 € 
Comercialització PAI: 
30.000,00 € 
Coordinació: 20.000,00 € 
 
Justificants: 
- Fitxa d’empresa. 
- Agenda com a mínim 
d’un dels països objectiu 
de la missió. 
- Memòria explicativa de 
les activitats realitzades i 
dels resultats obtinguts, 

ACCIÓ 
 

 
456.000,00 € 

 
 

 
 
 
 
 
 
El grup de 
coordinació i 
seguiment es 
reunirà cada 3 
mesos i pot acordar 
acceptar lliuraments 
de justificacions 
parcials. 
 
 
 
Al mes de setembre, 
el Consell de 
Cambres presentarà 
al grup de 
coordinació i 
seguiment la seva 
planificació de 
missions pel 2016. 
La comissió 
avaluarà la 

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6910 - 10.7.201519/38 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-15189035-2015



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Empresa i Ocupació 
 

Contingut Indicadors/ 
Objectius Condicions/ Justificants Marca 

identificativa Pressupost Seguiment 

consensuar el 
proveïdor adient. 
 
Les missions per als 
països de la UE-15 
estan excloses. 
 
No es consideraran 
elegibles les 
missions que 
coincideixin en 
temps, sector i país 
amb una missió 
estratègica o 
institucional 
organitzada per 
ACCIÓ i promoguda 
pel Govern de 
Catalunya. Si es 
dóna el cas, es 
convidarà el Consell 
de Cambres a 
sumar-s’hi. En cas 
que el Consell 
s’incorpori a la 
missió, aquesta es 
considerarà elegible 
i es podrà liquidar 
en les condicions 
establertes amb 
caràcter general. 
Abans de l’1 d’abril 
de 2015 es farà 
arribar al Consell 
General de 
Cambres la 
planificació d’ACCIÓ 

tant pel que fa a la cambra 
com a les empreses 
participants, signada pel 
representant legal de la 
cambra i de l’empresa. 

 
Bossa de viatge de les 
empreses i tècnic de la 
cambra: 
Presentar o bé els 
documents del 
desplaçament o bé de 
l’allotjament.  
 
 
Desplaçament: 
El bitllet d’avió o tren 
original. Si són bitlles 
electrònics cal entregar les 
targetes d’embarcament 
originals o bé la 
confirmació electrònica de 
la compra. 
Es considera 
desplaçament 
exclusivament aquell que 
inclogui el trajecte 
Catalunya-país de 
destinació-Catalunya. 
 
Allotjament: 
Els documents que cal 
aportar són la factura de 
l’agència de viatges amb 
un certificat emès per 

disponibilitat de les 
OECI per col·laborar 
en l’organització de 
les missions 
previstes a partir del 
protocol definit al 
grup de treball. 
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Generalitat de Catalunya 
Departament d’Empresa i Ocupació 
 

Contingut Indicadors/ 
Objectius Condicions/ Justificants Marca 

identificativa Pressupost Seguiment 

de les missions 
institucionals i 
estratègiques 
previstes per al 
2015. Qualsevol 
canvi de data, 
sector o país es 
comunicarà de 
forma immediata al 
Consell de 
Cambres.  
Les empreses que 
participen en més 
de 3 missions dins 
d’aquesta 
convocatòria no 
podran rebre bossa 
de viatge. 
 
Missions directes: 
Participants: mínim 
de 4 empreses. 
Empreses que 
visitin i prospectin 
amb agenda 
d’entrevistes  feta 
per una entitat 
especialitzada, com 
a mínim 1 dels 
països objectiu de la 
missió. 
 
 
Missions Inverses: 
mínim de 4 
participants 

aquesta on hi consti el 
nom complert del 
participant, les dates de 
viatge i el detall dels 
allotjaments/hotel on s’ha 
hostatjat; o bé les factures 
de l’hotel amb la data i les 
dades de la persona 
hostatjada.  
En cas de presentar cap 
altra documentació amb 
valor probatori diferent a 
l’esmentat  se’n valorarà la 
validesa. 
Es considera 
desplaçament 
exclusivament aquell que 
inclogui el trajecte 
Catalunya-país de 
destinació-Catalunya. 
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Generalitat de Catalunya 
Departament d’Empresa i Ocupació 
 

Contingut Indicadors/ 
Objectius Condicions/ Justificants Marca 

identificativa Pressupost Seguiment 

estrangers. 

