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Introducció 
 

Ara més que mai en un moment tant complicat com el que travessem, necessitem un 

Govern que doni estabilitat i suport a la recuperació econòmica del país. El nostre 

futur està en joc, el del país, el de moltes empreses i els treballadors que la integren. 

Aquest document concreta les propostes dels diferents àmbits o línies d’acció generals 

i mesures concretes que hauria d’adoptar el Govern que surti de les eleccions al 

Parlament de Catalunya amb l’objectiu de millorar el marc socioeconòmic i empresarial. 

El Govern de Catalunya és un motor econòmic de primera magnitud, amb capacitat de 

condicionar el transcurs de l’economia i de l’activitat empresarial a Catalunya. És 

necessari, i més en els moments actuals, garantir la correcta governabilitat de tot el 

sector públic català que depèn de la Generalitat. 

És per totes aquestes consideracions que Foment del Treball Nacional presenta, com 

fa sempre que hi ha eleccions al Parlament de Catalunya, la seva proposta amb les 

orientacions estratègiques i accions prioritàries. Amb la petició que es considerin i, en el 

seu cas, s’incorporin al Pla de Govern de la Generalitat de Catalunya, durant la nova 

legislatura, i que serà fonamental per fer de Catalunya el territori més innovador i 

dinàmic del Sud d’Europa i, en general, una de les economies més pròsperes del 

continent, reforçant el tarannà emprenedor. 

Així mateix, el 4 de maig la Junta Directiva de Foment del Treball va presentar un Pla 

de Xoc per a l’economia catalana davant del repte de la crisi de la Covid-19. Que és en 

gran part, plenament actual, i que excepte algunes qüestions estratègiques, no es posa 

en aquest document per no reiterar el posicionament i la necessitat d’articular un Pla de 

Xoc, que reitera novament, però que en el present document fa un enfocament orientat 

als 4 anys d’una legislatura ordinària. 
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Resum 
 

És necessari, i més en els moments actuals, garantir la correcta governabilitat de tot el 

sector públic català que depèn de la Generalitat. Necessitem un Govern que doni 

estabilitat i suport a la recuperació econòmica del país. El nostre futur està en joc, el del 

país, el de moltes empreses i els treballadors que la integren. 

En aquest sentit, el 4 de maig la Junta Directiva de Foment del Treball va presentar un 

Pla de Xoc per a l’economia catalana davant del repte de la crisi de la Covid-19. 

Cal tenir en compte que el curs de la pandèmia continua determinant l’evolució de 

l’economia, tant l’àmbit internacional, com de cada país en particular. Hi ha una gran 

incertesa davant els rebrots de contagis, el sorgiment de nous ceps del virus, el 

desenvolupament i administració de vacunes efectives, i dels processos de vacunació. 

Molts països han adoptat mesures per contrarestar la desfeta que va implicar en termes 

econòmics. Davant caigudes del PIB mai vistes al 2020; -11,1% a Espanya i -3,5% a 

escala mundial, segons les últimes dades de l’FMI (gener 2021); la reacció dels governs 

va haver de ser immediata. 

Altres governs destinen gran part dels recursos en forma d’ajudes directes a empreses 

i famílies, que dins del conjunt de mesures adoptades, han demostrat ser de les més 

efectives. 

L’atenció a la salut, una competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya, ha de 

dissenyar-se juntament amb mesures d’acompanyament a l’activitat econòmica per a 

evitar la destrucció de teixit empresarial i de l’ocupació. No són contraposades, al revés, 

una es necessita de l’altra. Cal solucionar ambdues. 

Des de Foment del Treball Nacional volem posar èmfasi en la necessitat de promoure a 

la nostra societat els valors empresarials més fonamentals, com la cultura de l’esforç i 

evitar l’aversió al risc. Catalunya és el que és avui gràcies, en part, a la seva capacitat 

emprenedora, al tarannà de la seva gent. 

Per tot això, proposem que es creï el Dia de l’Empresari, que es basaria en promoure 

tot lo esmentat anteriorment, i en donar un simbolisme a un pilar cabdal de la nostra 

realitat com a país. 

 

Economia i Fiscalitat 

1. Pla estratègic a per a reduir l'economia submergida. 
2. Suprimir l'Impost del Patrimoni.  
3. Rebaixar els tipus marginals de l'IRPF a Catalunya. 
4. Impostos propis: especialment els que són propis de Catalunya, fer-ne una 

revisió crítica dels mateixos per tal de suspendre'ls en aquells àmbits on tinguin 
una incidència en sectors que ja es veuen molt perjudicats per les circumstàncies 
del Covid-19 i també establir una deducció de fins al 50% dels impostos 
immobiliaris municipals. 

5. Reincorporar a l’IRPF la deducció fiscal del 15% per a les despeses sanitàries. 
6. Establir a IRPF la deducció fiscal del 15% per la rehabilitació d’habitatges. 
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Agricultura 

1. Potenciar la creació d’un hub agroalimentari, el major del sud d’Europa. 
2. Potenciació dels Clústers Agroalimentaris.  
3. Elaboració d’una Llei Empreses de Serveis Agraris. 
4. Creació de Centres de Negocis Agroalimentaris per generar iniciatives conjuntes 

agroindustrials i alimentàries. 
5. Potenciar l’obtenció d’energia renovable a partir de biomassa agro-forestal o 

residus ramaders, i la obtenció de matèries primes industrials renovables a partir 
de produccions agroforestals. 

6. Pla integral per l'activitat agrària i contra el despoblament. L’Emprenedoria i la 
diversificació empresarial. 

7. Aplicació de la Política Agrària Comuna - Reorientació de l’I+D i Ajuts del Pla de 
Desenvolupament Rural (PDR), i selecció d’uns ecoesquemes adients a la 
competitivitat. 

8. Gestió del Sòl Rural: Modificació Llei d’Espais Agraris i del Codi Civil en matèria 
de Contractes de Conreu. 

9. Equilibri entre els diferents models d’aprofitament productiu del territori. 
 

Indústria 

1. Elaboració del PNI 2021-2024. 
2. Assoliment del 23% del PIB al 2030 per al sector industrial en el context de la 

reindustrialització de Catalunya i de la doble transició: verda i energètica. 
3. Creació d'una "antena" per a detectar noves oportunitats i necessitats de béns i 

serveis amb la COVID-19. 
4. Línia d’ajuts per la captació d’inversions empresarials d’alt impacte. 
5. Consolidació proACCIÓ 4.0. 
6. Ajuts a la contractació de personal qualificat lligat al projectes d’implantació dels 

Cupons 4.0. 
7. Augmentar el nombre de graduats STEM i defensar que el 25% de tots els 

graduats terciaris estudiïn àrees temàtiques relacionades amb STEM abans del 
2030. 

8. Promoure accions per establir mecanismes de prevenció de riscos que facilitin 
l’intercanvi de bens, i de serveis associats a ells, especialment a l’àmbit 
internacional. 

 

Turisme 

1. Establir una estratègia orientada a la promoció per activar la demanda. 
2. Pla de rescat al sector. 
3. Que la Generalitat reclami i requereixi de l'Estat que una part dels fons es 

destinin al turisme. 
4. Implementació d'un protocol sanitari per a tot el sector turístic i que l'aplicació de 

les vacunes disponibles se subministri al més aviat possible. 
5. Mesa de diàleg. 

 

Salut i Social 

1. Millorar el finançament del sistema de salut i social des d’un debat i acció 
responsable. 
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2. Apostar per sistemes de Salut que impulsen l’acció sobre el conjunt de 
determinants de la salut de les persones, salut a totes les polítiques. 

3. Compartir amb els professionals i la ciutadania les grans transformacions en els 
models d’atenció del sistema públic de salut. 

4. Potenciar i posar en valor el model organitzatiu del sistema sanitari i social català. 
5. Una agenda de recerca i innovació integrada a les prioritats de les polítiques 

públiques. 
6. Posar en valor els professionals de la salut. 
7. Incorporar els aprenentatges per poder fer les coses diferents i millor impulsant 

i incentivant els canvis transformacionals. 
8. Situar el sector salut com a sector estratègic de país. 

 

Habitatge: Política social i sostenible 

1. Construir el més aviat possible, a ritmes de 25.000 habitatges/any, un parc 
diversificat d’habitatges de venda i lloguer amb un marc estable i de seguretat 
jurídica per als inversors. 

2. Mobilització de sòls de reserva d’Habitatge Protegit.  
3. Línies de finançament-aval. 
4. Agilitzar tots els terminis de tramitació de llicències d’edificació i de tramitació de 

planejaments urbanístics. 
5. Derogar la llei de contenció de rendes. 
6. Foment de la rehabilitació, reparació i millora del parc edificat amb especial 

èmfasi en la habitabilitat, salubritat i millora de l’eficiència energètica. Habitatges, 
edificis del sector terciari i equipaments públics i privats. 

7. Nou pla de Barris per fomentar la seva millora i rehabilitació.  
 

Comerç 

1. Programa per a injectar directament recursos econòmics a TOTES les empreses 
comercials (sense límits excloents de dimensió, facturació, treballadors) que 
s’han vist afectades per les limitacions a la seva activitat. 

2. Promoure una fiscalitat business-friendly que ajudi a la recuperació econòmica i 
social. 

3. Level Playing Field: Promoure un marc legal, normatiu, fiscal, etc. que asseguri 
que tots els operadors comercials “juguen amb les mateixes regles”. 

4. Pla d’impuls a la competitivitat del sector (“pla de xoc”), que abordi reptes 
estructurals del sector i impulsi els canvis normatius, legals, fiscals, burocràtics, 
etc. que dificulten la capacitat d’adaptació, inversió i competitivitat del comerç 
físic  

5. Campanya de reactivació del consum (intern i turístic). 
6. Minimitzar els efectes de la poliregulació que incideix en el comerç.  
7. Definir amb claredat i assegurar un marc legal que determini en el futur i de forma 

estable i estratègica per al país, la consideració de “sectors essencials” a totes 
aquelles activitats comercials relacionades amb la producció, distribució i 
comercialització de productes i serveis de primera necessitat, que s’han 
demostrat absolutament necessaris en aquesta pandèmia. 

8. Consens i col·laboració amb el sector a l’hora de decidir sobre les restriccions 
que afecten directament l’activitat econòmica, que permetria reduir l’actual ritme 
de destrucció d’empreses i llocs de treball.  

9. Pla autonòmic de seguretat al comerços, en estreta col·laboració en Mossos 
d'Esquadra, policies locals i altres forces de seguretat, per lluitar contra el furt 
multi reincident, la seguretat en els entorns comercials, etc. 
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Activitats Culturals 

1. Calen mesures de “xoc” destinades a injectar recursos en el sector amb caràcter 
immediat. Més enllà de l’endeutament per sortir de la crisi caldrà actuar de 
manera urgent per preservar tot el teixit cultural. Són imprescindibles mesures 
de protecció tant dels artistes, creadors, tècnics i gestors, com de les empreses, 
entitats i institucions culturals, font de riquesa i treball de moltes persones.  

2. Promoure un pacte amb el sector sobre les condicions en les quals es planteja 
la tornada, així com els protocols de seguretat que generin confiança al públic.  

3. Cal una gran campanya de comunicació i màrqueting dirigida a recuperar el 
públic cultural sensibilitzant-lo de la necessitat de la seva complicitat per generar 
una viabilitat dels sectors culturals el més aviat possible.  

4. Cal començar a treballar en iniciatives legislatives que permetin disposar d’una 
llei de Mecenatge, Patrocini i Participació social que esdevingui un veritable 
estímul per la participació de les persones físiques com jurídiques en el 
finançament de la cultura.  

5. Cal l’actualització del marc normatiu dels sectors de la cultura, i aprofitar els 
potencials reals de desenvolupament estratègic del model econòmic, social i 
territorial.  

 

Activitats Esportives 

1. Activitats de joc. Incorporar les federacions esportives d’àmbit autonòmic en el 
repartiment de la recaptació derivada de l’Impost sobre activitats de joc en relació 
amb les apostes mútues esportives. 

2. Subvenció impacte clubs. Destinar 25 milions d’euros per a subvencions a clubs, 
federacions, consells esportius i altres entitats esportives sense afany de lucre. 

3. Contracte programa. Articular el contracte programa plurianual com a 
mecanisme principal de finançament.  

4. Xec Esportiu. Crear un fons de beques individuals per a l’accés a activitat de 
pràctica esportiva per a persones que es trobin en situació socioeconòmica 
desfavorable. 

5. IVA esportiu superreduït. Acordar amb l’estat d’establir el gravamen al tipus 
superreduït del 4% sobre serveis esportius, quan el prestador no siguin 
federacions esportives o clubs reconeguts com de caràcter social, que n’estan 
exempts (àmbit estatal). 

6. Equipaments IVA 0%. Acordar amb l’estat de suprimir l’IVA en inversions 
d’equipaments esportius (àmbit estatal). 

7. IRPF | Abonaments esportius. Acordar amb l’estat d’establir la deducció en 
l’Impost sobre la Renda de Persones Físiques per l’import de les quotes 
satisfetes per l’abonament a instal·lacions esportives públiques o privades (àmbit 
estatal). 

8. IRPF | Llicències federatives. Acordar amb l’estat d’establir la deducció en 
l’Impost sobre la Renda de Persones Físiques per l’import satisfet per l’obtenció 
de llicència federativa (àmbit estatal). 

9. Signatura Digital. Habilitar el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat per 
a la prestació de serveis de certificació digital i l’emissió de signatura electrònica 
dels càrrecs directius vigents de les entitats esportives. 

10. Reunions telemàtiques. Estendre la previsió del Reial Decret Llei 8/2020 sobre 
la validesa de les reunions dels òrgans de govern i administració de les entitats 
celebrades de forma telemàtica o sense sessió més enllà de la vigència de l’estat 
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d’alarma; amb subjecció a les condicions d’acreditació de la identitat dels 
membres. 

11. eSports. Reconèixer la pràctica digital de videojocs com a disciplina esportiva de 
la modalitat corresponent a la qual es dedica. 

12. Competició oficial digital. Habilitar una línia de subvenció, en cofinançament amb 
el Departament responsable d’innovació, per al desenvolupament de projectes 
que permetin l’organització de competició oficial digital de les federacions. 

13. Formació teletreball. Habilitar una ínia de subvenció, en cofinançament amb el 
Departament responsable d’innovació, per a la formació en habilitats per al 
treball telemàtic de les persones treballadores de les entitats. 

14. OTT de l'Esport Català. Habilitar una línia d'ajuts per a la digitalització dels 
equipaments esportius de Catalunya que permeti el seguiment en streaming de 
les proves i competicions que s'hi desenvolupin. 

 

Transport i Logística 

1. Reivindicar el paper del sector de l’automoció en la mobilitat, destacant els 
compromisos que adquireix i la seva rellevància econòmica i social 

2. Reformar i reordenar la fiscalitat del sector de l’automoció i transport 
3. Col·laboració públic-privada per la renovació del parc mòbil 
4. Inversió en infraestructures vinculades al transport terrestre 

 

Infraestructures i Equipaments 

1. Cal aprofitar les excepcionals condicions dels Fons de Recuperació per realitzar 
les inversions sanitàries més urgents i finalitzar les infraestructures més 
estratègiques per a l’economia catalana. 

2. Les infraestructures més estratègiques han de gestionar-se des del territori de 
manera individualitzada (Km 0). 

3. La política d’ajustament pressupostari no pot recaure tant intensament en la 
inversió pública a Catalunya. Cal nova inversió pública, no tan sols pagar la extra 
pressupostària. 

4. Han de seleccionar-se de manera rigorosa les inversions més productives, 
sostenibles i socialment més beneficioses. 

5. Necessitat d’incrementar la inversió pública en infraestructures estratègiques per 
a corregir el dèficit que s’acumula a Catalunya des de fa 10 anys i que es troba 
al voltant dels 28.000 milions d’euros. 

6. Les licitacions d’inversions públiques estratègiques han de guiar-se per l’objectiu 
100, que faci que la competència no ho sigui en el preu, sinó en la millora de la 
qualitat.  

7. Més col·laboració públic-privada. 
8. Pel que fa a  infraestructures concretes: 

 Finalització de les línies L9 i L10  
 FGC L8 Plaça Espanya – Gràcia  
 Nova línia de FGC Barcelona Vallès pel túnel d’Horta  
 Tren Tramvia Camp de Tarragona  
 Connexió Trambaix i Trambesòs (Tramvia) 

9. Pla d’actuació quant a equipaments sanitaris i construcció, ampliació i reforma 
d’instituts i escoles. 
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Reforma de l’Administració Pública 

1. Normativa comprensible, possibilista i gradual. 
2. Desenvolupar la Llei de facilitació de l’activitat econòmica. 
3. Profunditzar en els esquemes de col·laboració públic-privada per a la gestió dels 

serveis públics i la oferta de bens infraestructurals. 
4. Nou model de funció pública, enfocada a la gestió, en el que s’han de reforçar 

els criteris d’eficiència, professionalitat, transparència i rendiment de comptes. 
5. Aplicar el principi de finestreta única empresarial en tot el territori, en tots els 

àmbits de l’administració relatius a l’activitat econòmica. 
6. Cal reforçar encara més un marc jurídic estable i predictible, que doni seguretat 

jurídica. 
 

Coneixement i Formació Professional 

1. Promoure la qualificació de docents i formadors en eines de docència no 
presencial i noves modalitats d'aprenentatge telemàtiques. 

2. Impulsar la formació mitjançant polítiques publiques especifiques en sectors que 
necessitaran personal qualificat a molt curt termini.  

