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M  RESUM EXECUTIU 

La concertació de les polítiques s’ha manifestat com una eina molt útil per fer front als grans de-
safaments econòmics i industrials com els que s’estan produint actualment. Per això, seguint 
l’estela del Pacte nacional per a la indústria 2017-2020, el 27 de juliol de 2021, el Govern va 
acordar iniciar el procés d’elaboració d’un nou Pacte (Acord GOV/115/2021). 

El nou Pacte nacional per a la indústria 2022-2025 és un ambiciós acord programàtic per trans-
formar el model industrial del país, rellançar l’economia productiva, augmentar el pes de la indús-
tria en l’estructura econòmica, fer que la indústria sigui més digitalitzada, innovadora, sostenible i 
generadora d’ocupació de qualitat, i atorgar un marc d’estabilitat temporal a la política industrial. 

El Pacte s’estructura en cinc àmbits temàtics, els quals han incorporat, de manera transversal, la 
perspectiva de gènere: 

M 1. Sostenibilitat, energia i economia circular 

M 2. Digitalització, Indústria 4.0, innovació i internacionalització 

M 3. Ocupació de qualitat, condicions de treball i formació de les persones treballadores a la 
indústria 

M 4. Infraestructures i sòl industrial 

M 5. Finançament i dimensió empresarial 

Per a cada un d’aquests àmbits, el Pacte analitza el context, l’evolució recent i el punt de partida 
d’indicadors específcs per tal d’establir objectius concrets, i actuacions tractores i mesures 
d’acompanyament per assolir-los. El contingut és el resultat de la tasca de cinc grups de treball 
formats, a parts iguals, per representants del Govern, de les organitzacions patronals Foment i 
PIMEC i de les organitzacions sindicals CCOO i UGT. El PNI també ha comptat amb valoracions 
i aportacions de la Taula del Pacte, formada, a més dels anteriors, per representants de col·legis 
professionals, grups parlamentaris, associacions municipalistes, universitats, cambres de co-
merç, cooperatives i centres tecnològics. Durant la vigència del Pacte, en el si de la Comissió 
Executiva del Consell Català de l’Empresa, es farà seguiment de l’execució i l’assoliment 
d’objectius. 

A tall de síntesi, el principal contingut del Pacte nacional per a la indústria 2022-2025 és de 152 
actuacions; i 2.817 milions d’euros, que poden arribar a 3.270 milions d’euros si s’acaba mate-
rialitzant l’obtenció de fons europeus que, a l’hora de signar el Pacte, encara estan pendents 
d’assignació en 12 actuacions que els fons europeus han de permetre fnançar o cofnançar per 
complementar els imports ja consignats. Els imports pressupostats suposen increments del 
52,8% i 77,3%, respectivament, respecte el PNI 2017-2020. A aquesta despesa i inversió, a 
més, cal afegir 470 milions d’euros de fnançament en forma de préstec. Del total d’actuacions, 
22 són novetats normatives. En defnitiva, un conjunt d’actuacions i recursos diversos per a acon-
seguir l’impuls i la transformació que la indústria catalana afronta en els propers anys. 
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Pressupost 

Àmbit 
Nombre  

d’actuacions 
Total 

2022-2025 2022 2023 2024 2025 

1 Sostenibilitat, Energia 
i Economia Circular 27 589.528.000 305.632.000 122.177.000 79.877.000 81.842.000 

1.1 Economia Circular 5 14.260.000 3.570.000 3.570.000 3.570.000 3.550.000 

1.2 Energia 11 403.000.000 265.000.000 76.000.000 32.000.000 30.000.000 

1.3 Sostenibilitat 11 172.268.000 37.062.000 42.607.000 44.307.000 48.292.000 

2 
Digitalització, Indústria 
4.0, Innovació i 
Internacionalització 

36 901.247.374 219.699.798 216.199.596 225.599.192 239.748.788 

2.1 Digitalització i
Indústria 4.0 5 180.000.000 43.500.000 45.500.000 45.500.000 45.500.000

2.2 Innovació 15 466.847.374 98.949.798 111.649.596 121.049.192 135.198.788 

2.3 Internacionalització 5 95.700.000 22.950.000 24.250.000 24.250.000 24.250.000 

2.4 Inversions 11 158.700.000 54.300.000 34.800.000 34.800.000 34.800.000 

3 

Ocupació de qualitat, 
condicions de treball 
i formació de les 
persones treballadores 
a la indústria 