Jornades de mercat/ 
elaboració d’agendes 
de missions inverses 
organitzades per 
ACCIÓ 
Reforç de la 
col·laboració i 
participació del 
Consell General de 
Cambres en les 
accions institucionals 
de promoció 
internacional liderades 
per la Generalitat de 
Catalunya. 

 
Realització de 
seminaris conjunts 
amb ACCIÓ amb la 
participació de les 
Oficines Exteriors 
de Comerç i 
d’Inversions de 
Catalunya i/o 
consultor de la 
cambra, per tal de 
consolidar la 
presència catalana 
en mercats 
internacionals, 19 
en total. 

  
19.000,00 € 
 

Creació d’un grup de 
treball amb la 
participació de la 
directora 
d’Internacionalització 
d’ACCIÓ i el director 
del Consell General de 
Cambres per definir el 
protocol de 
col·laboració entre el 
Consell General de 
Cambres i les OECI 
per a l’organització de 
missions empresarials 
i de les activitats 
connexes que es 
puguin desenvolupar. 
El resultat d’aquesta 
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Generalitat de Catalunya 
Departament d’Empresa i Ocupació 
 

Contingut Indicadors/ 
Objectius Condicions/ Justificants Marca 

identificativa Pressupost Seguiment 

tasca s’incorporarà a 
la planificació 
d’accions per 
desenvolupar el 2016 i 
serà supervisada per 
la Comissió de 
Seguiment. 

                                                                                                                                                            total: 475.000,00 € 
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Generalitat de Catalunya 
Departament d’Empresa i Ocupació 
 

Annex DGC 
Actuació: Implementació del cens dels establiments comercials de Catalunya 
Unitat responsable: Direcció General de Comerç  

Contingut Indicadors/ Objectius Condicions/ Justificants Marca 
identificativa Pressupost Seguiment 

Implementació del cens 
dels establiments 
comercials de Catalunya 
(CECC) per tal de: 
- Disposar d’una 
informació extensa i 
detallada sobre el retail 
arreu del territori. 
- Preveure i possibilitar 
actualitzacions anuals per 
tal de seguir i analitzar 
l’evolució del sector. 
- Poder adoptar decisions 
en matèria de política 
comercial sobre la base 
del màxim coneixement 
del sector. 

 

 
- Nombre d’empreses. 
- Nombre d’establiments 
- Percentatge de 
georeferenciació (com a 
mínim el 90% dels 
registres). 
- Indicadors sintètics. 
- A cada cambra es 
lliurarà el cens de la seva 
demarcació resultant de 
l’encàrrec. La cambra 
serà l’única entitat que en 
pot disposar per lliurar-lo, 
en qualsevol format, a 
tercers, fent-hi constar 
que s’ha elaborat en el 
marc de la col·laboració 
entre el Departament 
d’Empresa i Ocupació i el 
Consell General de 
Cambres. 
 
 

- Elaboració i lliurament del 
primer cens complet de tot el 
territori català, que, per tant, 
abastarà íntegrament les 
demarcacions de totes i 
cadascuna de les cambres de 
Catalunya. El cens ha 
d’incorporar els camps 
corresponents a les taules 
d’empreses, establiments i 
sectors, d’acord amb la CCAE-
2009.  
- El treball es realitzarà d’acord 
amb la metodologia proposada 
per a les dues primeres fases, 
elaborada per la Cambra de 
Sabadell i aportada en 
compliment del Conveni 2013. 
- La recollida de dades es 
realitzarà mitjançant: 
L’adquisició de censos (fitxers 
DATECO) i de fonts 
secundàries.  
La integració de fonts 
complementàries, secundàries 
i altres. 
- Les estimacions dels camps 
que no estiguin informats en 
cap de les fonts d’informació 
(p. ex., facturació per a pimes, 
rendiment dels establiments, 
etc.) es farà d’acord amb 
criteris consensuats amb la 
DGC / CCAM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DGC / CCAM 