3. Mantenir una aposta decidida per la Formació Professional Dual. 
4. Impulsar un programa d'ajudes a la contractació dirigit a crear ocupació per a 

persones no qualificades. 
5. Impulsar la percepció positiva i valor social de la Formació Professional.  
6. Augmentar les competències en idiomes, principalment l’anglès, de treballadors 

i empresaris i l’acreditació de competències.  
 

Desenvolupament sostenible 

1. Llei de Transició Energètica de Catalunya i Transició energètica a fonts 
renovables.  

2. Desenvolupament de les energies renovables.  
3. Impuls a les infraestructures necessàries per a la interconnexió internacional dels 

diferents tipus d’energia. 
4. Impulsar els sistemes de xarxes tancades de distribució d’energia elèctrica per 

al subministrament d’electricitat en grans polígons industrials. 
5. Promoció d’una estratègia d’economia circular en la gestió de l’aigua. 
6. Pla de substitució de combustibles més contaminants per gas natural, hidrogen 

o altres. 
7. Promoció d’un HUB de canvi climàtic, innovació i aigua, que consolidi Barcelona 

i Catalunya com a referent en matèria de gestió eficient del cicle de l’aigua. 
8. Potenciar el sector primari com a gestor del territori i protector de la biodiversitat.  
9. Promoure l’ocupació en green jobs i potenciar la regeneració del teixit industrial. 
10. Els canons que cobren les administracions dins el conegut com a cicle integral 

de l’aigua han de revertir en favor del servei de l’aigua. 
11. Implementació d’un registre de garanties, avals i dipòsits que aglutinin els 

diversos avals i dipòsits individuals constituïts  per una entitat, en un de general. 
 

Innovació, Societat Digital i Emprenedors 

1. Suport econòmic per dissenyar i prototipar xips que permetin a Europa competir 
amb Amèrica i Àsia des de Barcelona.  
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2. Possibilitar l’extensió d’infraestructures digitals a totes les zones, especialment 
les rurals.  

3. Transició digital, industria i empreses, especialment pimes.  
4. Impulsar la digitalització de sectors que han esdevingut claus en aquesta 

pandèmia. 
5. Consolidar Barcelona com a hub tecnològic.  
6. Impulsar i fer possible la digitalització i modernització de l’Administració. 

 

Prevenció de Riscos Laborals 

1. Aprovació d'una dotació econòmica específica per a l'execució de l'Estratègia 
Catalana de Seguretat i Salut Laboral.  

2. Desenvolupar un sistema d'informació de la salut dels treballadors coordinat. 
3. Incrementar la participació de les Mútues en les actuacions preventives de les 

empreses. 
4. Establir subvencions dirigides a impulsar la reducció de la sinistralitat laboral. 
5. Establir subvencions i ajudes destinades al compliment dels criteris i 

recomanacions sanitàries, establertes per les administracions, amb la finalitat de 
controlar els contagis en els centres de treball. 

6. Establir models de col·laboració públic-privat per assegurar la disposició dels 
equips, recursos i materials necessaris per a l'administració de la vacuna, així 
com la possibilitat de participació i implicació de les empreses en la implantació 
de l'estratègia de vacunació. 
 

Internacionalització 

1. Caldrà un suport addicional per part de l’Administració de la Generalitat e 
Catalunya per a la realització de gestions i operacions en els mercats de destí. 

2. Es suggereix que les Oficines Exteriors d’Acció puguin fer les gestions de 
manera àgil i a un cost baix que les empreses no poden fer en aquest moment, 
al mateix temps que donin suport a les empreses (ajuts o finançament) per a la 
contractació d’especialistes sobre el terreny, com en el cas de muntadors de  
maquinaria.  

3. Preparació de plans específics sectorials i possiblement per a cada país i millor 
dotació en els plans per a la internacionalització de sectors d'alt valor afegit. 

4. Cal reforçar el paper de les organitzacions empresarials, conferint a les agències 
públiques un paper de facilitador més que de prestador de serveis. 
 

Unió Europea 

1. S’hauran de presentar projectes rendibles, innovadors i en línia amb les prioritats 
europees i recomanacions del Semestre Europeu. 

2. El Govern de la Generalitat ha d’estructurar la interlocució amb el sector privat i 
recopilar projectes atractius. 

3. Necessitat de anticipació i agilitat per captar i fer bon ús del fons. 
4. La Generalitat haurà d’adoptar una nova normativa per tal agilitar els seus 

procediments de despesa. 
 

Finançament i Segona Oportunitat 

1. Programa de coinversió i risc en projectes singulars, tractors, d’alt impacte o de 
ràpida escalabilitat. Canalitzar projectes als fons gestionats per l’ICF. 
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2. Lluita contra la morositat pública i privada. 
3. Reforçar el finançament alternatiu a la bancària. 
4. Promoure una gestió acurada amb els mercantils, que permeti salvar el màxim 

d’activitats productives que vagin a fases pre-concursals o concursals. 
 

Relacions Laborals i Ocupació 

1. És cabdal i urgent, d’una banda que s’aportin els recursos econòmics necessaris 
pels sectors afectats per la crisi i per les mesures que restringeixen la seva 
activitat, i, d’altra banda, adoptar mesures normatives que impliquin una reducció 
dels costos fiscals envers les empreses, així com mesures perquè les empreses 
tinguin la capacitat de prendre les decisions organitzatives necessàries per 
garantir la seva viabilitat tot adaptant-se a la nova realitat. 

2. És necessari consolidar i potenciar el Consell Català del Treball Autònom com a 
òrgan de concertació i diàleg.  

3. És necessari avançar cap a un sistema de negociació col·lectiva més àgil, eficaç 
i adaptat a les necessitats imposades pel nou marc de relacions laborals. 

4. Combatre l’Absentisme laboral. 
5. Potenciació del Tribunal Laboral de Catalunya per tal de que pugui donar 

resposta eficient i adequada a les competències atribuïdes per la reforma laboral 
i per la reforma de la negociació col·lectiva.  

6. Avançar en matèria d'igualtat. 
7. Nou model regulatori que sàpiga adaptar amb flexibilitat les noves fórmules 

d'activitat, principalment vinculades a el desenvolupament de les tecnologies. 
 

Pimes 

1. Alleujar la pressió fiscal de les empreses catalanes. Revisar els impostos que les 
empreses han d’assumir a Catalunya, 18 en total. Catalunya és la comunitat 
autònoma amb més tributs propis. 

2. Eliminar l’impost sobre el Patrimoni, i reduir substancialment l’impost sobre 
successions i donacions. 

3. Eliminar el recàrrec de la taxa turística aprovat per la Generalitat que començarà 
a aplicar-se a partir de juny de 2021 

4. Estimular el consum mitjançant la reducció de l’IRPF en tots els seus trams.  
5. Implantar un règim fiscal econòmic que afavoreixi la població dels territoris 

menys poblats. 
6. Enfortir l'accés a les pimes al finançament;  promoure l'accés de les Pimes a 

instruments de finançament bancari i no bancari a través de diferents instruments 
i canals. 

7. Facilitar l’accés a mercats exteriors de les pimes catalanes en igualtat de 
condicions que altres competidors i fomentant la creació de plataformes 
comercials en destinació. 

8. Apropar a les empreses la informació i els recursos necessaris per elaborar els 
seus propis plans de digitalització. 

9. Aconseguir un compromís amb els centres tecnològics per rendibilitzar els 
resultats de la recerca. 

10. Impulsar les infraestructures en telecomunicacions amb la finalitat de reduir la 
fractura digital territorial en totes les zones d’activitat econòmica. 
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Estat de la Qüestió 
 

El curs de la pandèmia continua determinant l’evolució de l’economia, tant l’àmbit 

internacional, com de cada país en particular.  

Aquesta crisi sanitària té un fort component econòmic pel fet que hi ha una gran 

incertesa davant els rebrots de contagis, el sorgiment de nous ceps del virus, el 

desenvolupament i administració de vacunes efectives, i dels processos de vacunació. 

A més, hi ha efectes directes sobre l’activitat econòmica en tant el control de la pandèmia 

implica, de moment, la imposició d’importants limitacions sobre la interacció social com 

a principal mesura de contenció de la crisi sanitària, que té gran afectació econòmica, 

i la seva incidència afecta de forma dispar als sectors econòmics. 

Ara bé, durant l’any que portem de pandèmia, molts països han adoptat mesures per 

contrarestar la desfeta que va implicar en termes econòmics. Davant caigudes del PIB 

mai vistes al 2020; -11,1% a Espanya i -3,5% a escala mundial, segons les últimes 

dades de l’FMI (gener 2021); la reacció dels governs va haver de ser immediata. 

Tanmateix, l’impacte i el resultat de la gestió de la pandèmia no ha estat igual entre 

països. Conseqüentment, per a aquest any, l’FMI estima un creixement del PIB menor 

al previst inicialment, per exemple, en el cas d’Espanya, on hi ha hagut una correcció 

de 1,3 punts a la baixa, situant la previsió en un augment de 5,9%. Per a la economia 

mundial, es preveu un creixement de 5,5% per al 2021, la qual cosa implica una 

correcció a l’alça de 0,3 punts. 

Així mateix, el que al principi es considerava que seria la gestió d’una crisi de 

liquiditat de durada limitada, va acabar sent més greu; i calia fer plans de 

contingència per a evitar la insolvència de moltíssimes empreses dels sectors més 

afectats. Molts governs destinen gran part dels recursos en forma d’ajudes directes a 

empreses i famílies, que dins del conjunt de mesures adoptades, han demostrat ser 

de les més efectives. 

La política monetària es mantindrà laxa per un període de temps prolongat i des 

del punt de vista fiscal s’han relaxat les regles pressupostàries per a ampliar el marge 

d’augment de la despesa pública, així com per la caiguda d’ingressos associats a la 

disminució de l’activitat. 

Cal afegir que, les economies europees en particular, comptaran per primer cop amb 

una dotació de recursos excepcional que també s’orienta a abordar la crisi i a 

reconduir el model de creixement econòmic, ja que els fons s’assignaran subjectes 

a una condicionalitat explícita en aquest sentit.  

En definitiva, l’evolució de l’economia no estarà únicament pautada per la pandèmia, 

sinó que hi ha marge per a que la política pública incideixi en l’abast de la crisi i 

la velocitat de recuperació. N’és un exemple clar, segons les previsions de la Comissió 

Europea, que hi haurà països que no aconseguiran estar en els nivells pre-covid a finals 

del 2022, com és el cas d’Espanya. I el mateix s’observa també entre sectors d’activitat. 

És per això que, des de Foment del Treball Nacional, s’ha elaborat aquest document 

que conté les principals mesures a adoptar en els diferents sectors que constitueixen el 

teixit econòmic català, en el marc de les eleccions al Govern de la Generalitat a l’any 

2021. L’atenció a la salut, una competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya, 
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ha de dissenyar-se juntament amb mesures d’acompanyament a l’activitat 

econòmica per a evitar la destrucció de teixit empresarial i de l’ocupació. No són 

contraposades, al revés, una es necessita de l’altra. Cal solucionar ambdues. 
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Valors Empresarials 
 

Des de sempre la figura de l’empresari a Catalunya ha tingut un paper social molt 

rellevant que, si bé s’havia donat per suposat, amb la pandèmia s’ha tornat a fer evident. 

És per això que des de Foment del Treball Nacional volem posar èmfasi en la necessitat 

de promoure a la nostra societat els valors empresarials més fonamentals, com la cultura 

de l’esforç i evitar l’aversió al risc. 

Catalunya és el que és avui gràcies, en part, a la seva capacitat emprenedora, al tarannà 

de la seva gent, que han fet des de fa molts anys, fins i tot, més enllà de la Revolució 

Industrial, un paper capdavanter de la seva economia, atesa la manca de recursos 

naturals. 

Entenem, que ara més que mai, cal posar en valor el paper de l’empresari. Cal donar 

visibilitat social a gent de referència del món empresarial a la fi de que siguin entesos 

com a exemples a seguir per a tota la societat, i molt especialment entre els joves. 

Fomentar l’esperit empresarial en tot el sistema educatiu, inclosa la formació 

professional, el batxillerat i la formació universitària, amb la col·laboració de les 

Organitzacions Empresarials. 

Per aconseguir això últim caldria donar a conèixer les grans oportunitats que ofereix la 

digitalització per crear noves idees de negoci i generar sinergies. Hem vist com la 

pandèmia ha obligat a accelerar de manera molt significativa la digitalització de tots els 

sectors econòmics i el gran potencial que això té molt especialment a Catalunya, per lo 

que cal aprofitar aquesta oportunitat per a, des del Govern, posar encara més mitjans 

per a que la transformació digital sigui completa. 

Per tot això, proposem que es creï el Dia de l’Empresari, que es basaria en promoure 

tot lo esmentat anteriorment, i en donar un simbolisme a un pilar cabdal de la nostra 

realitat com a país. 
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Economia i Fiscalitat 
 

Pel que fa referència a l’Economia i la Fiscalitat a Catalunya, Foment del Treball 

Nacional proposa: 

 Instar al Govern a l'elaboració d'un pla estratègic a per a reduir l'economia 

submergida. Pressió fiscal, esforç (sacrifici) fiscal i pressió fiscal normativa. No 

es paguen menys impostos, sinó que alguns no paguen el que els hi toca. 

 Suprimir l'Impost del Patrimoni. Aquest impost dissuadeix i distorsiona 

l'activitat econòmica i el seu efecte redistributiu és molt menor, 0,03%. A més a 

més es considera confiscatori, i per tant, inconstitucional. 

 Rebaixar els tipus marginals de l'IRPF a Catalunya, tant per a les rendes altes 

(52%) com les baixes (21,5%). Catalunya té els tipus més elevats del conjunt de 

les comunitats autònomes espanyoles. Es proposa situar-los al nivell de les 

comunitats més dinàmiques (18,5% - 47,5%). 

 Situar el tipus impositiu de l'Impost sobre Successions i Donacions en el 

5% per als parents pròxims, i del 10% per a la resta. 

 Resulta imprescindible revisar els impostos propis de la Generalitat. 

Catalunya és la comunitat autònoma que té més tributs propis, 18 en total, però 

la recaptació només és superior en un 1 punt més (3,2%) respecte a la mitjana 

de la resta d'autonomies (2,2%). 

 Es proposa eliminar també l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i 

Actes Jurídics Documentats, la imposició per Documents Notarials, 

obsoleta en un sistema fiscal modern. 

 També pels exercicis 2021 i 2022 pel que fa referència als impostos propis i, 

especialment els que són propis de Catalunya, fer-ne una revisió crítica dels 

mateixos per tal de suspendre'ls en aquells àmbits on tinguin una 

incidència en sectors que ja es veuen molt perjudicats per les 

circumstàncies del Covid-19 i també establir una deducció de fins al 50% dels 

impostos immobiliaris municipals com s'ha fet en molts països i, fins i tot, fins al 

100% de caire general pels exercicis 2021 i 2022. 

 Reduir els impostos ITP i AJD, especialment per l’habitatge. 

 Reincorporar a l’IRPF la deducció fiscal del 15% per a les despeses 

sanitàries. 

 Establir a IRPF la deducció fiscal del 15% per la rehabilitació d’habitatges. 

Aquesta deducció no discrimina pel sistema d’accés en funció de si es compra o 

es lloga. Addicionalment, afavoreix la sostenibilitat del parc d’habitatge en àmbits 

tals com la eficiència energètica. 
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Agricultura 
 

1. Col·locar l’agricultura al centre de l’aplicació de polítiques de sostenibilitat 

i canvi climàtic. 

 

Reduint-ne la càrrega burocràtica. La competitivitat ha de ser el factor clau d’un 

ús racional de les matèries primeres. 

 

2. Potenciar la creació d’un hub agroalimentari, el major del sud d’Europa. 

 

Combinant mercats integrats amb intermodalitat al transport i l’impuls 

d’infraestructures hídriques, crear noves indústries auxiliars i potenciar la creació 

de llocs de treball qualificats. 

 

3. Pla de captació d’inversions de qualitat a Catalunya en matèria 

agroindustrial i de transformació alimentaria. 

 

4. Potenciació dels Clústers Agroalimentaris.  

 

Han de ser el nexe entre recerca, innovació i empreses des dels que haurien de 

sortir noves iniciatives empresarials. 

 

5. Elaboració d’una Llei Empreses de Serveis Agraris. 

 

6. Creació de Centres de Negocis Agroalimentaris per generar iniciatives 

conjuntes agroindustrials i alimentàries. 

 

7. Política Forestal i Energètica. 

 

Fomentar i implantar l'ús tèrmic dels excedents de la Biomassa Forestal en 

l’àmbit industrial i d’exportació, a través d’una simplificació dels Plans Tècnics i 

línies de finançament per calderes.  

 

Determinar les zones a Catalunya amb excedents de biomassa i el seu potencial 

d’incendi catastròfic a fi de facilitar la Gestió del Risc i prioritzar-ne actuacions. 

 

8. Aplicar i executar els principis europeus de l’estratègia de la “bioeconomia 

circular”. 

 

Potenciar l’obtenció d’energia renovable a partir de biomassa agro-forestal o 

residus ramaders, i la obtenció de matèries primes industrials renovables a partir 

de produccions agroforestals. 

 

9. Millora de les infraestructures i el control aeroportuaris per potenciar 

l’exportació agroalimentària. 

 

10. Pla integral per l'activitat agrària i contra el despoblament. L’Emprenedoria 

i la diversificació empresarial. 
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11. Simplificació en matèria impositiva – Supressió d’impostos i modificació 

d’incentius. 