39 677.519.584 147.707.584 173.238.000 181.787.000 174.787.000 

3.1 Ocupació industrial 10 459.000.000 97.500.000 117.500.000 119.500.000 124.500.000 

3.2 Condicions de Treball 7 10.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 

3.3 Formació 14 207.864.584 47.577.584 53.093.000 59.597.000 47.597.000 

3.4 Gènere 8 655.000 130.000 145.000 190.000 190.000 

4 Infraestructures 
i sòl industrial 38 548.670.835 129.576.196 142.900.752 126.077.525 67.716.362 

4.1 Infraestructures de 
transport i mobilitat 11 171.750.000 8.350.000 37.500.000 58.500.000 45.000.000

4.2 Infraestructures digitals 5 322.484.000 94.371.000 94.371.000 65.871.000 7.871.000 

4.3 Sòl industrial 22 54.436.835 26.855.196 11.029.752 1.706.525 14.845.362 

5 Finançament i dimensió 
empresarial 12 100.600.000 26.600.000 25.500.000 24.750.000 23.750.000 

5.1 Dimensió empresarial 4 74.000.000 15.500.000 19.500.000 19.500.000 19.500.000 

5.2 Emprenedoria 2 11.250.000 2.500.000 3.000.000 3.000.000 2.750.000 

5.3 Finançament 6 15.350.000 8.600.000 3.000.000 2.250.000 1.500.000 

Total 152 2.817.565.793 829.215.578 680.015.348 638.090.717 587.844.150 
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Aquestes actuacions busquen assolir un conjunt d’objectius estratègics i operatius, entre els 
quals destaquen els següents: 

1 
Incrementar el pes de la indústria fns al 22% del VAB el 2025, en línia amb l’objectiu 
d’assolir un 25% el 2030. 

2 Incrementar la productivitat aparent del treball a la indústria un 3% anual. 

3 
Produir de manera més sostenible, generant menys residus per unitat de VAB industrial 
(80 tones per milió d’euros) i valoritzant més els que es generin (82% dels residus). 

4 
Augmentar el grau d’electrifcació del sector industrial fns al 42,4% al mateix temps que 
s’incrementa la generació d’energies renovables fns al 27% del total d’energia elèctrica. 

5 Reduir les emissions de CO  per complir amb els objectius establerts a nivell europeu. 2

6 
Quadruplicar el pressupost de la Generalitat en innovació industrial per arrossegar la 
innovació empresarial i esdevenir una regió innovadora forta. 

7 
Incrementar el nombre d’empreses exportadores regulars fns a les 18.500 i augmentar 
les exportacions industrials fns als 90.000 milions d’euros. 

8 
Augmentar el grau de digitalització empresarial i que la meitat de les empreses indus-
trials incorpori tecnologies 4.0. 

9 
Aconseguir un increment de la inversió de les empreses industrials en actius fns al 5,5% 
dels ingressos d’explotació, i de la inversió estrangera industrial rebuda fns als 8.500 
milions d’euros. 

10 
Crear ocupació industrial de qualitat fns a assolir la xifra de 510.000 persones afliades 
a la Seguretat Social, i que les dones representin el 33% del total. Garantir la qualitat del 
treball a la indústria especialment, la seguretat i salut de les persones treballadores. 

11 
Millorar la formació i qualifcació professionals a la indústria, incrementant les places de 
formació professional fns als 30.600 alumnes i afavorint l’acreditació de competències. 

12 
Incrementar les opcions multimodals de transport de mercaderies que integrin el mode 
ferroviari de manera que el transport intermodal arribi fns al 28% del volum de merca-
deries transportades. 

13 
Incrementar la disponibilitat de sòl industrial amb uns serveis i instal·lacions adequats, 
especialment el de grans dimensions. 

14 
Afavorir l’emprenedoria per incrementar el nombre d’startups fns a les 2.800 i aug-
mentar la dimensió de les empreses industrials catalanes fns a les 17,5 persones per 
empresa el 2025. 

15 
Facilitar el fnançament de les empreses industrials a través de l’ICF i Avança amb 950 
milions d’euros durant el període del PNI, a més d’altres instruments que afavoreixin la 
liquiditat i capitalització de la indústria. 
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