 
 
- Adquisició de censos 
de les cambres: 
21.000,00 € 
- Normalització i 
depuració de taules: 
14.000,00 € 
- Normalització de 
coordenades UTM: 
8.000,00 € 
- Creació d’indicadors i 
taules auxiliars: 
13.000,00 € 
- Integració de fonts 
complementàries: 
8.000,00 € 
- Adquisició de fonts 
secundàries i altres 
dades: 14.000,00 € 
- Depuració i 
normalització de fonts 
secundàries: 
11.000,00 € 
- Integració de fonts i 
cens complet: 
9.000,00 € 

- El treball es 
dividirà en dues 
fases: 
1) Estructura 
bàsica amb dades 
primàries i 
integració de taules 
auxiliars (juny de 
2015). 
2) Normalització i 
geolocalització 
d’adreces 
d’establiments i 
cens complert amb 
dades 
complementàries 
(octubre de 2015). 

 
- El seguiment 
mensual dels 
treballs 
d’elaboració els 
realitzarà una 
comissió paritària 
integrada per dos 
representants de 
DGC/CCAM i dos 
representants del 
Consell de 
Cambres. 
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Generalitat de Catalunya 
Departament d’Empresa i Ocupació 
 

                                                                                                                                                                                total: 98.000,00 € 
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Generalitat de Catalunya 
Departament d’Empresa i Ocupació 
 
Annex DGESCTA 
Actuació: Suport al cooperativisme i foment de la responsabilitat social corporativa  
Unitat responsable: Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i treball Autònom 
 

Contingut Indicadors/ Objectius Condicions/ 
Justificants Marca identificativa Pressupost Seguiment 

1. Programa per 
incorporar criteris de 
responsabilitat social a 
la gestió empresarial 
de les pimes 

15 pimes 
acompanyades. 

- 15 documents de 
pla d’acció i/o fitxes 
de bones pràctiques. 
- Criteris de selecció 
de les empreses 
participants. 
- Relació 
d’empreses 
participants en 
accions col·lectives, 
amb la identificació 
de l’empresa, el NIF 
i el sector d’activitat. 

 
 
 
 
 
 
 

Respon.cat 

 
19.500,00 € 

 
 
 
 
 
 
El grup de 
coordinació i 
seguiment es reunirà 
un cop al mes per 
acordar el 
desenvolupament de 
les actuacions. 

Metodologia i 
materials de difusió. 

 
 
 
15.000,00 € 

 
 
2. Premis RSE 

Reconèixer les bones 
pràctiques d’RSE a 
Catalunya per mitjà 
de la convocatòria 
d’un premi. 

- Document de 
convocatòria i 
selecció. 
- Nota de premsa, 
material gràfic i llistat 
d’assistents. 

5.000,00 € 

 
3. Sensibilització d’RS 
en els processos 
d’internacionalització 
de les empreses 

Difondre el concepte 
de la responsabilitat 
social entre les 
empreses que 
s’internacionalitzen. 

- Material de 
sensibilització. 
- Llistat d’empreses, 
amb la identificació 
de l’empresa, el NIF 
i el sector d’activitat. 

 

3.500,00 € 

El grup de 
coordinació i 
seguiment es reunirà 
un cop al mes per 
acordar el 
desenvolupament de 
les actuacions. 

                                                                                                                                                            total: 43.000,00 € 
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Annex ICAEN 
Actuació: Projecte Àmbit Energia 
Unitat responsable: ICAEN 
 

Contingut Indicadors/ Objectius Condicions/ Justificants Marca 
identificativa Pressupost Seguiment 

1. Servei d’assessorament energètic: 
amb l’objectiu d’oferir un servei bàsic 
a les empreses per detectar les 
seves necessitats reals i 
proporcionar-los feedback amb 
l’Administració: 
- Assessorament a empreses. 
- Manteniment i potenciació dels 
punts d’informació al territori Àmbit 
Energia. 

 
 
- 100 assessoraments a 
empreses. 
 
- 14 punts d’informació. 