 

S’han de suprimir i rebaixar els impostos en l’àmbit de l’empresa i el Patrimoni, 

al temps que cal reorientació financera dels fons ambientals previstos a la llei de 

Canvi Climàtic per crear incentius empresarials a les mesures d'adaptació al 

canvi climàtic vinculades al sector primari. 

 

12. Aplicació de la Política Agrària Comuna - Reorientació de l’I+D i Ajuts del Pla 

de Desenvolupament Rural (PDR), i selecció d’uns ecoesquemes adients a la 

competitivitat. 

 

13. Reformar l’Administració agrària i ambiental amb simplificació de 

l’estructura territorial. 

 

14. Revisió de la normativa ambiental catalana. 

 

 Modificació de la Llei de l’Agencia de la Natura de Catalunya. 

 Modificació de la Llei d'Espais Naturals i Revisió de l’aplicació de la Xarxa 

Natura 2000 a Catalunya. 

 Adequar la normativa al article 17 de la Carta de Drets fonamentals de la 

Unió Europea. 

 Elaboració d’una Llei de Caça catalana per adequar els escenaris de gestió 

cinegètica. 

 

15. Gestió del Sòl Rural: Modificació Llei d’Espais Agraris i del Codi Civil en 

matèria de Contractes de Conreu. 

 

Modificar la normativa d’arrendaments rústics per donar flexibilitat i llibertat de 

pacte. Reformar la Llei d’Espais Agraris en els aspectes lesius per a la propietat. 

 

16. Equilibri entre els diferents models d’aprofitament productiu del territori. 

 

Combinant l’agricultura i ramaderia amb una major eficiència i integració de la 

producció per assegurar la sobirania productiva, la qualitat i la seguretat del 

subministrament agroalimentari.   

 Ajuts o incentius per potenciar l’eficiència (regadiu, residus, transformació) i 

reduir costos. 

 Establiment de la xarxa 5G i/o fibra òptica als territoris rurals. 

 

Creació de vivers d’empreses start-ups agroalimentàries.  
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Indústria 
 

 Elaboració del PNI 2021-2024 

 

 Assoliment del 23% del PIB al 2030 per al sector industrial en el context de 

la reindustrialització de Catalunya i de la doble transició: verda i energètica. 

 

 Desenvolupament del Marketplace:  

o Manteniment diari del Portal de la Indústria / Catalonia Industry Suppliers, 

cercador en línia posat en marxa el 2020 per tal de posicionar 

internacionalment la indústria catalana. 

o Actualització continua de les dades de les empreses incloses al Portal 

(productes, aplicacions, etc.) mitjançant enquesta. 

o Incorporació proactiva de noves empreses industrials, o de serveis molt 

lligats a la indústria 

o Implementació de noves funcionalitats i sistemes de cerca per millorar les 

prestacions als usuaris. 

 

 Creació d'una "antena" per a detectar noves oportunitats i necessitats de 

béns i serveis amb la COVID-19:  

o Elaboració d’un catàleg de solucions d’empreses catalanes vinculades a 

la COVID-19 (catàleg en diversos idiomes per posicionar les empreses 

catalanes internacionalment). 

o Elaboració anual d’un Mapa Global d’Oportunitats de negoci que 

identificarà les oportunitats de negoci a nivell internacional per l’empresa 

catalana derivades del nou context econòmic. 

o Elaboració d’informes sectorial i tecnològics enfocats als sectors i 

tecnologies amb més oportunitats i àmbits de creixement a l’economia 

catalana. 

 

 Línia d’ajuts per la captació d’inversions empresarials d’alt impacte:  

o Programa d’ajuts dotat de suficients recursos que permetin fer captació 

proactiva de projectes d’inversió d’alt impacte i promoure noves 

inversions per part de les empreses ja establertes a Catalunya. 

Concretament en 3 supòsits: 

• Atracció de projectes d’inversió greenfield estratègics per a 

Catalunya. 

• Atracció de noves inversions per part de les empreses ja 

establertes a Catalunya. 

• Atracció de projectes de relocalització industrial d’empreses 

catalanes. 

 

 Consolidació proACCIÓ 4.0: 

o Donar suport a projectes de transformació tecnològica dels sectors 

industrials i de serveis a la indústria, sobre la base de la implantació de 

tecnologies i equips 4.0. 

o Incloure mesures rellevants per a la consolidació del programa 

ProACCIÓ 4.0 que garanteixin la integració amb la xarxa de Digital 

Innovation Hubs a nivell Europeu. 
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o Addicionalment, projectes de mida mitjana d’incorporació de tecnologia i 

accés a infraestructures i serveis tecnològics, orientats als reptes 

industrials identificats i que permetin a les Pimes abordar la transformació 

empresarial que necessiten. 

 

 Ajuts a la contractació de personal qualificat lligat al projectes 

d’implantació dels Cupons 4.0: 

o El personal, talent qualificat, es un factor imprescindible i 

inqüestionablement necessari perquè la modernització industrial de base 

sòlida sigui una realitat. A les PIME els caldrà incorporar aquest talent 

qualificat, proveït tant pel sistema d’innovació com fonamentalment per 

l’educatiu. La promoció d’aquest element pot significar la consolidació de 

molts llocs de treball de nivell mig-alt en les empreses industrials de 

Catalunya. 

 

 Programa d’innovació en industria de la salut i biotecnologies:   

o Programa específic per accelerar el creixement d’empreses industrials 

amb aplicacions en l’àmbit de la salut, biotecnologies, el sector 

agroalimentari i la qualitat de vida, fent de Catalunya un referent en 

aquest àmbit a nivell mundial i atraient projectes tractors. 

 

 Digitalització de la internacionalització (programa Internacional eTrade):  

o Programa per impulsar el comerç electrònic a nivell internacional i l’ús de 

les eines digitals en els processos d’internacionalització. Incorpora 

serveis de capacitació, assessorament i suport pel desenvolupament de 

projectes tant en origen com en els mercats internacionals. El programa 

està liderat per ACCIÓ en col·laboració amb agents de l’ecosistema 

d’internacionalització i digitalització i també, encaixant-hi el valor que 

aporten les oficines exteriors en aquest procés.  

o Així, les oficines hauran d’avançar en la reformulació dels serveis per 

incorporar aquest canal en coexistència amb el canal tradicional. 

 

 Fer que les xarxes 5G estiguin disponibles per a la indústria i començar a 

invertir en R + D 6G. L’objectiu hauria de ser un marc globalment vàlid que 

permeti un ampli accés de la indústria a l’espectre 5G, independentment de la 

seva regió o de la proximitat a ciutats avançades digitalment. 

 

 Augmentar el nombre de graduats STEM i defensar que el 25% de tots els 

graduats terciaris estudiïn àrees temàtiques relacionades amb STEM abans del 

2030. 

 

 Promoure accions per establir mecanismes de prevenció de riscos que 

facilitin l’intercanvi de bens, i de serveis associats a ells, especialment a 

l’àmbit internacional. 
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Turisme 
 

Promoció per a activar la demanda  

 Fer promoció de Catalunya com a destí, dotant de recursos econòmics 

excepcionals, perquè una vegada s'activi el consum i, especialment, els viatges 

amb seguretat, quan ja no hi hagi restriccions dins d'Espanya. 

 Declarar el turisme com a sector econòmic estratègic a Catalunya. 

 Recuperar la confiança com a destí de manera coordinada entre sector 

públic i privat, buscant mecanismes (passaport sanitari, proves prèvies, etc.) per 

a garantir la salut i el turisme. 

 Planificar una campanya internacional de destí a partir dels nous 

comportaments i hàbits dels consumidors, activant-la de manera gradual en 

funció de les restriccions de mobilitat i recuperació de la connectivitat aèria. 

Posant en relleu els valors del destí, els elements de diferenciació versus la 

competència, la seguretat i tendències com #ViatgesConscients, #Sostenibilitat 

i #Digital. 

 

Pla de rescat al sector 

 Insistir en la necessitat d'articular un pla d'ajudes directes i variables, en 

funció del pes econòmic de l'activitat sobre el PIB, per a les empreses turístiques 

a fons perdut.  

 Reforçar en línies d'ajudes a professionals autònoms i microempreses del sector 

turístic. 

 Que l'ICF rebaixi el llindar requerit de préstecs perquè sigui utilitzat per pimes 

i autònoms, que són els que més el necessiten. 

 Que les ajudes siguin efectives i que tots puguin accedir, tenint en compte 

també a les empreses petites i mitjanes.  

 Que la recaptació de la taxa turística s'utilitzi un 50% per a ajudes directes 

al sector i el restant 50% per a la promoció de la destinació turística, i fins i tot 

es pugui ampliar sobre la base de recaptació futura, per a passar la difícil 

conjuntura actual.  

 

Àmbit financer / econòmic 

 Establir noves línies de finançament per al sector turístic amb avals públics 

d'un mínim del 90%, amb interès nul i manca de 12 mesos. 

 El Decret llei, del 20 d'octubre, sobre lloguers ha de reduir els costos d'aquests: 

Necessitem que s'apliquin bonificacions a tots aquells establiments 

d'allotjament turístic, l'activitat dels quals estigui afectada per la crisi 

sanitària i per la magnitud de mesures que s'han aplicat i s'aplicaran. Sobre la 

base del que la Generalitat de Catalunya ha aprovat (Decret llei 34/2020, de 

mesures urgents de suport a l'activitat econòmica desenvolupada en locals de 

negocis arrendats), demanem concretament: 

o Establiments d'allotjament turístic tancats: Aplicar bonificació del 50% 

sobre la renda de lloguer. 
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o Establiments d'allotjament turístic oberts: Aplicar una bonificació del 50% 

sobre la renda de lloguer, en base a les habitacions i serveis que no 

estiguin ocupats o en funcionament. 

o Incloure a les agències de viatges. 

 En el seu cas, establir les ajudes públiques per a compensar, totalment o 

en part, per la pèrdua d'ingressos. 

 

Àmbit fiscal 

 Supressió de l'impost sobre les estades en establiments d'allotjament 

turístic durant 24 mesos, a partir que es reactivi l'activitat. 

 Ampliar l'ajornament d'impostos sense garanties ni interessos durant sis 

mesos. 

 Simplificar l'ajornament dels pagaments impositius amb reducció substancial de 

tràmits burocràtics. 

 

Pla Europeu de Recuperació 

 Que la Generalitat reclami i requereixi de l'Estat que una part dels fons es 

destinin al turisme, per ser un sector transversal i dels més afectats per les 

mesures de salut pública que a tots beneficia, però, que perjudica en diferent 

mesura als sectors, havent de compensar-se per a buscar l'equitat.  

 

Sanitat 

 Implementació d'un protocol sanitari per a tot el sector turístic definit en 

coordinació amb la Unió Europea i el sector privat. 

 Que l'aplicació de les vacunes disponibles se subministri al més aviat 

possible, i si la sanitat pública no és suficient per a la seva aplicació, que s'utilitzi 

la sanitat privada per a accelerar el procés, i es reforci el procés de vacunació a 

mesura que es disposi de més vacunes, ja sigui en número, o per aprovació de 

noves.  

 

Mesa de diàleg 

 Reunions mensuals entre les administracions amb les principals 

associacions professionals que representen als diferents sectors del turisme, 

com CEHE, Gremi de Restauració de Barcelona, SITE, OPC España, Spain 

DMC’s, Gremis de guies turístics, de companyies de transport de viatgers, etc. 

 Ajuda activa per a defensar els interessos del sector en les taules de diàleg 

per part del Govern de Catalunya, tant amb el Govern Central com amb els 

Ajuntaments. 
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Salut i Social 
 

1. Millorar el finançament del sistema de salut i social des d’un debat i acció 

responsable. 

No podem traslladar més el subfinançament del sistema a la viabilitat de les 

organitzacions, retribucions de professionals, llistes d’espera i obsolescència 

d’equipaments i infraestructures. Això vol dir:  

 Millora el finançament de Catalunya d’acord amb la seva capacitat de generar 

riquesa, i la seva capacitat d’autogovern formen part del debat sobre recursos i 

prioritats. 

 No confrontar, sinó fer compatible les polítiques d’impuls al creixement de 

l’economia productiva i les polítiques socials. Sense capacitat de generar 

ingressos públics no es poden finançar les despeses socials. 

 Incorporar a la presa de decisions el concepte de l’ètica de l’eficiència per sobre 

del debat demagògic sobre models en abstracte, com el de la col·laboració 

públic-privada. Cal avaluar i mostrar dades que permetin fer un retiment de 

comptes dels resultats associats a l’ús dels recursos públics. 

 Garantir el finançament suficient de l’impacte de la COVID-19 i del procés de 

recuperació de l’activitat ordinària a les entitats sanitàries i socials per tal 

d’assegurar la seva viabilitat per  atendre els pagaments i els compromisos 

laborals. 

 

2. Apostar per sistemes de Salut que impulsen l’acció sobre el conjunt de 

determinants de la salut de les persones, salut a totes les polítiques. 

El repte de la sostenibilitat dels sistemes de salut i socials de les societats longeves 

passa per estar preparat per atendre la malaltia i la dependència, però sobretot per 

actuar preventivament per millorar l’estat de salut, disminuir el risc a emmalaltir, i 

promoure l’autonomia personal. Cal invertir i reforçar la Salut Pública i Comunitària, 

contribuint a disminuir les desigualtats i amb una especial cura als col·lectius més 

vulnerables, ampliant la seva cartera de serveis i integrar-la a tots els nivells d’atenció, 

des d’una governança transversal i territorial. 

 

3. Compartir amb els professionals i la ciutadania les grans transformacions 

en els models d’atenció del sistema públic de salut. 

Que passen per: 

 Un abordatge transversal des de totes les línies d’atenció en base a rutes 

assistencials territorials amb un gestor del cas, apostant per models d’atenció de 

proximitat al domicili i a la comunitat. El sistema s’ha d’adaptar al que necessiten 

les persones, i no aquestes a com ens organitzem. 

 Un abordatge biopsicosocial que reafirma el que no curem malalties sinó a 

persones que tenen malalties. 

 Una integració dels serveis sanitaris i socials en el territori que més enllà de 

l’organització de competències dins el govern, garanteixi que les rutes 

assistencials, protocols, xarxa de provisió, recursos i professionals treballin de 
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manera integrada i coordinada. Cal clarificar el model d’atenció sanitària a les 

residències. 

 Una incorporació efectiva de la transformació digital en totes les seves 

dimensions per a oferir una atenció més accessible, segura i precisa que posi 

més en valor el factor humà i avançar cap a una medicina cada vegada més 

preventiva, predictiva, personalitzada i de proximitat. 

 

4. Potenciar i posar en valor el model organitzatiu del sistema sanitari i social 

català. 

Com a una de les estructures de país pròpies, de base històrica i no ideològica, de model 

de gestió de serveis públics (la concertació a Catalunya representa el 65% del sistema 

públic de salut), avalada per resultats i de referència europea. 

Per fer front als reptes que ens venen, de finançament i canvis transformacionals calen 

models organitzatius inclusius i flexibles que s’adaptin a les necessitats canviants, i 

Catalunya el té, amb una xarxa de proximitat territorial i excel·lència que professionals i 

ciutadania en senten com a pròpia i la valoren. 

 Apostar clarament per una xarxa de provisió sanitària i social d’interès 

públic, mixta i inclusiva, harmonitzada, estable, compromesa socialment, 

de govern i gestió professionalitzada i orientada a resultats transparents per 

a la ciutadania, que faci compatible el sentiment de pertinença de professionals 

i ciutadans a les organitzacions i al sistema públic de salut i social. Una xarxa 

flexible que requereix una adaptació del marc normatiu de funcionament de l’ICS 

i del sector públic i, preservar les capacitats de gestió de la resta de la provisió 

des d’un finançament suficient i transparent. 

 Apostar pel concepte europeu d’economia social que en la contractació de 

serveis d’atenció a les persones no discrimina per titularitats sinó per valors i 

requeriments exigibles de compromís social. 

 Enfortir la governança professionalitzada i els instruments de gestió per 

alinear els objectius de tots amb les prioritats de les polítiques públiques: el 

sistema d’acreditació, la planificació i la cartera de serveis per nivells i territori, 

amb contractes amb les organitzacions marcant els incentius als canvis i, 

l’avaluació i la transparència en l’assignació de recursos i resultats segons els 

criteris de l’ètica de l’eficiència. Aquesta organització instrumental ben 

governada aporta un millor valor de retorn en servei públic que el de la gestió 

administrativa i burocràtica del sistema. 

 Aterrar i integrar la planificació sanitària i social en un mapa de reordenació 

territorial de serveis, amb un fort component comunitari i de salut pública, i des 

de la perspectiva de la salut poblacional, que permeti orientar i donar punts de 

referència als plans de reordenació dels centres amb un horitzó temporal 

d’adequació de l’assignació de recursos territorial i de serveis. 

 Aprovar un escenari plurianual de contractació de serveis sanitaris i socials 

suficient i que incentivi i impulsi els canvis transformacionals. 

 Unes comissions territorials, sanitàries i socials que orienten les rutes 

assistencials de les persones. 

 Un canvi en l’organització del treball que promogui el treball en xarxa entre 

tots i el treball interdisciplinari centrat en la persona, amb la flexibilitat necessària 

per adaptar-se a la diversitat, al canvi de valors i que promogui el 
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professionalisme. Això vol dir traslladar també aquesta transformació del sistema 

als convenis laborals per a fer-los factibles. 

 Empoderant les organitzacions i els professionals en el canvi, dotant-los de 

capacitats i d’instruments de gestió, promovent la iniciativa i la capacitat de 

resposta local. La diversitat impulsa la innovació i el millor servei. L’equitat en 

l’accessibilitat i els resultats no ha de ser sinònim d’uniformitat.  

 Un sistema d’informació integrat i una Central de Resultats integrada en la 

presa de decisions. 

 Una Agència de Qualitat i Avaluació potent de referència per als decisors i per 

al conjunt del sector. 

 

5. Una agenda de recerca i innovació integrada a les prioritats de les 

polítiques públiques. 

 

 Que racionalitzi les seves estructures a favor dels resultats 

 Que millori la seva capacitat translacional 

 Des d’una relació de partenariat no excloent que no limiti les capacitats de 

creixement i impuls. 

 Impulsar un big data potent al servei del sistema de salut, en col·laboració 

públic-privada, per optimitzar recursos i capacitats. 

 

6. Posar en valor els professionals de la salut. 

 

 Incorporar-los en la presa de decisions per transformar el sistema i les 

organitzacions. 

 Millorar i harmonitzar les condicions laborals. 

 Formar, retenir i captar talent. 

 Acompanyar al canvi generacional i als nous lideratges. 

 Adaptar-nos als nous valors del professionalisme i de conciliació de la via 

laboral i familiar. 

 Recuperar les línies estratègiques del Fòrum de Diàleg Professional. 

 Promoure un pacte social per a implementar-les. 

 

7. Incorporar els aprenentatges per poder fer les coses diferents i millor 

impulsant i incentivant els canvis transformacionals. 

Per exemple, 

 El projecte + FUTUR de La Unió acompanya les organitzacions a analitzar els 

aprenentatges COVID-19 per identificar quins no són conjunturals i han 

d’esdevenir en canvis transformacionals, i com podem treballar 

col·laborativament per superar les dificultats tècniques i culturals per a fer-ho. 

 I fer-ho amb una mirada oberta al món, com a base més àmplia d’aquest 

aprenentatge i amb l’objectiu de situar Catalunya com a referent. 

 

8. Situar el sector salut com a sector estratègic de país. 
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 Que vol ser referent de progrés econòmic i de cohesió social, i que vol 

avançar cap a un nou model d’economia productiva basat en un sector i 

organitzacions i empreses, que no només procuren la salut i benestar del bé més 

preuat d’un país -les seves persones-, sinó que a més a més generen VAB i 

tenen una forta capacitat d’arrossegament sobre altres sectors de l’economia, 

generen ocupació i atrauen el capital coneixement, la innovació i la 

internacionalització. 

 

 Apostar i invertir en l’impuls de l’economia de la vida i les indústries de la 

salut com a sector estratègic per a la reconstrucció econòmica i social.  

 

És el moment de situar Catalunya com a referent europeu de tot el que és 

“bio” i orientar la reindustrialització i reconversió d’empreses del país en 

aquest sector. Invertir en l’economia de la vida i en les indústries de la salut -molt 

arrelades en el territori- contribuirà a millorar l’autonomia de la matèria 

primera i tecnològica d’equipaments i materials de protecció essencials 

per a la salut i el benestar de les persones: sector biotecnològic, biomèdic i 

bioinformàtic, de la bioenginyeria, sector farmacèutic, sector d’equipament i 

material sanitari, sector de la indústria de les dades i la intel·ligència artificial, el 

sector energètic, el sector del càtering, entre d’altres, i amb una forta capacitat 

d’arrossegament en sectors com el tèxtil o el del metall. 

 

Així mateix, apostar i invertir en aquest sector generarà oportunitats 

d’ocupació altament qualificada, amb una incidència especial en els  joves, i 

molt equitativa en quant a gènere (ciències de la vida compte amb la ràtio més 

elevada d’estudiants i de dones treballadores); Per tant, és una font de talent que 

repercutirà en el nivell de vida del país, situant el nostre país com a referent 

a nivell europeu i essent també una font d’atracció de capital inversor global que 

permetrà obtenir guanys significatius de competitivitat i sostenibilitat futura. 

 

Apostem per una Oficina Tècnica de Salut que activi la coordinació de tots els 

àmbits del Govern vinculats a fons europeus i salut i promogui els partenariats 

necessaris. 

 

 Crear un Sistema Integrat d’Atenció Social i Sanitària, centrat en les 

persones i les seves necessitats. 

 

Es essencial treballar per una veritable integració de l’atenció sanitària i social. 

Una interacció dels serveis sanitaris i socials en el territori, que més enllà 

de l’organització de competències dins el govern, garanteixi que les rutes 

assistencials, protocols, xarxa de provisió, recursos i professionals treballin de 

manera integrada i coordinada. 

 

 

9. Promoure el pacte i el consens social. 

En base a allò que de manera contrastada aporta valor i millora l’atenció a les 

persones. 
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No és el moment de confrontar models, és el moment de sumar capacitats i recursos i 

centrar el debat en donar resposta a les necessitats de la gent i fer front als escenaris 

que ens venen, i Catalunya, des del seu propi model diferencial, està ben posicionada 

per a fer-ho. 
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Habitatge: Política social i sostenible 
 

Creació d’un parc social d’habitatge, rehabilitació d’habitatges i regeneració 

urbana. 

 La millora de les condicions d’accessibilitat, habitabilitat i sostenibilitat dels 

habitatges. 

 L’impuls del desplegament de les energies renovables. 

 Creació d’un parc social d’habitatge de lloguer. 

 

1. Un Gran Pacte Públic-Privat entre el Govern de la Generalitat, els Ajuntaments, i 

els Promotors Públics i Privats, per tal de construir el més aviat possible, a ritmes de 

25.000 habitatges/any, un parc diversificat d’habitatges de venda i lloguer amb 

un marc estable i de seguretat jurídica per als inversors. 

 

Els habitatges lliures, han de ser “lliures”, és a dir, s’han de regir per el mercat de 

l’oferta i la demanda, sense cap tipus de regulació de preus ni condicions que no 

siguin les sectorials, ja que van adreçats a la part del mercat més solvent, el que 

anomenem mercat de reposició. 

 

2. Habitatges Assequibles-Protegits. Mobilització de sòls de reserva d’Habitatge 

Protegit. Segons dades del Pla Territorial Sectorial d’Habitatge, l’Àmbit Territorial 

Metropolità de Barcelona disposa de sòls per a edificar més de 73.000 habitatges 

protegits, principalment en mans públiques, que caldria s’activessin amb 

col·laboració publico-privada. 

 

3. Línies de finançament-aval: 

 

Molts ciutadans tenen dificultat per accedir a un habitatge assequible-protegit en 

propietat per manca d’estalvi previ, tot i ser solvents als efectes de ponderació de 

l’esforç de pagament de quota hipotecària en relació als ingressos nets familiars. Es 

proposa la instauració d’una línia d’avals públics per a cobrir aquest dèficit transitori 

de tresoreria, i la flexibilització dels requisits de la línia ICF existent, alhora que amb 

una major dotació pressupostària mitjançant la col·laboració amb entitats financeres 

per a què promotors puguin assolir un finançament suficient en capital i termini, i a 

un cost assumible per al desenvolupament d’aquest parc de lloguer assequible tan 

necessari. 

 

4. Agilitzar tots els terminis de tramitació de llicències d’edificació (la normativa 

parla d’un termini de 2 mesos, que a la pràctica se supera molt àmpliament) i de 

tramitació de planejaments urbanístics i els seus preceptius informes, per tal de 

disposar de matèria prima per a començar a treballar el més aviat possible. 

 

5. Derogar la llei de contenció de rendes, que està impedint la nova construcció 

d’habitatges de lloguer. Alhora que reformular les normatives d’emergència 

habitacional en favor de la seguretat jurídica. 
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6. Aplicar part dels fons europeus, que segons sembla gestionarà, a potenciar la 

gran rehabilitació i la construcció d’habitatges de lloguer assequibles. 

 

7. Flexibilitzar els usos en les plantes baixes dels sòls no edificats, permetent el 

dobles ús, residencial i terciari. 

 

8. Foment de la rehabilitació, reparació i millora del parc edificat amb especial 

èmfasi en la habitabilitat, salubritat i millora de l’eficiència energètica. 

Habitatges, edificis del sector terciari i equipaments públics i privats. 

 

9. Pla específic de millora que impliqui ajuts, bonificacions fiscals i finançament 

a les obres de millora dels edificis d’habitatges. Objectiu, triplicar el nombre 

d’habitatges rehabilitats (de 12.000 a l’any a 36.000). Incrementar la inversió mitjana 

(de 12.000,00 € a 24.000,00 €) per incloure el vector energètic en els projectes.  

 

10. Es necessari un pla que incentivi la demanda de rehabilitació energètica (tirar 

de la demanda) amb ajuts, mesures fiscals i millora de la gestió. L’estalvi energètic 

en els edificis d’habitatges son amortitzables i no atraients. Demanem un pla de 

comunicació per crear opinió per motius ecològics, de sostenibilitat i de solidaritat 

amb el planeta. 

 

11. Nou pla de Barris per fomentar la seva millora i rehabilitació. Assignació de 

recursos per projectes competitius coherents amb l’objectiu de regeneració urbana. 

Pla pel segment de nuclis antics i per zones rurals susceptibles de millora.  

 

12. Pla específic de millora dels edificis públics (de les administracions   autonòmica 

i local) per millorar l’eficiència energètica (comportaments passiu i generació 

d’energia renovable). Instal·lacions fotovoltaiques, geotèrmiques o altres. Objectiu, 

rehabilitació anual del 5% de la superfície gestionada. 

 

13. Els projectes de millora i rehabilitació han de tenir disposició pressupostària per 

evitar que quedin en una mera declaració d’intencions. 

 

14. Demanem que els plans de millora proposats tinguin planificació plurianual. 

Molts projectes tenen un temps de maduració llarg que ho exigeixen. 

 

15. Cal revisar, amb seguretat tècnica i jurídica però amb celeritat, les reglamentacions 

tècniques que afecten a la rehabilitació i especialment a l’energètica no ajustada al 

clima mediterrani. 

 

16. Cal revisar els procediments de convocatòries d’ajuts perquè no estiguin 

subordinades als pressupostos anuals, tinguin continuïtat, siguin permanents en 

el temps, previsibles i entenedors per la ciutadania. 

 

17. Demanem que s’adoptin mesures per afavorir la col·laboració públic-privada. 

Les administracions haurien d’establir els objectius i condicions i organitzacions 

mixtes per gestionar eficientment. 
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18. Proposem la creació d’una “Agencia Catalana de Rehabilitació” amb 

col·laboració P.P. i amb capacitat de gestió àgil, amb transparència i rendiment de 

comptes i que sigui ”una finestra única” pels ciutadans.  

 

19. Demanem a tots els grups polítics que recolzin la lluita contra l’economia 

submergida en el sector adoptant mesures concretes.  

 

20. Una mesura que proposem consisteix amb l’establiment de convenis amb les 

entitats empresarials (Gremis i altres Entitats sectorials reconegudes com els 

col·legis professionals sectorials) per promoure bones pràctiques i canalitzar la 

supervisió del compliment de les obligacions legals. Exemples: 

 

20.1. Promoure l’acreditació (compliment obligacions legals) de les empreses 

o treballadors autònoms. 

20.2. Promoure la gestió de residus en obres de rehabilitació i reforma. 

20.3. Identificació de les empreses que intervenen en l’execució de les obres 

tal com es fa amb els facultatius. 

20.4. Comunicació de canvis en l’execució de les obres. 
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Comerç 
 

1. Programa per a injectar directament recursos econòmics a TOTES les 

empreses comercials (sense límits excloents de dimensió, facturació, 

treballadors, formats comercials) que s’han vist afectades per les limitacions 

a la seva activitat, combinant els diferents mecanismes disponibles: i) 

ajudes directes a les empreses proporcionals a la facturació perduda com a 

conseqüència de les obligacions de tancament total i parcial, ii) condonació 

parcial i proporcional dels crèdits ICF / ICO concedits en proporció a la facturació 

perduda, iii) Suspensió parcial en la presentació i ingrés d’impostos fins que no 

es recuperi l’activitat econòmica. 

 

2. Promoure una fiscalitat business-friendly que ajudi a la recuperació 

econòmica i social: i) compromís de no incrementar la pressió fiscal a les 

empreses comercials fins que no es recuperi l’activitat econòmica, ni la 

introducció de noves tasses o gravàmens, ii) exoneració dels tributs, cànons i 

taxes directament relacionats amb l’activitat (per exemple cànons terrasses, 

impost grans superfícies, begudes ensucrades, etc.), iii) Fiscalitat en pro de 

l’ajuda social: regular la compensació de l’IVA suportat a les donacions 

d’aliments i altres productes. 

3. Level Playing Field: Promoure un marc legal, normatiu, fiscal, etc. que 

asseguri que tots els operadors comercials “juguen amb les mateixes 

regles”. 

4. Dotació proporcional en el marc de Next Generation EU: Destinar al sector 

comercial i a projectes tractors (PERTEs) els recursos econòmics procedents de 

la UE en proporció a la contribució que fa el comerç al VAB català (14%). 

5. Pla de digitalització del sector i de transformació per a la millora 

mediambiental.  

6. Pla de captació d’inversions al territori i acompanyament per part de 

l’Administració  amb objectius concrets d’execució amb minimització de terminis.  

7. Pla d’impuls a la competitivitat del sector (“pla de xoc”), que abordi reptes 

estructurals del sector i impulsi els canvis normatius, legals, fiscals, burocràtics, 

etc. que dificulten la capacitat d’adaptació, inversió i competitivitat del 

comerç físic (simplificació de la burocràcia prescindible, tràmits, llicències, 

requisits, multiplicitat d’usos, encaix de nous formats i propostes comercials -

comerç efímer, multiplicitat usos, etc.-, repensar la classificació dels formats i 

categories comercials, etc.) 

8. Campanya de reactivació del consum (intern i turístic): i) Rellançament del 

consum domèstic, mitjançant plans Renove sectorials i facilitats financeres, ii) 

campanya d’atracció de turisme, tant nacional (primera etapa) com internacional: 

turisme de muntanya, de platja, d’hivern d’estiu, de salut, cultural, familiar, de 

compres, etc.  En totes les campanyes cal també posar en valor que el comerç 

és un espai segur. 
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9. Implantar mecanismes que permetin a les empreses adaptar la seva 

estructura a l’evolució de la demanda fins que es recuperi l’activitat 

econòmica a nivells previs a la pandèmia, i mantenir els ERTO durant tots 

aquest període (o com a mínim durant tot el 2021). Sense una recuperació 

plena de l’activitat econòmica no serà possible mantenir les estructures anteriors 

a la pandèmia.  

10. Promoure mecanismes de flexibilitat i eliminació de burocràcia 

prescindible. Amb caràcter general, agilitar els processos administratius, 

simplificació procedimental, evitant tràmits burocràtics innecessaris i/o duplicats, 

prioritzant el silenci administratiu positiu, prioritzant la declaració responsable i la 

intervenció administrativa de caràcter posterior, limitant el traspàs del termini 

màxim per a resoldre, la suspensió de terminis administratius, per facilitar i 

agilitar l'activitat diària de les empreses.  

11. Minimitzar els efectes de la poliregulació que incideix en el comerç. 

Múltiples àmbits normatius afecten de forma directa o indirecta al comerç com a 

conseqüència de la seva transversalitat. Es proposa que tota mesura 

legislativa/normativa que s'impulsi tingui associat un estudi i anàlisi de 

l'impacte que suposa aquesta per al teixit comercial afectat, de forma 

directa o indirecta, per aquesta. 

12. Definir amb claredat i assegurar un marc legal que determini en el futur i 

de forma estable i estratègica per al país, la consideració de “sectors 

essencials” a totes aquelles activitats comercials relacionades amb la 

producció, distribució i comercialització de productes i serveis de primera 

necessitat, que s’han demostrat absolutament necessaris en aquesta 

pandèmia. 

13. Pla de formació i atracció de talent al comerç, que abordi els reptes formatius 

(treballadors, càrrecs intermedis, directius) i les noves competències que 

demanda el sector, i alhora desenvolupi la reconversió necessària i reciclatge de 

molts treballadors actuals (formació continuada, reconeixement de 

competències, etc.). 

14. Consens i col·laboració amb el sector a l’hora de decidir sobre les 

restriccions que afecten directament l’activitat econòmica, que permetria 

reduir l’actual ritme de destrucció d’empreses i llocs de treball. Amb 

caràcter general, implementar mecanismes de major coordinació entre les 

administracions i els representants patronals, associacions i gremis. 

15. Pla autonòmic de seguretat al comerços, en estreta col·laboració en Mossos 

d'Esquadra, policies locals i altres forces de seguretat, per lluitar contra el furt 

multi reincident, la seguretat en els entorns comercials, etc. i) promovent una 

major col·laboració, coordinació i comunicació entre el comerç i els cossos de 

seguretat, i  ii) insistir al Govern d’Espanya en la necessitat d’accelerar la reforma 

del codi penal i llei de enjudiciament criminal per evitar el furt multireincident.  

16. Marc normatiu que millori la cadena d’aprovisionament i logística del 

comerç: i) Gestió intel·ligent del trànsit (optimització dels carrils multiús) 
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habilitant els carrils que de dia s'utilitzen per a transport públic de nit puguin servir 

per a transport de mercaderies, ii) Digitalització, ampliar i millorar la senyalització 

de les zones de càrrega i descàrrega per a optimitzar i fer més sostenible la tasca 

de camions i furgonetes de repartiment, iii) Autoritzar la càrrega de fins a 44TN 

(en comptes de 40TN) als camions, tal i com s’estableix en la UE, per facilitar i 

optimitzar la logística de llarga distància. 
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Activitats Culturals 
 

1. La cultura és un dret recollit per la declaració Universal dels Drets Humans, i un bé 

de primera necessitat, i així ha de quedar establert en totes les normes del nostre país, 

a partir d’ara i pel futur.  