- Llistat d’empreses amb la 
identificació de l’empresa, el 
NIF i el sector d’activitat. 
- Informe sobre les 
actuacions en els punts 
d’informació. 

Àmbit Energia 

- 10.000,00 € 
(100,00 
€/empresa) 
- 7.000,00 € 
(500,00 €/punt) 

El grup de 
coordinació i 
seguiment es 
reunirà cada 
3 mesos i 
podrà 
acordar 
acceptar 
lliuraments 
de 
justificacions 
parcials. 

 

2. Suport a la indústria de Catalunya: 
per facilitar la realització d’inversions 
en eficiència energètica als diferents 
sectors industrials, potenciant el 
contacte oferta-demanda. 
- Jornades de broqueratge. 
- Seguiment de resultats en termes 
de projectes i inversions 
desenvolupades. 

 
 
5 jornades. 

 
 

- Programa de les jornades. 
- Informe sobre els projectes 
i les inversions identificades. 

 
 
 
15.000,00 € 
(3.000,00 
€/jornada) 
 
 

3. Difusió al territori de les 
actuacions emmarcades al projecte 
Àmbit Energia: 
- Accions en premsa. 
- Audiovisuals d’empreses amb 
inversions en tecnologies 
energètiques.  
- Col·laboració en la convocatòria de 
Premis d’Excel·lència Energètica. 

 
- Elaboració de 3 
articles/accions a la premsa. 
- 5 clips audiovisuals. 
- Identificació de 
candidatures i representació 
del jurat. 
 

 
 

Informe sobre la participació 
en la convocatòria dels 
premis. 

 
- 6.000,00 € 
(2.000,00 € per 
article) 
- 5.000,00 € 
(1.000,00 €/clip) 
- 1.000,00 € 

4. Suport a l’obtenció de recursos 
econòmics a partir de projectes i 
convocatòries 

 
Mapping de les diferents 
línies d’ajut estatals. 

  
 
3.000,00 € 

                                                                                                                                                                                                       total: 47.000,00 € 
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Annex DGTSI 
Actuació: Millora de la competitivitat empresarial a partir de les TIC mitjançant l’impuls del comerç electrònic i la factura electrònica dins el marc 
del Pla Idigital 
Unitat responsable: DGTSI 

Contingut Indicadors/ Objectius Condicions/ Justificants Marca 
identificativa Pressupost Seguiment 

1. Accions de sensibilització i 
visibilització de casos d’èxit que 
mostrin a les empreses els avantatges 
i beneficis del comerç electrònic: 
- 10 jornades de difusió i 
sensibilització sobre els avantatges de 
l’ús del comerç electrònic i casos 
d’èxit de la seva implantació i posada 
en marxa. 
-10 tallers sobre eines, pràctica i 
beneficis del comerç electrònic. 
-1 Trobada eCommerce, on les 
principals empreses del Sector d’ 
eCommerce exposen les tendències 
del canal de venda online. 
- Elaboració d’una guia sobre el 
comerç electrònic en el sector 
alimentari. 
- Avaluació i anàlisi de l’impacte de les 
actuacions d’eCommerce realitzada 
dins del marc del Conveni. 

 

 
 

- Participants a les jornades:  
500 empreses. 
- Participants als tallers de 
formació:  
200 empreses. 
- Participants a les trobades   
eCommerce:  
140 empreses. 
- Guia desenvolupada. 
Nombre d’empreses que han 
descarregat la guia de comerç 
al sector alimentari: 1.000 
empreses. 

 
- Informe/memòria de 
les activitats 
desenvolupades en el 
marc d’aquest annex, 
amb la descripció 
detallada de les 
actuacions, l’anàlisi i la 
valoració.  
- Certificació detallada 
de les despeses 
generades en el 
desenvolupament de les 
activitats. 
- Justificants originals de 
les despeses 
efectuades a càrrec 
d’aquest annex, 
acompanyats d’una 
relació numerada. Dels 
justificants originals se’n 
quedarà una còpia 
autèntica la unitat 
responsable, DGTSI. 
- Llistat d’assistents a 
les jornades, tallers i 
trobades, amb el NIF. 
- El grau de satisfacció 
dels assistents, 
mitjançant la realització 
d’enquestes. 