2.  Això comporta que ha d’estar protegida, impulsada i promocionada, amb uns 

recursos suficients i adequats a aquesta importància.  

3. La cultura hauria d’integrar-se en els plans estratègics de desenvolupament territorial, 

social i econòmic.  

4. Calen mesures de “xoc” destinades a injectar recursos en el sector amb caràcter 

immediat. Més enllà de l’endeutament per sortir de la crisi caldrà actuar de manera 

urgent per preservar tot el teixit cultural, amb especial atenció a la preservació del joc 

de forces equilibrades entre el sector públic i el privat.  

5. Són imprescindibles mesures de protecció tant dels artistes, creadors, tècnics i 

gestors, com de les empreses, entitats i institucions culturals, font de riquesa i treball de 

moltes persones.  

6. Cal una coordinació estratègica que impliqui als departaments de Cultura, Salut, 

Educació, Empresa, Treball, Territori i Interior, en la planificació de la recuperació de 

l’activitat, per no estigmatitzar els espais culturals, com va succeir en l’inici d’aquesta 

crisi. Caldrà pactar amb el sector les condicions en les quals es planteja la tornada, així 

com els protocols de seguretat que generin confiança al públic.  

7. Cal una gran campanya de comunicació i màrqueting dirigida a recuperar el públic 

cultural sensibilitzant-lo de la necessitat de la seva complicitat per generar una viabilitat 

dels sectors culturals el més aviat possible.  

8. Cal començar a treballar en iniciatives legislatives que permetin disposar d’una llei de 

Mecenatge, Patrocini i Participació social que esdevingui un veritable estímul per la 

participació de les persones físiques com jurídiques en el finançament de la cultura.  

9. Cal posar-se a treballar en l’actualització del marc normatiu que afecta els sectors de 

la cultura, aprofitant els potencials reals de desenvolupament estratègic del model 

econòmic, social i territorial.  

10. Volem ser considerats tan necessaris com ho hem estat per superar aquest 

confinament. Ara, però, toca a les administracions posar les eines, les lleis i els recursos 

per ajudar al sector cultural.  
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Activitats Esportives 
 

RECONEIXEMENTS 

Jurídic: Reconèixer l’esport com a servei essencial. 

Institucional: Disposar d’una Conselleria d’Esports dins l’organigrama de la Generalitat 

de Catalunya. 

Econòmic: Destinar l’1% del pressupost de la Generalitat de Catalunya a polítiques 

esportives . 

Legislatiu: Aprovar la proposició de Llei de l’Esport i l’Activitat Física de Catalunya. 

 

PROPOSTES PER ÀMBIT 

 

Mesures del finançament 

1. Activitats de joc 

Incorporar les federacions esportives d’àmbit autonòmic en el repartiment de la 

recaptació derivada de l’Impost sobre activitats de joc en relació amb les apostes mútues 

esportives. 

2. Rifes, tómboles i apostes 

Afectació de la taxa fiscal sobre rifes, tómboles, apostes i combinacions aleatòries per 

destinar-lo a les federacions i els clubs esportius de Catalunya. 

3. Impost aliments ultraprocessats 

Creació i afectació d’impost sobre aliments considerats ultraprocessats per destinar-lo 

a programes esportius de practicants en edat escolar i universitària de federacions, 

consells i universitats. 

4. Crèdit 50% subvencions 

Atorgar sense tràmit el 50% de l'import corresponent a la subvenció atorgada a les 

federacions esportives durant l'exercici en curs per a liquiditat amb càrrec a bestreta de 

la subvenció de l'exercici següent. 

5. Subvenció impacte clubs 

Destinar 25 milions d’euros per a subvencions a clubs, federacions, consells esportius i 

altres entitats esportives sense afany de lucre per al sosteniment de l‘activitat esportiva 

en general i pal·liar el dèficit derivat de la crisi de la COVID-19. 

6. Compensació competició oficial cancel·lada 

Flexibilitzar les bases reguladores de la subvenció 2020, eximint de vincular l’activitat a 

subvencionar a un pla d’actuació o pressupost previ, i procurar compensar els danys i 

perjudicis derivats de la pèrdua d’ingressos o de l’augment de despesa per la suspensió 

de la competició oficial de les federacions esportives catalanes. 
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7. Subvenció Seguretat Social 

Acordar amb l’estat la contemplació com a despesa elegible per a la justificació de 

subvenció el pagament de les quotes en seguretat social que en el seu cas hagin hagut 

d’efectuar les entitats esportives que han adoptat Expedients de Regulació Temporal de 

l’Ocupació per força major. (àmbit estatal) 

8. Ajornament retorn imports 

Ajornar i fraccionar les condicions de retorn de les aportacions reintegrables. 

9. Contracte programa 

Articular el contracte programa plurianual com a mecanisme principal de finançament 

amb les entitats col·laboradores de l'administració esportiva 

10. Xec Esportiu 

Crear un fons de beques individuals per a l’accés a activitat de pràctica esportiva per a 

persones que es trobin en situació socioeconòmica desfavorable. 

11. Fons europeus 

Garantir l’arribada d’ajudes europees que l’estat espanyol haurà de repartir. Demanem 

500 milions d’euros del fons de rescat europeu per la COVID-19 per accelerar l’adopció 

de la digitalització i la transformació estratègica de tot el sector esportiu que contempli 

les inversions que s’han fet i s’hauran de fer per afrontar nous escenaris futurs. 

 

Mesures de la fiscalitat 

12. IVA esportiu superreduït 

Acordar amb l’estat d’establir el gravamen al tipus superreduït del 4% sobre serveis 

esportius, quan el prestador no siguin federacions esportives o clubs reconeguts com 

de caràcter social, que n’estan exempts (àmbit estatal). 

13. Equipaments IVA 0% 

Acordar amb l’estat de suprimir l’IVA en inversions d’equipaments esportius (àmbit 

estatal). 

14. Impost societats 

Acordar amb l’estat d’establir l’exempció de presentar l’Impost de Societats per a entitats 

sense afany de lucre amb ingressos que no superin els 100.000 € (àmbit estatal). 

15. IRPF | Abonaments esportius 

Acordar amb l’estat d’establir la deducció en l’Impost sobre la Renda de Persones 

Físiques per l’import de les quotes satisfetes per l’abonament a instal·lacions esportives 

públiques o privades (àmbit estatal). 

16. IRPF | Llicències federatives 

Acordar amb l’estat d’establir la deducció en l’Impost sobre la Renda de Persones 

Físiques per l’import satisfet per l’obtenció de llicència federativa (àmbit estatal). 
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17. IRPF | Deducció directius 

Acordar amb l’estat d’establir la deducció sobre el tram autonòmic de la quota íntegra 

de l’Impost sobre la Renda de Persones Físiques per a les persones directives d’entitats 

esportives que desenvolupin les seves tasques en règim de voluntariat, durant els 

exercicis en què ostentin aquesta condició (àmbit estatal). 

18. IRPF | Exempció ocupador 

Acordar amb l’estat d’establir, durant el primer any posterior a l’estat d’emergència, 

l’exempció de l’import que es correspon amb el pagament a compte de l’Impost sobre la 

Renda de Persones físiques que realitza l’ocupador (àmbit estatal). 

 

Mesures de l'ocupació 

19. Contracte de formació 

Implementar el contracte formatiu en l’esport, com a règim específic del Reial decret 

1529/2012 amb reconeixement específic de les formacions federatives. 

20. Pocket money 

Acordar amb l’estat d’excloure de l’àmbit de la laboralitat, i de l’obligació d’alta a la 

seguretat social, les prestacions realitzades en l’àmbit esportiu amb caràcter voluntari a 

les quals s’atorgui un rescabalament de despesa no justificada per import màxim de 450 

€ mensuals (àmbit estatal). 

 

 

Mesures de la digitalització 

21. Signatura Digital 

Habilitar el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat per a la prestació de serveis 

de certificació digital i l’emissió de signatura electrònica dels càrrecs directius vigents de 

les entitats esportives. 

22. Reunions telemàtiques 

Estendre la previsió del Reial Decret Llei 8/2020 sobre la validesa de les reunions dels 

òrgans de govern i administració de les entitats celebrades de forma telemàtica o sense 

sessió més enllà de la vigència de l’estat d’alarma; amb subjecció a les condicions 

d’acreditació de la identitat dels membres. 

23. eSports 

Reconèixer la pràctica digital de videojocs com a disciplina esportiva de la modalitat 

corresponent a la qual es dedica. 

24. Competició oficial digital 

Habilitar una línia de subvenció, en cofinançament amb el Departament responsable 

d’innovació, per al desenvolupament de projectes que permetin l’organització de 

competició oficial digital de les federacions. 
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25. Formació 

Incorporar en els plans formatius dels ensenyaments esportius de caràcter reglat o 

titulacions pròpies contingut docent en l’ús de noves tecnologies i hàbits saludables per 

al consum digital. 

26. Digitalització de la gestió 

Habilitar una línia de subvenció, en cofinançament amb el Departament responsable 

d’innovació, per al suport en l’adquisició de recursos per al treball telemàtic a les entitats. 

27. Formació teletreball 

Habilitar una línia de subvenció, en cofinançament amb el Departament responsable 

d’innovació, per a la formació en habilitats per al treball telemàtic de les persones 

treballadores de les entitats. 

28. OTT de l'Esport Català 

Habilitar una línia d'ajuts per a la digitalització dels equipaments esportius de Catalunya 

que permeti el seguiment en streaming de les proves i competicions que s'hi 

desenvolupin. 
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Transport i Logística 
 

1. Adequació de les mesures preventives durant la pandèmia a la realitat del 

sector 

Assenyalar que en totes les activitats relacionades amb el Transport i la Logística es 

prenen mesures preventives suficients per poder desenvolupar amb seguretat l’activitat 

i que en les nostres instal·lacions no es produeixen aglomeracions. Per tant, aquestes 

referències s’han de tenir en compte a l’hora de fer decisions de salut pública. 

 

2. Reivindicar el paper del sector de l’automoció en la mobilitat, destacant els 

compromisos que adquireix i la seva rellevància econòmica i social 

La qualitat de l’aire i l’impacte de les emissions en la salut de les persones és un 

problema comú al que tots plegats hem de fer front. El sector del transport i de 

l’automoció està compromès amb el procés de descarbonització del transport de forma 

proporcionada i de manera molt especial en utilitzar vehicles amb uns límits cada cop 

més exigents. Per això cal la renovació del parc. A més, cada vegada és més freqüent 

disposar de models amb motoritzacions elèctriques i altres energies alternatives. 

 

3. Reformar i reordenar la fiscalitat del sector de l’automoció 

Cal impulsar la reforma fiscal perquè no està alineada amb els objectius mediambientals 

marcats des del Govern i des d'Europa i es solapen els tributs estatals, catalans i local. 

La pressió fiscal en el seu conjunt està fragmentada i a Catalunya aquesta situació s’ha 

agreujat amb l’impost que grava la titularitat dels vehicles per les emissions de diòxid de 

carboni. Es demana la seva eliminació, o subsidiàriament la seva suspensió mentre 

estigui la crisi de la COVID-19. 

 

4. Col·laboració públic-privada per la renovació del parc mòbil 

Demana la continuïtat en els incentius per a la renovació de parc amb un reenfocament. 

És imprescindible generar certesa i que els incentius per a la renovació i 

descarbonització de parc tinguin continuïtat. El compliment de les normatives nacionals 

i europees, així com la consecució de la descarbonització de l'oferta i del parc passa per 

l'establiment d'esquemes d'incentius estables (ajudes i deduccions fiscals) a les 

tecnologies amb baixes i nul·les emissions, més enllà dels cicles polítics, i de forma 

coordinada amb el Govern Central. 

 

5. Inversió en infraestructures vinculades al transport terrestre 

La mobilitat travessa un moment revolucionari gràcies a les noves tecnologies. Els 

vehicles milloren i n'apareixen de nous i les infraestructures viàries han de preparar-se. 

Cal assolir una xarxa de subministrament per a vehicles elèctrics, prenent com a 

referència la mitjana europea. Posem de manifest que els objectius estratègics per a la 

mobilitat elèctrica han de reforçar-se perquè en la comparació dels indicadors d’electro-
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mobilitat, hem de donar un pas endavant important perquè estem a la cua d’Europa. 

Demanem reforçar la implantació de punts de recàrrega a Catalunya prenent com a 

referència la mitjana europea. 

Preveure una inversió en infraestructures per la connectivitat dels vehicles amb l’entorn 

urbà i la tecnologia 5G així com en la gestió semafòrica, fomentant la mobilitat 

intel·ligent, com a eix prioritari d’actuació. 

 

6. Facilitar la transformació del sector al futur aprofitant les oportunitats del Pla 

Europeu de Recuperació  

Cal impulsar des del sector empresarial una gran aliança empresarial públic-privada que 

canalitzi de manera òptima i eficaç els plans per a la recuperació i els fons europeus. 

Desenvolupar estàndards “verds” i “digitals” que permetin que els actors del sectors 

realitzin inversions quantificades en 250 milions d'euros per a ser referents de la nova 

mobilitat, digital i sostenible. 

Cal aprofitar la gran capil·laritat del sector per democratitzar la descarbonització i la 

digitalització dels serveis de mobilitat al conjunt de la ciutadania, especialment en els 

entorns més despoblats. Per a això, ofereix el potencial que ofereixen les xarxes de 

punts de venda, per desenvolupar nous serveis i infraestructura de recàrrega. 

Impulsar l'educació, el coneixement i formació en el sector de l'automoció, mitjançant un 

Programa de Capacitació i Atracció del Talent que faci front al repte demogràfic i a la 

transició justa. 

 

7. Altres mesures de mobilitat en l’àmbit català 

Cal promoure una visió de la mobilitat no solament des de l’àmbit de ciutat sinó des de 

la perspectiva metropolitana, i en molts casos catalana, i cal defugir d’una 

compartimentació municipal que afecti a la mobilitat, especialment a les principals ciutats 

catalanes, com Barcelona a certes hores del dia. 

La reactivació d’un sector clau de l’activitat industrial i comercial del país, com és 

l’automoció, esdevé imprescindible per recuperar l’ocupació que aquest sector proveeix. 

Cal potenciar els aparcaments a les ciutats com a hub de serveis, per a la ciutat i els 

seus ciutadans, per concentrar la diversitat de serveis de mobilitat disponibles: 

bicicletes, motos (amb o sense sharing), vehicles en rent-à-car i car-sharing, amb punts 

de recàrrega de vehicles elèctrics, punts de recollida de productes d’internet, distribució 

de la última milla sostenible,... 

En aquesta línia de creixement del comerç electrònic, cal destacar dos tendències del 

període confinament: s’ha trencat la barrera perquè el petit comerç i, en particular, els 

mercats municipals, utilitzin de forma habitual el canal online, i, per altre banda, el sector 

de restauració veu, com és imprescindible complementar la seva oferta “presencial” amb 

oferta de delivery, bé al propi domicili o a la feina. 

Per tot això és necessària la integració de les dades de mobilitat, tant del transport públic 

com del privat, en una plataforma des d’on el ciutadà pugui conèixer i planificar la 
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manera més òptima per fer els seus desplaçaments. A partir de la informació d’aquesta 

plataforma el Govern, la ciutat i els operadors han de poder dissenyar i dimensionar els 

seus serveis adequant-la als objectius que es defineixin. 
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Infraestructures i Equipaments 
 

1. La inversió pública ha suportat excessivament el sanejament dels comptes de 

les administracions i ha arribat a mínims històrics en els darrers anys. 

2. Novament la baixa licitació impedeix l’assoliment de les infraestructures que el 

país requereix. 

3. Cal aprofitar les excepcionals condicions dels Fons de Recuperació per realitzar 

les inversions sanitàries més urgents i finalitzar les infraestructures més 

estratègiques per a l’economia catalana. 

3.1. Les infraestructures més estratègiques han de gestionar-se des del territori 

de manera individualitzada, amb la participació del principals agents 

institucionals, econòmics i socials, independentment del model de gestió sigui 

aquest públic, privat o mixt (Km 0). 

4. Els Organismes Internacionals defensen la importància de la inversió pública en 

infraestructures en la millora de la conjuntura econòmica. 

5. La política d’ajustament pressupostari no pot recaure tant intensament en la inversió 

pública a Catalunya. Cal nova inversió pública, no tan sols pagar la extra 

pressupostària. 

5.1. El dèficit acumulat durant més de 10 anys d’infraestructures estratègiques 

a Catalunya són un llast per a la nostra economia. 

5.2. Les infraestructures i el sector de la construcció son la clau per començar. El 

FMI ha assenyalat el paper rellevant de la inversió pública, i especialment 

de les infraestructures, per a sortir de la crisi econòmica derivada de la Covid-

19. 

6. Els recursos han de destinar-se a infraestructures estratègiques amb un retorn 

econòmic, social i mediambiental. 

6.1. Cal una licitació mínima recurrent entre els tres nivells de les Administracions 

Públiques, d’aproximadament el 2,2% del PIB català. 

6.2. Han de seleccionar-se de manera rigorosa les inversions més productives, 

sostenibles i socialment més beneficioses. 

7. Els baixos nivells d’inversió en obra nova de la segona dècada no poden 

repetir-se. 

7.1. Fa temps que s’adverteix la necessitat d’incrementar la inversió pública en 

infraestructures estratègiques per a corregir el dèficit que s’acumula a Catalunya 

des de fa 10 anys i que es troba al voltant dels 28.000 milions d’euros. 