 

Pla Idigital 
 

47.400,00 € 
El grup de 
coordinació i 
seguiment es 
reunirà cada 2 
mesos i podrà 
acordar 
acceptar 
lliuraments de 
justificacions 
parcials. 2. Accions de sensibilització i 

visibilització de casos d’èxit que 
mostrin a les empreses els avantatges 
i beneficis de la facturació electrònica: 
- 15 jornades de difusió i 
sensibilització sobre la facturació 
electrònica i casos d’èxit de la 
implantació i posada en marxa. 
- 12 tallers pràctics de facturació 
electrònica. 
- Actualització i difusió de la guia de 
facturació electrònica. 

 
- Participants a les jornades:  
750 empreses. 
- Participants als tallers de 
formació:  
240 empreses. 
- Actualització de la guia  
Nombre d’empreses que han 
descarregat la guia de facturació 
electrònica 
1.000 empreses. 

 
 

52.600,00 € 
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3. Call Center de facturació 
electrònica: 
- Servei d’atenció a les empreses on 
donar resposta a les consultes que les 
empreses catalanes tinguin sobre la 
factura electrònica i l’adaptació a la 
Llei 25/2013. 

 
- Nombre de trucades: 
400 trucades mensuals de 
mitjana. 
 

40.000,00 € 

 total: 140.000,00 € 
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Annex Emprenedoria 
Actuació: Programa Catalunya Emprèn 
Unitat responsable: Secretaria d’Empresa i Competitivitat 

Contingut Indicadors/ Objectius Condicions/ Justificants Marca 
identificativa Pressupost Seguiment 

 
1. Emprenedoria d’etapa inicial 
 

Actuacions d'informació i 
orientació. 
 

Persones beneficiàries: 400. 
 

- Tramitació per mitjà de 
l'extranet de la Xarxa 
Catalunya Emprèn, 
d’acord amb les 
instruccions de la 
Secretaria d’Empresa i 
Competitivitat. 
 

Catalunya 
Emprèn 

30.000,00 € 
 

Seguiment 
semestral 
 

Accions d'assessorament 
orientades a la creació 
d'empreses. 

 

- Persones assessorades: 875. 
- Empreses creades: 150. 
 

100.000,00 € 
 

Accions de mediació i 
acompanyament per a 
l'accés al finançament. 
 

Empreses beneficiàries: 33. 19.800,00 € 

  

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6910 - 10.7.201530/38 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-15189035-2015



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Empresa i Ocupació 
 
 

Contingut Indicadors/ Objectius Condicions/ 
Justificants Marca identificativa Pressupost Seguiment 

 
2. Emprenedoria corporativa 

Programa de formació en 
emprenedoria corporativa 
dels tècnics de les cambres. 
 

5 sessions formatives de 5 hores 
cadascuna. Assistència total de 25 
tècnics camerals (mitjana de 5 tècnics 
per cada sessió). 
 

Dades de la sessió 
informativa amb: 
relació dels assistents, 
nom, DNI i signatura), i 
programa de la sessió. 

Catalunya Emprèn 

10.000,00 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reunions 
trimestrals 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinació i assistència 
tècnica. 

Coordinació i assistència tècnica de les 
actuacions d’emprenedoria corporativa, 
per part del Consell de Cambres o en 
col·laboració amb les mateixes cambres 
o el seu personal 

Informe de les 
actuacions de 
coordinació i 
assessorament 

28.700,00 € 

Promoció de la relació 
comercial entre empreses 
industrials i startups. 

-5 sessions de presentació comercial 
d'startups tecnològiques a empreses 
industrials. 
-50 startups tecnològiques que han 
presentat la seva oferta tecnològica 
comercial a empreses industrials. 
-50 empreses industrials que han 
assistit a sessions de presentació de 
l'oferta comercial d'startups 
tecnològiques. 

- Informe de cada 
sessió. 
- Relació de les 
persones assistents a 
les sessions de 
presentació, de les 
startups que han 
presentat l’oferta i de 
les empreses 
industrials assistents a 
les sessions de 
presentació, amb la 
identificació, nom, NIF 
i sector d’activitat. 