8. Les licitacions d’inversions públiques estratègiques han de guiar-se per 

l’objectiu 100, que faci que la competència no ho sigui en el preu, sinó en la 

millora de la qualitat. Evitar revisions de preus o licitacions desertes, afavorint així 

una gestió eficient posterior de la infraestructura. 

9. Més col·laboració públic-privada. 

9.1. Cal promoure la col·laboració públic-privada amb rendibilitat per atraure fons 

d’inversió en els projectes estratègics del país. 

9.2. Per extraure el màxim profit dels recursos públics cal contemplar les 

col·laboracions públic-privades i el seu finançament en el pagament per ús. 

10. Foment del Treball Nacional ha seleccionat una llista d’inversions en infraestructures 

econòmiques i socials que podrien ser finançables d’acord amb les prioritats i els 

principis assenyalats en el Next Generation, com a projectes tractors. Per a això, a 

més a més, ha tingut en compte els informes elaborats per la Comissió 

d’Infraestructures i Equipaments de Foment del Treball “Catàleg d’infraestructures 
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bàsiques pendents d’executar a Catalunya CAT-100 (actualització 2020)”, 

“Propostes per a un nou model de gestió dels equipaments a Catalunya. 

Catàleg CAT-Equipaments (actualització 2020)” i “Per un nou model de gestió 

d’infraestructures a Catalunya”. En aquests es poden trobar les infraestructures a 

desplegar tant per la Generalitat com per l’Estat. 

 

10.1. Entre aquestes Infraestructures pel que fa a la Generalitat en destaquen: 

10.1.1. Finalització de les línies L9 i L10 (Fitxa XFP4/2015) 

10.1.2. FGC L8 Plaça Espanya – Gràcia (Fitxa XFP7/2020) 

10.1.3. Nova línia de FGC Barcelona Vallès pel túnel d’Horta (Fitxa XFP7/2020) 

10.1.4. Tren Tramvia Camp de Tarragona ( (Fitxa XFP7/2020) 

10.1.5. Connexió Trambaix i Trambesòs (Tramvia) 

 

10.2. Equipaments sanitaris. Pla d’actuació. 

10.2.1. Centres d’Atenció Primària. 

10.2.2. Hospitals. 

10.2.3. Centres d’investigació. 

10.2.4. Infraestructures d’investigació compartida. 

 

10.3. Equipaments educatius. Pla d’actuació. 

10.3.1. Construcció, ampliació i reforma d’instituts i escoles. 

 

11. Així mateix, participar de les diverses propostes del Consell Assessor 

d’Infraestructures de Catalunya, al que pertany, referides al Govern de la Generalitat 

en aquest àmbit. 
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44 
 

Propostes de FTN a les Eleccions al Parlament de Catalunya 2021 

Reforma de l’Administració Pública 
 

La gestió de l’Administració no pot ser aliena al que succeeix a l’economia, i resulta 

necessària la millora de la gestió de la regulació que s’aplica als operadors privats. La 

cerca de mecanismes d’eficiència passa per eliminar aquelles normatives que 

suposes càrregues administratives i que no aporten guanys significatius del bé públic 

a protegir. 

També són necessaris mecanismes de simplificació i/o protocol·lització d’actuacions 

administratives per garantir una millor seguretat jurídica. 

Desplegar al màxim possible la institució del silenci administratiu positiu, així com un 

major ús de la declaració responsable per agilitzar, per una banda, la nova creació 

d’activitat i/o la ampliació i reformes de les existents, per l’altra, evitant paràlisi 

procedimental i aturades innecessàries. 

Propostes: 

 Normativa comprensible, possibilista i gradual que passa per: 

o Anàlisi d’impacte ex-ante i ex-post 

o Nova metodologia en l’aplicació de l’anàlisi d’impacte normatiu, com es 

fa ja a la Unió Europea, mitjançant la inversió de la càrrega de la prova. 

Aquesta pràctica suposa que, per defecte, tota la normativa té un impacte 

negatiu sobre les pimes i, per tant, solament els hi serà aplicada si es 

justifiquen els inconvenients de la seva exoneració. 

o Potenciar el silenci administratiu positiu, especialment en l’àmbit 

econòmic. La inacció de l’Administració no s’ha de traduir en inacció 

del sector privat. Administració digital  “Mostrador virtual”. 

o Nou programa de revisió normativa. 2ª edició de la “Llei Omnibus”, 

aplicant el principi europeu de “pensar en petit”. 

o Règim sancionador proporcionat, que permeti un equilibri punitiu, i de 

forma especial per a les microempreses. 

 

 Desenvolupar la Llei de facilitació de l’activitat econòmica. 

 Eficiència en el resultat de la despesa pública. Profunditzar en els esquemes 

de col·laboració públic-privada per a la gestió dels serveis públics i la oferta 

de bens infraestructurals, centrant-se en els resultats a aconseguir. Així 

mateix, tot i ser essencials les condicions econòmiques per a les prestacions de 

servei o entrega de bens per a la contractació pública, aquestes han de 

contemplar condicions tècniques, de qualitat de la prestació i dels resultats, en 

els casos adequats.  

 Nou model de funció pública, enfocada a la gestió, en el que s’han de reforçar 

els criteris d’eficiència, professionalitat, transparència i rendiment de comptes. 

 Aplicar el principi de finestreta única empresarial en tot el territori, en tots els 

àmbits de l’administració relatius a l’activitat econòmica. 

 

Seguretat jurídica per seguir invertint i creant ocupació 
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Cal reforçar encara més un marc jurídic estable i predictible, que doni seguretat 

jurídica, per una banda, i que defugi de canvis sobtats en la gestió de les qüestions 

publiques i de les grans polítiques d’Estat. 

Es en aquest sentit, que demanem un consens ampli en el disseny dels eixos estratègics 

i basics, que tot ajustant-se a la realitat de cada moment, no suposin ruptures 

significatives a nivells de Administració central, catalana i local. 

 

Demanar al nou Govern en la seva actuació de govern 

Eficiència 

La Generalitat de Catalunya representa, per si mateixa, el principal subjecte generador 

d’activitat econòmica. Cal aprofundir, per tant, en la millora de la gestió dels recursos 

públics per aconseguir una administració pública altament eficient. Això vol dir:  

A. Una administració amb capacitat normativa i reguladora adaptada a les 

necessitats socials i econòmiques de les famílies i les empreses  

B. Una administració que gestiona la despesa pública amb rigor i, sempre, amb els 

corresponents mecanismes de control i transparència. 

Cal una regulació que eviti el màxim possible de les càrregues als administrats, i 

especialment a les empreses. Hi ha un elevat nombre de normes, en molt casos difícils 

d’aplicar i, també de controlar, que exigeixen, per una banda, una revisió en profunditat 

i, per l’altra, reforçar més el control ex-post. Ja no és suficient endreçar la nova 

normativa, que ho és, sinó que cal un pla d’acció de revisió en profunditat de l’existent. 

En definitiva s’han d’establir mecanismes de simplificació i d’administració electrònica. 

La norma derogatòria. “Passar del llapis a la goma d’esborrar”. 

També cal una gestió eficient de la despesa publica, on la col·laboració públic-privada 

tingui un paper més actiu, diferenciant entre la provisió de serveis públics, i la seva 

producció per els agents privats. Al llarg de la història s’ha constatat els beneficis que 

aporta aquest sistema en diversos sectors, des de la construcció d’obra pública, 

l’ensenyament, la sanitat o d’altres. 
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Coneixement i Formació Professional 
 

Les propostes de Foment del Treball Nacional en matèria de Coneixement i Formació 

Professional són: 

1. Analitzar les competències digitals per activitat econòmica, això permetrà la 

seva inclusió en els programes formatius de la FP en el seu conjunt. 

 

2. Impulsar la formació no presencial. Actuals i noves tendències. No únicament 

plataformes amb estàndard SCORM. Per exemple: entorns virtuals 

d'aprenentatge no únicament síncrons sinó també asíncrons, ludificació, realitat 

augmentada, realitat virtual, etc., no com una solució conjuntural sinó estructural 

i estratègica. L'Administració ha de garantir l'accés de qualsevol persona en 

condicions d'igualtat d'oportunitats i evitar la bretxa digital. 

 

3. Promoure la qualificació de docents i formadors en eines de docència no 

presencial i noves modalitats d'aprenentatge telemàtiques (entorns virtuals 

d'aprenentatge no únicament síncrons sinó també asíncrons, ludificació, realitat 

augmentada, realitat virtual, etc.) 

 

4. Impulsar la posada en marxa d'un instrument que permeti visibilitzar, a, entre 

d’altres actors, els ocupadors (empreses), les competències professionals i 

actitudinals, d'aquelles persones que, a causa de la situació actual, quedaran 

fora del mercat de treball. Això facilitarà l'ocupabilitat i orientar accions 

formatives ja sigui cap a la reconversió professional o d'adaptació. Activar 

programes específics. 

 

5. Impulsar la formació mitjançant polítiques publiques especifiques en 

sectors que necessitaran personal qualificat a molt curt termini. Les 

polítiques actives d'ocupació hauran de reorientar-se, almenys inicialment, per a 

donar resposta a les necessitats de les empreses, que impulsi una ràpida 

recuperació de l'activitat productiva, així com minimitzar l'impacte en les 

persones que quedaran en una situació de desocupació, amb el risc social que 

això comporta, accelerant la seva inserció laboral. Una oferta més ajustada a 

demanda. 

 

6. Mantenir una aposta decidida per la Formació Professional Dual, adaptada 

a les possibilitats i necessitats reals de les empreses i a la nostra estructura 

empresarial, majoritàriament pimes. Seran necessaris esforços de tots els actors 

del sistema pel seu sosteniment i millora. 

 

7. Impulsar un programa d'ajudes a la contractació dirigit a crear ocupació 

per a persones no qualificades que són susceptibles d'acabar en risc 

d'exclusió o dependre de l'ajuda social. 

 

8. Establir un procés únic, àgil i permanent d'acreditació de competències 

professionals adquirides mitjançant l'experiència laboral o la formació no 

formal. Amb aquests processos l'empresa millora el seu capital humà, la 

qualificació dels seus treballadors i, per tant, la seva competitivitat, evita 
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l'intrusisme professional evitant que persones no qualificades exerceixin una 

professió per a la qual no estan formats ni preparats i facilita la mobilitat dels 

treballadors, en l'àmbit nacional i internacional. Per a les persones és un element 

motivador per continuar el seu itinerari formatiu. 

 

9. Impulsar la percepció positiva i valor social de la Formació Professional. 

Cal reforçar la percepció social de la Formació Professional davant els seus 

beneficiaris, les empreses i la societat en general. Encara que s’han emprès 

iniciatives per part de l’Administració per millorar la percepció de l’FP (Diari de 

l’FP, campanya “un gir de 174 graus”, etc.) s’han de mantenir al llarg del temps, 

i han d’estar dins de una campanya estratègica de màrqueting del Sistema d’FP 

integrat. Visibilitzar la vinculació que té el Sistema d’FP amb les empreses és 

una de les maneres de impulsar aquesta percepció positiva. 

 

10. Vincular el Sistema d’FP amb el diàleg social i la negociació col·lectiva. 

L’FP ha d’estar articulada amb l’ocupació i per tant amb l’organització del treball 

i per tant sota el paraigües del món de les relacions laborals, el diàleg social i la 

negociació col·lectiva. Temes com la prospectiva o la Formació Professional 

Dual té aspectes concertats al propi Acord Interprofessional de Catalunya (AIC) 

i/o als convenis col·lectius sectorials o d’empresa.  

 

11. Posar en valor i prioritzar la formació sectorial. Les empreses continuen 

trobant a faltar personal qualificat en llocs específics dels sector. Això implica 

formacions molt focalitzades a les necessitats pròpies de cada sector i a les 

innovacions tecnològiques i de nous models de producció i d’organització 

empresarial. Els catàlegs oficials de formació no s’adapten al mateix ritme que 

evoluciona la industria i els serveis i per tant s’han de posar els recursos 

necessaris perquè els agents socials,  que són els que realment poden copsar 

les necessitats reals de les empreses en temps real, puguin fer de vehicle 

transmissor a les administracions en el mínim temps possible. 

 

12. Augmentar les competències en idiomes, principalment l’anglès, de 

treballadors i empresaris. Les comunicacions virtuals han mostrat la seva 

potencialitat en un entorn empresarial més global, per això és requisit sine quan 

non la qualificació en idiomes.   

 

13. Continuar desenvolupant la Llei 10/2015 i les línies que es van prioritzar en 

l'estratègia catalana, desenvolupant un sistema de formació professional 

integrat, sent prioritària la creació efectiva de l'Agència Pública de Formació i 

Qualificacions Professionals, com a instrument de la Comissió Rectora per a una 

resposta eficient a les funcions que li atorga aquesta Llei i una partida 

pressupostària de recursos materials i humans suficient per a la seva posada en 

marxa de manera immediata. També és prioritària la creació d'un sistema de 

prospecció i orientació. La prospecció serà més necessària que mai en aquests 

moments per a, en conseqüència, realitzar una planificació realista, i per activitat 
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econòmica, de les necessitats de formació i qualificació de les empreses, a curt, 

mitjà i llarg termini. Els resultats d'aquesta prospecció han de ser referència per 

al sistema d'orientació. 
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Desenvolupament Sostenible 
 

La situació d’emergència climàtica en la que ens trobem immersos fa que les polítiques 

en l’àmbit del medi ambient i energia esdevinguis fonamentals per poder assolir un 

desenvolupament econòmic sostenible. 

En tots els àmbits de gestió pública s’han aplicar els Objectius de Desenvolupament 

Sostenible (ODS) que estableix l’AGENDA 2030 de les Nacions Unides. Han de ser 

un vector referent en les polítiques del govern de Catalunya. 

En aquest sentit cal implementar els acords de l’Aliança Catalunya 2030 i desenvolupar 

els compromisos del Pla Nacional per la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya. 

Tant en l’àmbit de les polítiques ambientals per la lluita contra el canvi climàtic i els seus 

efectes com en el de les polítiques energètiques, l’agenda i els compromisos europeus 

en aquestes matèries condicionen en gran mesura les línies polítiques del Govern de 

Catalunya. 

El Govern de Catalunya sorgit de les properes eleccions ha de mostrar un ferm i 

decidit compromís amb els objectius definits en el Pacte Verd Europeu de la Unió 

Europea per assolir la neutralitat climàtica el 2050. El compromís cap a la 

descarbonització de l’economia s’ha d’establir sobre dos àmbits principals: una transició 

energètica cap a fonts renovables i una implementació de criteris d’economia circular en 

els processos productius. 

 

Propostes Àmbit Energia 

Catalunya ha de tenir un pla per a la neutralitat de carboni cap al 2050 seguint els 

objectius europeus. La transició energètica a fonts renovables és un pilar fonamental 

per assolir aquesta neutralitat de emissions. 

Per la indústria, l’energia és un element clau de la seva competitivitat. La transició 

energètica a fonts renovables ha de garantir la competitivitat a nivell internacional. 

Qualsevol política energètica ha d’anar destinada a reduir el cost de l’energia i que la 

transició és faci d’una manera justa i equitativa. 

 Llei de Transició Energètica de Catalunya. Cal aprovar una Llei de Transició 

Energètica que planifiqui l’estratègia energètica de Catalunya cap a l’objectiu de 

neutralitat de carboni. 

 Transformació de l’ICAEN en l’Agència de l’Energia de Catalunya per ser 

l’organisme que planifiqui la transició energètica. 

 La transició energètica a fonts renovables hauria de basar-se en: 

o Objectiu de generació 100% renovable en energia elèctrica, 

incrementant els projectes de generació fotovoltaica i eòlica, per assolir 

nivells europeus. 

o Foment del gas natural renovable i altres combustibles renovables 

(biogàs, hidrogen,..) per a les instal·lacions industrials d’alta demanda de 

potència energètica. 
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o Desenvolupament de la Taula de l’Hidrogen per establir un HUB de 

l’hidrogen que ens permeti avançar en el desplegament de l’hidrogen 

com a vector energètic del futur, que integri la generació elèctrica 

renovable amb els sectors consumidors. Una estratègia que permeti 

desenvolupar una indústria al voltant de l’hidrogen tant en la 

generació, en el transport i distribució, i el seu ús en l’àmbit industrial i de 

mobilitat, potenciant la recerca i la innovació en aquest sector. 

o Potenciar la valorització material i energètica de tots els residus que 

no s'han pogut evitar, ni reutilitzar ni reciclar per produir energia i 

combustibles renovables.  

 Desenvolupament efectiu del Decret 16/2019 d’impuls a les energies 

renovables. Agilització del tràmits per l’anàlisi de viabilitat de projectes de menys 

de 50MW, mitjançant la no interrupció de la ponència conjunta de l’administració. 

 Impuls a les infraestructures necessàries per a la interconnexió internacional 

dels diferents tipus d’energia. 

 Foment de l’eficiència energètica en la indústria, incrementat l’ús de les 

energies renovables, potenciant la cogeneració i l’autoconsum industrial. 

 Pla per la renovació de la cogeneració existent i desenvolupar nova 

cogeneració, amb l’objectiu d’incrementar l’eficiència energètica i avançar cap a 

la neutralitat climàtica, donant certitud per invertir a mig termini. Ampliació de la 

vida útil de les centrals de cogeneració d’alta eficiència.  

 Impulsar els sistemes de xarxes tancades de distribució d’energia elèctrica 

per al subministrament d’electricitat en grans polígons industrials. 