15.000,00 € 

Agendes personalitzades per 
a startups, consistents en 
"missions locals" per visitar 
empreses potencialment 
interessades en la seva 
oferta comercial. 

- Startups participants: 10. 
- Visites de startups a empreses 
comercials: 75.  

- Relació i dades 
bàsiques de les 10 
startups. 
- Relació de les 
empreses visitades. 
- Valoració, amb la 
signatura de cada 

10.000,00 € 
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Contingut Indicadors/ Objectius Condicions/ 
Justificants Marca identificativa Pressupost Seguiment 

startup, de la missió 
organitzada per la 
cambra. 
- Relació dels 
contactes i concreció 
del potencial de 
col·laboració. 
- En tots els casos cal 
aportar la identificació 
de l’empresa amb 
nom, NIF i sector 
d’activitat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Accions de difusió dels 
programes i les accions 
d'emprenedoria corporativa i 
d'ACCIÓ i del programa 
Catalunya Emprèn. 

- Accions de difusió: 5. 
- Assistents: 180. 

- Informe explicatiu de 
cadascuna de les 
accions. 
- Relació dels 180 
assistents amb la 
identificació, nom, NIF 
i signatura. 

15.000,00 € 

Accions de difusió i foment 
de la nova cultura 
d'emprenedoria corporativa. 
 
 

 
- 10 sessions personalitzades d'alt nivell 
convocades pels presidents de les 
cambres convidant empresaris i 
directors d'empreses amb l'únic objectiu 
de presentar personalment les 
potencialitats de l'emprenedoria 
corporativa. Assistència de 
representants d'un mínim de 50 
empreses. Aquestes empreses seran 
seleccionades per considerar que tenen 
un alt potencial d'implantar aquestes 
eines i aquesta cultura de 
l'emprenedoria corporativa.  

 

-Relació dels 
assistents amb la 
identificació, nom, NIF 
i sector en què opera. 

 
 
 
 
 
15.000,00 € 
 
 
 
 
 

5 jornades sobre emprenedoria 
corporativa organitzades o 

Un full explicatiu de 
cadascuna de les 

15.000,00 € 
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Contingut Indicadors/ Objectius Condicions/ 
Justificants Marca identificativa Pressupost Seguiment 

coorganitzades per les cambres, amb 
un mínim de 100 assistents totals. 

jornades i relació dels 
assistents amb la 
identificació, nom, NIF 
i sector en què opera. 

 
 
 
 
Reunions 
trimestrals 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memòria i recomanacions a partir de les 
diagnosis a empreses industrials 
catalanes per determinar el seu 
potencial per implantar programes 
d'emprenedoria corporativa. 

Memòria de les 
actuacions i 
recomanacions. 

6.500,00 € 

Programes pilot 
d'emprenedoria corporativa 
directament o amb suport 
d'ACCIÓ. 

Implantació d'una incubadora en una 
empresa industrial catalana. 

Informe de l'estat i 
procés d'implantació 
de la incubadora. 

10.000,00 € 
 

Foment de la inversió en 
startups. 

- 4 fòrums d'inversió organitzats per les 
cambres. 
- Presentació d'un mínim de 5 startups a 
cada fòrum. 
- Assistència als fòrums d'un mínim de 
60 inversors potencials (individuals o 
empresarials). 

- Informe de cadascun 
dels fòrums, amb la 
relació d’assistents 
amb identificació, nom, 
NIF i el sector 
d’activitat. 
- Relació de les 
startups i dels 
inversors potencials 
amb la identificació, 
nom, NIF i sector 
d’activitat. 

15.000,00 € 

Cursos de business angels. 

- 2 cursos de business angels, d'un 
mínim de 10 hores per curs, organitzats 
o coorganitzats per les cambres i 
dirigits a empresaris. 
- Assistència d'un mínim de 30 
empresaris. 

- Informe explicatiu de 
cadascun dels cursos. 
- Relació dels 
assistents, amb la 
identificació, nom i NIF 
i sector d’activitat. 

10.000,00 € 

 Total: 300.000,00 € 

 
Definicions. Per facilitar la interpretació de les accions i dels indicadors, s’aporten les definicions següents: 
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- Startup tecnològica: Empresa de creació recent (menys de 5 anys) impulsada majoritàriament per persones físiques i que disposa de 
productes o serveis relacionats amb la tecnologia entesa en un sentit molt ampli (biotecnologia, internet, materials, apps, indústria, etc.). El 
concepte es pot assimilar al d’empresa amb elevat potencial de creixement.  

- Empresa industrial: Empresa tradicional, de creació no recent, que opera en l’àmbit industrial, entès en un sentit ampli. 

- Emprenedoria corporativa: Accions d’emprenedoria corporativa que intenten fomentar la innovació oberta, la relació d’startups tecnològiques 
amb empreses industrials i que promouen la creació o inversió d’empreses industrials en startups tecnològiques. 

- Prova pilot en emprenedoria corporativa: Prova que una empresa industrial articula una metodologia sistemàtica interna de creació de noves 
startups tecnològiques i d’inversió en startups tecnològiques externes i existents. 

- Sessions de presentació de l’oferta comercial de startups tecnològiques: Sessions en què startups tecnològiques presenten, en un temps 
mínim d’1 hora, els seus productes, la seva tecnologia i, la seva oferta comercial a empreses industrials. Sessions que tenen per objectiu 
relacionar comercialment startups tecnològiques amb empreses industrials. 

- Escola o curs de business angels: Seminari, impartit per experts, d’una durada mínima de 20 hores, dirigit a sensibilitzar i formar persones 
físiques que tenen la voluntat i capacitat d’actuar com a business angels.  

- Fòrums d’inversió: Jornades en què startups tecnològiques presenten el seu projecte i les seves necessitats de finançament a persones 
físiques i jurídiques amb la finalitat de concretar acords d’inversió. Aquests fòrums no poden coincidir amb les sessions de presentació d’oferta 
comercial, ja que els objectius, el tipus de presentació de les startups tecnològiques i els tipus d’assistents són diferents. 

- Accions de difusió dels programes i accions d’emprenedoria corporativa d’Acció i del programa Catalunya Emprèn: Sessions en les quals 
Catalunya Emprèn i/o Acció presenten els seus programes a empreses i empresaris convocats per la cambra. Aquestes sessions poden 
incloure’s en altres activitats organitzades per les cambres. 
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Annex ACT 
Actuació: Implantació i certificació de la DTF 
Unitat responsable: Agència Catalana de Turisme 

Contingut Indicadors/ Objectius Condicions/ Justificants Marca identificativa Pressupost Seguiment 

1. Visites a empreses i 
recursos principals del segell 
Destinació de Turisme 
Familiar i altres programes de 
certificació atorgats per l'ACT. 
 
 

- 345 actuacions: 
A partir del llistat de les 
destinacions de les visites 
a efectuar proporcionat per 
l’ACT. 
Tipus d’actuació: 
Presentacions davant el 
sector, visites de captació, 
propostes de millores, 
seguiment i proposta 
acreditació a empreses i 
recursos principals. 

- Informes de les visites amb 
indicació de l'establiment, 
data i contingut de la visita 
amb les millores per 
efectuar, si escau. 
- Les visites a recursos 
principals es compten com 5 
visites a establiments 
individuals. 
 

Agència Catalana de 
Turisme 

36.250,00 € 

El grup de 
coordinació i 
seguiment es 
reunirà un cop al 
mes per fer 
seguiment i 
acordar el 
desenvolupament 
de les 
actuacions. 

2. Manteniment i gestió de la 
plataforma informàtica de 
gestió de la documentació. 

 Disponibilitat de l’eina de 
gestió i documents pujats a 
la plataforma. 

3.000,00 € 

El grup de 
coordinació i 
seguiment es 
reunirà un cop al 
mes per acordar 
el 
desenvolupament 
de les 
actuacions. 

3. Coordinació i gestions amb 
les destinacions.  
 

Mantenir la interlocució 
amb la Direcció de 
Màrqueting de l'ACT, 
traslladar les instruccions 
als tècnics de les cambres, 
participar en reunions de 

Actes de les reunions de 
coordinació i informe de les 
visites efectuades. 
 