 L'edificació representa el 50% de la contaminació en ciutats i fins al 40% del 

consum energètic. S’ha de fomentar de l’eficiència energètica en l’edificació, 

tant en edificis residencials i terciaris, per reduir les emissions i el consum 

energètic, per tendir cap a edificis climàticament neutres. 

o Pla de rehabilitació energètica d'habitatges i suport a la inversió en la 

generació d’energies renovables. 

o Renovació del Pla d’estalvi i eficiència energètica en els edificis i 

equipaments públics. establer criteris d'eficiència en els edificis d'oficines 

i serveis. 

o Establir criteris d'emissions zero en edificis de nova construcció. 

 La transformació de sistema de mobilitat té un impacte essencial en l'estratègia 

de descarbonització. El transport representa al voltant de l'26% de les emissions 

de GEH i un 40% dels òxids nitrosos. Una estratègia de mobilitat sostenible, 

intermodal i connectada ha de tenir en compte: 

o L'electrificació de la mobilitat pot ser més efectiva en l'àmbit urbà que en 

el transport de mercaderies per carretera, on la viabilitat econòmica de 

l'electrificació no és evident, i pot ser, tant tècnica com econòmicament 

necessari buscar alternatives cap a l'ús de l'GNV o l'hidrogen. 
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o Necessitat de planificar i agilitzar el desenvolupament de les xarxes de 

distribució elèctrica per poder afrontar l'augment de la demanda d'energia 

elèctrica i adequar les infraestructures viàries a la nova realitat. 

o Es requereix una inversió i potenciació de les xarxes intel·ligents, que 

permeten la bidireccionalitat. Operadors i transportistes han de 

transformar la seva activitat i incorporar l'emmagatzematge. 

o Foment i suport a la indústria de l'automoció a la seva transformació cap 

al vehicle elèctric i d'altres fonts d'alimentació, com l’hidrogen 

o Potenciació del transport intermodal de mercaderies, amb l'extensió de 

l'ús de la xarxa ferroviària. 

 

Propostes Àmbit Medi Ambient  

El sistema productiu està immers en una transformació en criteris de sostenibilitat. Els 

ambiciosos objectius del Pacte Verd Europeu i els fons per a la recuperació de la crisi 

econòmica provocada per la pandèmia del COVID-19 donen una oportunitat per una 

regeneració del teixit productiu i econòmic en el que la sostenibilitat sigui un vector 

principal. 

 

Economia circular 

 Desenvolupament del nou Pla d’Acció d’Economia Circular de la Unió Europea, 

que permeti desenvolupar el sector de gestió de residus per transformar-lo en 

una font de recursos per a la indústria.  

 Foment de la generació de combustibles renovables provinents de residus.  

 Augment gradual de la taxa d’abocament i incineració de residus per fomentar la 

valoració material o energètica dels residus i desmotivar l’abocament.  

 Impuls a programes d’innovació i recerca de nous materials i processos que 

fomentin la circularitat en el disseny i la producció industrial per assolir “productes 

sostenibles”. 

 Promoció d’una estratègia d’economia circular en la gestió de l’aigua, 

col·laborant amb els operadors del servei per augmentar l’eficiència i la 

transformació en factories de nous recursos les instal·lacions de sanejament i 

depuració. 

 

Medi Ambient 

 Pla de millora i manteniment de les infraestructures amb incidència directe amb 

el territori, el medi natural i la salut ambiental. 

 Pla de substitució de combustibles més contaminants per gas natural, 

hidrogen o altres per millorar l’eficiència energètica i la reducció de costos en la 

demanda d’energia tèrmica, tot reduint l’impacte ambiental i la contaminació, 
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mitjançant sistemes de finançament de particulars, comerços i indústries amb 

tipus mínim o zero i garantia pública per a la substitució de combustibles i millora 

de les instal·lacions i substitució d’equips.  

 Agilització del tràmits administratius que permetin intensificar les inversions i 

homogeneïtzació dels terminis de les diferents administracions per a 

l’establiment de xarxes de distribució elèctrica o instal·lacions d’autoconsum 

d’energia renovables.  

 Electrificació de ports, per evitar l’emissió de GEH en zones urbanes en 

l’operativa habitual dels vaixells mercaderies i creuers.  

 Nova Llei de Residus de Catalunya, que fomenti l’objectiu de reducció de 

residus i el foment de la circularitat dels mateixos per assolir els estàndards 

europeus. 

 Impulsar un pla de reducció de la contaminació atmosfèrica i de millora de la 

qualitat de l’aire, en especial en les àrees metropolitanes de les principals ciutats 

catalanes. 

 Desenvolupament de noves infraestructures i renovació de les existents en la 

xarxes d’aigua, així com instal·lacions i infraestructures de tota l’extensió del 

cicle: en tota l’extensió del cicle: captació, potabilització, sanejament, 

reutilització, generació de nous recursos, rec agrícola,... 

 Promoció d’un HUB de canvi climàtic, innovació i aigua, que consolidi 

Barcelona i Catalunya com a referent en matèria de gestió eficient del cicle de 

l’aigua. 

 

Biodiversitat 

 Establir una estratègia catalana de la biodiversitat, que permeti garantir la 

salvaguarda del patrimoni natural amb l’activitat productiva i econòmica al territori 

rural, potenciant les sinergies entre els diferents interessos. 

 Potenciar el sector primari com a gestor del territori i protector de la biodiversitat.  

 Pla de foment de la bioenergia per generar energia neutre en carboni provinent 

de la biomassa forestal, que permeti fer una gestió sostenible del sector forestal, 

fixar la població al territori, generar ocupació rural i preservar la conservació dels 

boscos i la biodiversitat. Foment de l’ús de la biomassa per a la generació 

d’energia tèrmica en l’entorn rural.  

 Modernització dels sistemes de regadiu. La millora dels regadius té com a 

objectius una gestió sostenible de l’aigua i els recursos així com a millores 

socioeconòmiques de les explotacions.  

 

Transició Justa – Green Jobs  

 Formació dels professionals que deriven de les indústries bassades en 

combustibles fòssils sota el paraigües de la transició justa. Promoure l’ocupació 
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en green jobs i potenciar la regeneració del teixit industrial, tot creant nous llocs 

de treball amb més valor afegit i capacitats en robòtica, indústria 4.0 i impacte 

social i ambiental positiu.  

 Reforç ̧de la Formació Professional Dual amb capacitació específica en green 

jobs.  

 

Fiscalitat verda 

 Augment gradual de la taxa d’abocament i incineració de residus per fomentar la 

valoració material o energètica dels residus i desmotivar l’abocament.  

 Suspensió de l’impost sobre activitats amb incidència al medi per no tenir un 

caràcter finalista i de restitució de l’afectació realitzada al medi, sinó únicament 

recaptatori, i que afecta a les inversions en l’àmbit de les xarxes de 

telecomunicacions i energia, cabdals per poder afrontar una transició cap a una 

economia sostenible. 

 Els canons que cobren les administracions dins el conegut com a cicle integral 

de l’aigua han de revertir en favor del servei de l’aigua, tot mantenint els criteris 

de la pròpia UE i els mandats del Pacte Verd Europeu.  

 Acomplir les advertències de la Comissió Nacional del Mercat de la 

Competència: Evitar que les administracions locals utilitzin la factura de l’aigua 

per incorporar la seva pròpia fiscalitat totalment aliena a l’àmbit. Per exemple, 

TMTR de l’AMB i la taxa d’escombraries i de residus per part de l’Ajuntament de 

Barcelona.  

 Eliminar el rol de les empreses operadores del cicle integral de l’aigua com a 

substitutes del contribuent en el cànon de l’aigua.  

 

Tràmits Administratius 

 Implementació d’un registre de garanties, avals i dipòsits que aglutinin els 

diversos avals i dipòsits individuals constituïts  per una entitat, en un de general 

que supleixin els diferents avals que actuen com a garantia per a la realització 

d’obres o activitats. Aquest registre hauria de ser global per a totes les 

administracions a Catalunya. 

 Modificació legislativa per unificar el procediment d’autorització minero-

ambiental amb el procediment urbanístic per les empreses afectades de la 

indústria d’extracció d’àrids. 

 Garantir l’accés a les Dades Cadastrals a les empreses de serveis i 

infraestructures per agilitzar tràmits de permisos, i en el seu cas, d’expropiacions. 
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Innovació, Societat Digital i Emprenedors 
 

Pel que fa referència a la Innovació, la Societat Digital i l’Emprenedoria, Foment del 

Treball proposa defensar aquestes propostes estratègiques: 

 Suport econòmic per dissenyar i prototipar xips que permetin a Europa 

competir amb Amèrica i Àsia des de Barcelona. La Comissió Europea ha 

manifestat en repetides ocasions la necessitat que Europa incrementi la seva 

sobirania tecnològica, amb un especial esment al que és la tecnologia de 

computació i, més concretament, al fet que Europa pugui accedir a processadors 

i acceleradors basats en propietat intel·lectual europea. El fet que actualment 

Europa no tingui aquesta capacitat és una font de dificultats, presents i futures, 

per a la indústria europea, i un motiu de preocupació pel que fa a la 

ciberseguretat del futur, donada la dependència tecnològica de proveïdors nord-

americans, xinesos i japonesos. 

El programa NextGenEU hauria de posar en marxa una ambiciosa iniciativa publico-

privada, que permeti constituir a Barcelona el nucli del disseny i prototipació d’un xip, 

incloent processador i accelerador, basats en propietat intel·lectual europea. Per fer-ho 

possible, és indispensable comptar amb una forta capacitat de recerca en aquest àmbit, 

cosa que el Barcelona Supercomputing Centre ha demostrat abastament els darrers 

anys. A això caldria afegir un fort suport econòmic públic, especialment en les primeres 

etapes del desenvolupament tecnològic, per tal de cobrir el gap existent de finançament. 

L’elevadíssim risc tecnològic de la proposta fa impossible confiar aquest finançament a 

la inversió privada. A més, l’alt nivell estratègic d’aquesta tecnologia recomana un 

considerable control públic de la mateixa. 

 Possibilitar l’extensió d’infraestructures digitals a totes les zones, 

especialment les rurals. Les infraestructures de telecomunicacions són 

estratègiques per un país com ho poden ser les elèctriques, ferroviàries, 

carreteres, les d'aigua, ports, aeroports... Cal que les administracions 

desenvolupin el context idoni per fomentar que les infraestructures de 

telecomunicacions arribin el més aviat possible amb la major capacitat possible 

al màxim de llocs del territori tenint en compte, a més a més, el rol que juguen 

en l'adherència de la població i de l'activitat econòmica arreu. Les 

infraestructures de telecomunicacions han de ser una palanca de creixement i 

no un fre, de manera que en la mesura del possible cal que permetin donar 

resposta a les necessitats presents i futures a curt termini de les persones, 

empreses i administracions públiques. 

Qualsevol mesura orientada a maximitzar, facilitat i accelerar la inversió privada eficient 

en el desplegament d'aquestes infraestructures de telecomunicacions ha de ser un 

prioritat per les administracions públiques tenint en compte que si, a més a més de 

promoure-les hi dediquessin diners públics, cal que es faci sota un model que permeti 

garantir la neutralitat, igualtat d'accés per a tots el operadors i titularitat pública 

d'aquestes. 

 Transició digital, Industria i empreses, especialment pimes. El Pacte 

Nacional per a la industria i el Pacte per a la Societat del Coneixement són 

documents consensuats que avancen amb propostes concretes, sobre com 

acompanyar les empreses i possibilitar aquesta transició digital. Alhora són 
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objectius compartits amb Espanya i Europa. Cal reforçar la dotació 

pressupostaria i possibilitar aquest impuls tant fomentant la R+D+I com incidint 

especialment en l’àmbit de la indústria 4.0. Disposar de més empreses 

innovadores reverteix en benefici de tots, de la productivitat i del creixement, 

però també com a pol d’atracció de noves empreses innovadores que neixin, es 

consolidin o aterrin aquí. 

 Impulsar la digitalització de sectors que han esdevingut claus en aquesta 

pandèmia. A títol d’exemple: 

o Salut. Aprofitar les oportunitats de la digitalització per treballar en un 

sector de salut 4.0, que permeti aprofitar els avenços en innovació tot 

assegurant la protecció de dades.  

o Educació. Impulsar la formació del professorat en les noves tecnologies, 

l'adaptació dels continguts i metodologies a aquesta nova realitat així 

com sensibilitzar en matèria de seguretat i privacitat tant pels professors 

com per alumnes.  

o Turisme. Impulsar l’adopció de noves tecnologies en les activitats 

vinculades al turisme com una oportunitat per identificar noves vies de 

negoci i alhora recuperar la confiança i permetre la recuperació de la 

demanda.  

 Consolidar Barcelona com a hub tecnològic. Barcelona com a ciutat que 

ocupa els primers rànquings europeus en l’àmbit tecnològic necessita el suport 

de les AAPP per consolidar el creixement que ha tingut els últims anys. Això vol 

dir impulsar polítiques tant per les grans empreses amb un component tecnològic 

important – locals i les que sent internacionals aposten per implementar els seus 

laboratoris d’innovació aquí-  com per acompanyar el dinamisme que 

l’ecosistema d’startups ha demostrat tenir. En aquest sentit reclamem: 

o Polítiques que facilitin l’atracció, captació i retenció del talent – també 

l’internacional. 

o Acompanyar l’ecosistema d’startups en el seu creixement (per exemple 

modificant criteris de elegibilitat que impedeixen que puguin accedir a 

determinats programes i línies).  

o En línia amb la pròpia comissió europea, potenciar la formació continua en 

digital, el reskilling i l’upskilling. 

 Impulsar i fer possible la digitalització i modernització de l’Administració. 

L’administració ha d’actuar com a model a seguir; si ella es capaç de digitalitzar-

se de ben segur actuarà com a tractor cap a  la ciutadania i les empreses. Cal 

transformar i reinventar l’Administració i així aprofitar els beneficis de la 

tecnologia que redundin en simplificació de tràmits i aportar eficiència en tota la 

cadena de valor. 
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Prevenció de Riscos Laborals 
 

 Aprovació d'una dotació econòmica específica per a l'execució de 

l'Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral. S'ha d’assignar i dotar 

l’estratègia de recursos econòmics i materials que donin suport a l'adopció de 

polítiques preventives eficaces. En aquests moments, encara resulta més 

imprescindible. 

 Incorporar al treballador com a subjecte responsable administratiu. 

Estudiar la responsabilitat dels empleats (sector privat i públic) mitjançant la 

tipificació legal adequada d’un sistema bàsic d’infraccions i sancions dels 

treballadors, concretable a través de la negociació col·lectiva. 

 Desenvolupar un sistema d'informació de la salut dels treballadors 

coordinat. Hi ha molta informació sanitària del treballador que es troba en 

sistemes estancs que no es relacionen entre si (Sistema Nacional de Salut, 

Mútues d'Accident de Treball i Seguretat Social, serveis de prevenció, etc.), 

dificultant el diagnòstic i no permetent tenir una anàlisi real de l'estat de salut dels 

treballadors. S'hauria de desenvolupar un sistema d'informació coordinat que 

permeti que els metges i infermers de la feina que desenvolupen activitats de 

vigilància de la salut en el Servei de Prevenció, estiguessin integrats i tinguessin 

accés a la història clínica compartida dels treballadors adscrits a aquesta unitat, 

amb capacitat d'incloure les dades en l'historial compartit de treballador. 

 Potenciar les mesures que facilitin una comprovació més extensa de 

l'aptitud del treballador per desenvolupar les seves tasques laborals sense 

riscos per a si mateix i per a tercers. Resulta imprescindible el reconeixement 

explícit d'instruments de control (vigilància de la salut) regulars, periòdics i 

d'exercici aleatori, respectant, en tot cas, la dignitat i la intimitat del treballador. 

 Facilitar a les PIMES el compliment efectiu de la normativa de prevenció, 

establint criteris que possibilitin posar en pràctica la prevenció de riscos laborals 

amb recursos humans propis. “Think small”. 

 Incrementar la participació de les Mútues en les actuacions preventives de 

les empreses. 

 Potenciar el desenvolupament de les accions d’assessorament i recolzament 

desenvolupades per l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral dirigides a 

empresaris i treballadors, tenint especialment en compte als sectors prioritaris, 

riscos específics, etc. 

 Establir subvencions dirigides a impulsar la reducció de la sinistralitat 

laboral mitjançant la millora de la prevenció de riscos laborals i de les condicions 

de seguretat i salut de les empreses amb centres de treball a Catalunya. 

 Reconsiderar la regulació actual de la publicitat per sancions molt greus. 

Es tracta d’una sanció accessòria que infringeix el principi de non bis in idem. 

 Potenciar la realització i publicació de criteris tècnics i operatius per part de 

la Inspecció de Treball de Catalunya (ITC), amb la finalitat d’informar sobre 
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quines són les interpretacions que realitza aquest òrgan, sobre determinades 

qüestions relatives a la normativa laboral en l’exercici de les seves funcions. 

 

 

Mesures específiques relacionades amb la Covid-19 

 Les empreses des de l'inici de la pandèmia estan invertint en l’adopció de 

mesures preventives, abocant molts recursos per controlar els contagis en els 

centres de treball i garantir espais de treball segurs de Covid-19. Els costos que 

han de suportar són molt elevats, pel fet que aquest situació s'està prolongant 

en el temps, especialment si es té en compte la delicada situació econòmica en 

la que es troben moltes d'elles. Per aquest motiu, es proposa establir 

subvencions i ajudes destinades al compliment dels criteris i recomanacions 

sanitàries, establertes per les administracions, amb la finalitat de controlar els 

contagis en els centres de treball. 