12.000,00 € 
 

El grup de 
coordinació i 
seguiment es 
reunirà un cop al 
mes per acordar 
el 
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sensibilització i promoció a 
les destinacions. 
 

desenvolupament 
de les actuacions 
i donar compte 
del grau de 
compliment de la 
destinació a 
l'ACT. 
 

4. Utilització de la plataforma 
d'inscripció i agendar 
workshops 2015. 

 Disponibilitat de l'eina de 
registre i d'agendar les cites 
als workshops organitzats 
per l'ACT. 

19.800,00 € 

El grup de 
coordinació i 
seguiment es 
reunirà un cop al 
mes per acordar 
el 
desenvolupament 
de les 
actuacions. 

                                                                                                                                                                                             total: 71.050,00 € 
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Annex OGE-1 
Actuació: Finestreta Única Empresarial (FUE) 
Unitat responsable: OGE  
 

Contingut Indicadors/ Objectius Condicions/ Justificants Marca 
identificativa Pressupost Seguiment 

 

- Informació sobre els tràmits 
que cal fer per obrir o 
modificar una activitat 
econòmica que estiguin 
establerts en la carta de 
serveis de l’OGE. 
-Inici i registre d'entrada dels 
tràmits sol·licitats a instància 
de part inclosos en la carta 
de serveis de l'OGE que 
estigui en vigor en cada 
moment. 
- Anàlisi administrativa dels 
requisits documentals 
inclosos en les sol·licituds 
d'inscripció en els diferents 
registres administratius. 
- Alta de les inscripcions en 
els registres administratius 
competència de l'OGE. 
- Lliurament dels certificats 
d'inscripció en els registres 
competència de l'OGE. 
- Finalització dels 

 
- Nombre de tràmits per cada canal de 
tramitació (presencial, telemàtic i per 
correu convencional) 
Iniciats 
Resolts 
 
- Nombre d’empreses creades 
 
- Informacions 
Subministrades presencialment 
(sense creació d’empreses) 
Subministrades presencialment (sobre 
creació d’empreses) 
Consultes telefòniques ateses 
Correus electrònics atesos  
 
- Nombre de visites concertades 
 
- Nombre de visites no concertades 
 
- Nombre de visites per a la creació 

Informe de 
compensació, d’acord 
amb l’annex OGE-4 

La cambra ha 
d'incorporar en 
els seus punts 
d'atenció els 
elements 
identificatius del 
servei OGE-
CAMBRA, en 
llocs visibles i de 
forma que no 
generin confusió 
amb altres 
productes, serveis 
o iniciatives 

430.000,00 € 

Les diferents 
oficines han de 
controlar i 
proporcionar, 
amb una 
periodicitat 
trimestral, a 
cada oficina 
OGE de 
referència 
territorial, dades 
dels indicadors 
relacionats a la 
columna 
d’indicadors 
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Generalitat de Catalunya 
Departament d’Empresa i Ocupació 
 

Contingut Indicadors/ Objectius Condicions/ Justificants Marca 
identificativa Pressupost Seguiment 

procediments, si escau, en 
funció del model de prestació 
de serveis vigent per a cada 
tràmit. 
- Gestió de les taxes per a les 
tramitacions que escaigui. 
- Distribució de la 
documentació registrada a 
cadascun dels òrgans 
competents en les diferents 
tramitacions o a qui de mutu 
acord entre l’OGE i el Consell 
de Cambres es determini. 
 

d’empreses 
 
- Clients atesos presencialment: 
Amb temps d’atenció inferior a 5 
minuts 
Amb temps d’atenció entre 5 i 25 
minuts 
Amb temps d’atenció entre 25 i 50 
minuts 
Amb temps d’atenció superior a 50 
minuts 
Mitjana de temps d’atenció  
Temps d’espera inferior a 20 minuts 
Temps d’espera superior a 20 minuts 
Mitjana de temps d’espera 
 
- Mitjana de temps de tramitació dels 
tràmits, per cada canal de tramitació 

    total: 430.000,00 € 
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