 L’arribada de les vacunes per a la COVID-19 serà clau per aconseguir el que es 

denomina com a “immunitat de grup” que és l'únic recurs capaç de detenir la 

pandèmia de coronavirus en la que ja fa deu mesos que vivim immersos. Per 

això, es proposa, establir models de col·laboració públic-privat per assegurar la 

disposició dels equips, recursos i materials necessaris per a l'administració de 

la vacuna, així com la possibilitat de participació i implicació de les empreses en 

la implantació de l'estratègia de vacunació, a mesura que avanci el coneixement 

sobre les característiques i disponibilitat de les vacunes. 
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Internacionalització 
 
El sector exterior ha de tenir un paper clau com a motor de la recuperació 
econòmica per superar la profunda recessió ja més que evident amb motiu de la crisi 
del Covid-19. El sector exterior ja va exercir un paper important arran de la crisi 
econòmica que va esclatar el 2008. Per tant, en aquesta nova situació és important 
comptar amb un marc adequat que afavoreixi les exportacions i les inversions 
estrangeres. 
 
Hi ha incerteses molt importants. La més destacada es refereix a la conjuntura 
internacional, que pateix, també, una intensa desacceleració. Per exportar més cal, a 
més de ser competitius i fer un esforç comercial, que hi hagi compradors. Per captar 
inversions estrangeres cal, a més d'oferir avantatges pel marc de negocis, la localització 
i la mida de mercat, que hi hagi empreses estrangeres amb una situació sanejada amb 
capacitat  per invertir. 
 
A més llarg termini, també hi ha importants incerteses sobre els canvis que l'actual 
crisi pot ocasionar sobre l'estructura de la globalització, les cadenes de 
subministrament i sobre el funcionament en general de les economies (com per 
exemple amb l’augment de teletreball, la digitalització, la intel·ligència artificial, etcètera). 
Són molts els que pronostiquen que el Covid-19 donarà un renovat impuls al procés 
de desglobalització que es percep des de fa alguns anys. Les cadenes globals de 
valor poden retrocedir, en la mesura que les empreses es replantegin els riscos que 
suposa dependre de subministraments procedents de localitzacions geogràfiques 
allunyades. 
 
Ja des de fa algun temps ha sorgit una tendència cap a la producció de proximitat, és 
a dir, la localització dels processos de producció de manera "regional": els centres 
productius no es situen necessàriament en el mateix país, però sí en països propers els 
uns amb els altres. Per la seva pertinença a la UE, aquest fenomen pot, per exemple, 
afavorir a Catalunya. 
 
Amb aquesta crisi, les empreses s'han adonat de la importància de la gestió de 
riscos, implementació ràpida de processos, que s’ha d’estar preparat per a fer treball  
en home office, tenir disponibles els canals digitals de venda, models de negoci àgils i 
amb sinergies, afavorint una internalització i exportacions. 
 
L’aplicació de diferents mesures econòmiques per ajudar als treballadors, empreses, 
estats i sectors econòmics s’ha estat aplicant durant aquests mesos, però cal pensar en 
el futur més proper. Com reactivar el sector exterior, en definitiva, les exportacions, si 
tots els països estaran en la mateix necessitat d’exportar els seus productes? 
 

 S’ha de millorar la competitivitat i la capacitat d’innovar de les nostres 
empreses.  Podem veure que ara mateix amb la crisi del coronavirus moltes 
empreses s’han reinventat. Aquesta és la clau, “reinventar-se”, buscar on les 
nostres empreses són més competitives. Així mateix, cal millorar també el marc 
de negocis per atraure inversions estrangeres.  
 

 No serà fàcil superar la situació provocada pel coronavirus  a caua de l’afectació 
global i de la por generada fins que no es generalitzi la vacunació de tots els 
ciutadans. Tot això restringirà molt els viatges internacionals, així com 
l’assistència a fires, el desplaçament de treballadors que han de fer instal·lacions 
o reparacions de maquinària. En aquest sentit, caldrà un suport addicional per 
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part de l’Administració de la Generalitat e Catalunya per a la realització de 
gestions i operacions en els mercats de destí, addicionals a les que ja 
realitzen habitualment com investigacions de mercat, agendes, etc. 
 

 Es suggereix que les Oficines Exteriors d’Acció puguin fer les gestions de 
manera àgil i a un cost baix que les empreses no poden fer en aquest moment, 
al mateix temps que donin suport a les empreses (ajuts o finançament) per a la 
contractació d’especialistes sobre el terreny, com en el cas de muntadors 
de maquinària.  
 

 La Generalitat de Catalunya ha d’augmentar considerablement el 
pressupost a la internacionalització, així com reconvertir els instruments de 
suport a la internacionalització que fins abans de la situació actual eren utilitzats 
per les empreses (fires, missions comercials, missions inverses, etc) per accions 
de promoció digital, com trobades empresarials i fires virtuals, i marketplaces. 
 

 Paral·lelament, s’han de redissenyar els actuals instruments de promoció 
inclosos en els Plans de Promoció Internacional, executat a través de les 
entitats col·laboradores per donar cabuda a noves iniciatives de promoció 
internacional digital.  
 

 L’exportació pròpiament, dependrà de cada país, de cada producte i de cada 
sector, perquè la incidència no serà la mateixa. Per tant, s’hauria de valorar la 
preparació de plans específics sectorials i possiblement per a cada país, ja 
que, per exemple, el que pugui ser útil per al sector del vi no pot útil per  al sector 
de les arts gràfiques, etc.  
 

 Cal una major dotació en els plans per a la internacionalització de sectors 
d'alt valor afegit per a millorar la qualitat de les exportacions catalanes. 
 

 Juntament amb aquesta preparació de plans específics, es demana, també, que 
hi hagi una estratègia d’internacionalització de l’empresa catalana, definida 
conjuntament entre la Generalitat de Catalunya i el sector privat, per poder sumar 
esforços amb objectius comuns i  en la qual s’integrin tots els agents, fent 
prevaldre la col·laboració, la coordinació i la complementarietat de propostes.  
 

 Cal recuperar la complicitat públic-privada efectiva en el disseny i l'execució 
de la política d'internacionalització, reforçant el paper de les organitzacions 
empresarials, conferint a les agències públiques un paper de facilitador més que 
de prestador de serveis, per a així aprofitar al màxim la capacitat multiplicadora 
de les organitzacions empresarials i evitant duplicitats i ineficiències. 
 

 Cal definir una estratègia clara i coneguda en l’àmbit de la internacionalització. 
Recolzar les empreses en reptes d’enfrontar-se a un nou escenari mundial, a un 
canvi en les cadenes globals de valor i per tant de subministrament, i a la 
necessitat d’adoptar innovadores formes de presència a l’exterior.  
 

 Cal desenvolupar una imatge empresarial moderna per a revertir la 
deterioració de la nostra imatge industrial a conseqüència de la gestió i 
resultats de la pandèmia al nostre país. 
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Unió Europea  
 

El passat mes de juliol de 2020, els caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea van 

arribar a un històric acord sobre un fons de recuperació de 750.000 milions d'euros 

per donar suport als països més afectats per la pandèmia, que inclou fins a 390.000 

milions en transferències directes i 360.000 milions en préstecs, així com un pressupost 

de 1,074 bilions per als pròxims set anys. Es tracta d'un paquet financer sense 

precedents, de 1,8 bilions en total, que permetrà a la Comissió Europea emetre deute 

comú en els mercats amb l'objectiu de finançar el pla de recuperació, utilitzant com a 

aval el pressupost de la UE.  

 

D´acord amb l´actualització de preus de gener de 2021 (pendent d’aprovació final), 

Espanya podrà rebre fins a 150.000 milions, aproximadament 80.000 milions en 

forma de subsidis i la resta en préstecs a retornar. Dels subsidis, el Govern central 

espera comprometre uns 34.600 milions, dels quals el 54% l'hauran de gastar les 

autonomies en matèries de la seva competència (medi ambient, energia, transports, 

educació, sanitat, habitatge o aigua). Els ministeris transferiran els fons a través de la 

conferència sectorial pertinent. En total, els Pressupostos contemplen uns 10.700 

milions en transferències de fons europeus a les autonomies. El Ministeri d'Hisenda va 

anunciar que les autonomies rebran en els pròxims dos anys 10.000 milions d'euros 

(8.000 milions per aquest any i 2.000 milions pel 2022) dels fons europeus per a la 

reconstrucció, dels quals 1.706 milions del fons React-EU aniran a Catalunya per 

reactivar l´economia després de l´impacte de la pandèmia (ja compromesos per 

despeses fetes en sanitat i educació).  

 

Es tracta d´una oportunitat única per recuperar i modernitzar (mitjançant projectes 

transformadors) la nostra economia, tan colpejada per la crisi de la Covid, però es 

absolutament necessari maximitzar l´ús dels fons (vist el nostre historial de captació de 

fons). Si una regió no aconsegueix executar els recursos que tingui assignats, posaria 

en risc els objectius nacionals i Brussel·les podria arribar fins a l'extrem de retenir 

desemborsaments per al conjunt del país.  

 

Per tal de maximitzar l´ús dels fons: 

 

 S’hauran de presentar projectes rentables, innovadors i en línia amb les 

prioritats europees i recomanacions del Semestre Europeu;  

 

 Donat que la major part del finançament és indirecte i per tal de garantir un 

arrossegament real a l'economia productiva, la col·laboració públic-privada és 

essencial, per la qual cosa, el Govern de la Generalitat ha d’estructurar la 

interlocució amb el sector privat i recopilar projectes atractius; i  

 

 Donat que el 70% de les ajudes s´adjudicaran entre 2021 i 2022, i tot i que el 

període d’execució i consum serà de 2021-26, la enorme quantitat de fons que 

rebrà Espanya (encara que no se sap exactament encara la clau de repartiment 

https://www.consilium.europa.eu/media/45124/210720-euco-final-conclusions-es.pdf
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a nivell autonòmic) implicarà la necessitat de anticipació i agilitat per captar 

i fer bon ús del fons.  

 

En relació a aquest últim punt, el Govern central ha demanat a les comunitats que 

adoptin una nova normativa per tal agilitar els seus procediments de despesa. En aquest 

sentit, la Generalitat haurà de: 

 

 Regular, de forma complementària al Reial decret-llei 36/2020, mitjançant 

normativa pròpia (canvis sobre regulació del procediment administratiu, de la 

normativa de subvencions, de la normativa sectorial i/o de la regulació del règim 

local); 

 

 Definir els àmbits d’actuació econòmica i social que han de ser considerats 

preferents per accedir als fons; 

 

 Coordinar, mitjançant una “finestreta única”, els projectes que abasten més 

d’un sector concret i que poden encabir-se en vàries manifestacions d’interès; 

 

 Reservar les dotacions pressupostàries necessàries; 

 

 Establir les fórmules necessàries perquè les entitats i empreses privades 

interessades puguin accedir als fons (publicació de guies i d’exemples de 

projectes, establiment d´una oficina administrativa específica d’informació i 

assessorament, etc). Hi haurà d’haver un diàleg actiu amb el sector empresarial 

per a la identificació de projectes d’interès que requereixin de la col·laboració 

publico-privada; 

 

 Fomentar la seva participació en estructures de col·laboració públic-

privada  (agrupacions per a la presentació de sol·licituds a convocatòries 

d’ajuda, consorcis, societats d’economia mixta, etc); i 

 

 Dotar de mitjans tècnics i personals suficients als Departaments 

responsables de la gestió dels fons. 

 
Finalment, cal recordar que, a part dels fons per a la recuperació, el marc financer 

plurianual de la UE segueix contemplant programes per canalitzar fons de gestió 

autonòmica com el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), que 

fomenta el desenvolupament equilibrat en les diferents regions de la UE, o el Fons 

Social Europeu (FSE), que dóna suport a projectes relacionats amb l'ocupació, 

absolutament necessaris per contribuir als objectius de la Comissió Europea com 

son la transició ecològica i digital. 
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Finançament i Segona Oportunitat 
 

 Deep Tech Invest: 

o Programa de transferència de tecnologia, creació i creixement d’empreses 

de base tecnològica amb aplicació deep tech. 

 

 Línia de coinversió amb crowdequity:  

o Línia per potenciar les startups que es financen en entorns digitals a 

través de cobrir un import de les rondes de finançament en les 

plataformes digitals de crowdequity. 

 

 Programa de coinversió i risc en projectes singulars, tractors, d’alt impacte 

o de ràpida escalabilitat. Canalitzar projectes als fons gestionats per l’ICF:  

o ICF Capital Expansió II, orientat a pimes amb projectes de creixement 

orgànic (internacionalització, increment de la capacitat productiva, nous 

centres productius...), o inorgànic a través d’adquisicions. 

o ICF Venture Tech II, orientat projectes d’innovació tecnològica amb 

projectes en fase de maduració early avançat i series A. 

o Els instruments indicats disposen d'un recursos conjunt totals de 70M€ 

per invertir en diversos sectors i projectes, entre els quals mobilitat i 

automoció podrien suposar un percentatge elevat. 

 

 Establir una normativa financera raonable, d'acord amb els estàndards 

europeus, que defugi de maximalismes referent a les necessitats de recursos 

propis del sistema bancari o de les dotacions per impagament, atès que fins i tot 

poden asfixiar més el crèdit que pugui haver-hi.  

 

 Lluita contra la morositat pública i privada. 

 

 Reforçar la seguretat de cobrament de les operacions comercials. 

 

 Reforçar el finançament alternatiu a la bancària. 

 

 Promoure una gestió acurada amb els jutjats mercantils, que permeti salvar 

el màxim d’activitats productives que vagin a fases pre-concursals o 

concursals, que caldrà canalitzar, com es fa amb la Direcció General d’Indústria, 

per donar publicitat i sortida a elles, i més després d’un any de suspensió, que 

s’aixecarà al mes de març. 
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Relacions Laborals i Ocupació 
 

En l'àmbit laboral s'ha de considerar que la competència legislativa correspon a 

l'Estat, i a la Comunitat Autònoma les competències executives o de 

desenvolupament, amb la qual cosa l'espai on actuar directament des de Catalunya és 

limitat. No obstant això, també es formulen propostes perquè el futur Govern de la 

Generalitat les traslladi al Govern Central i a les Corts Generals en aquelles matèries de 

competència estatal. 

 

Context Covid-19 

Tenint en compte les darreres dades de l’atur del mes desembre, a Catalunya es tracta 

del primer augment de l’atur després de 10 anys consecutius de disminucions de l’atur 

al mes de desembre i el segon increment més pronunciat de la sèrie disponible, des de 

1996. L’atur s’ha incrementat en 12.863 persones al desembre, el que comporta un 

2,7%, liderant l’augment de l’atur a tot l’Estat.  

En termes interanuals el creixement de l’atur registrat ha sigut major a Catalunya 

(+28,2%, amb un total de 497.611 persones aturades) que al global de l’Estat (+22,9%, 

amb un total de 3.888.137 aturats registrats). 

Respecte a la contractació, les caigudes de la contractació tant al mes de desembre 

com en termes interanuals denoten un escàs dinamisme del mercat de treball i una 

manca de confiança empresarial en el futur immediat. 

A les negatives dades anteriors s’han d’afegir els 755.000 treballadors a nivell estatal 

que es troben afectats per un ERTO i que no computen com a aturats. A més, s’ha de 

considerar que els 2 darrers mesos s’ha trencat la tendència de reducció de la xifra dels 

afectats per ERTOS, passant de 599.350 a l’octubre a 755.613 al desembre. 

Totes aquestes dades són conseqüència de la crisi derivada del Covid-19, 

agreujades per les diverses Resolucions que prohibeixen o restringeixen 

l’activitat econòmica. 

La creació d’ocupació que es produeix l’any 2021 estarà molt allunyada de recuperar el 

que s’ha destruït durant l’any 2020 i assolir els nivells anteriors a la crisi. 

Per iniciar una recuperació intensa de l’ocupació perduda, poder reincorporar els 

treballadors afectats per ERTO i evitar el major nombre possible d’acomiadaments 

i ERO, és cabdal i urgent, d’una banda que s’aportin els recursos econòmics 

necessaris pels sectors afectats per la crisi i per les mesures que restringeixen la 

seva activitat, i, d’altra banda, adoptar mesures normatives que impliquin una 

reducció dels costos fiscals envers les empreses, així com mesures perquè les 

empreses tinguin la capacitat de prendre les decisions organitzatives necessàries 

per garantir la seva viabilitat tot adaptant-se a la nova realitat. 

Davant l'excepcional i dramàtica situació en què es troben les empreses per causes 

alienes a la seva voluntat, que ha suposat tancar les seves instal·lacions, paralitzar les 

seves activitats o reduir-les dràsticament, bé per decisions de les diferents autoritats 

governatives, bé per la suspensió o cancel·lació de la seva activitat com a conseqüència 

d'una sèrie de causes derivades d'aquesta crisi sanitària mundial, l'única sortida possible 
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és la confiança mútua i la posada a disposició de les empreses de mecanismes 

financers, econòmics i laborals que aportin oxigen per reduir els efectes perjudicials que 

es deriven d'aquesta crisi per a empreses i treballadors. La crisi de la Covid-19 ha 

impactat de forma molt dura en el mercat laboral i les diferents restriccions a l'activitat 

que es van succeint impedeixen o limiten la represa de nombroses activitats 

econòmiques. 

No obstant això, ens trobem amb una sèrie de mesures errònies plasmades en diversos 

reials decrets llei aprovats durant la pandèmia que van en la direcció contrària, com ara, 

la prohibició d'establir externalitzacions de l'activitat, concertar noves contractacions 

(directes o mitjançant ETT), la prohibició d'extingir contractes de treball, fer noves 

contractacions. Si davant el present escenari d'extrema gravetat es tanquen les portes 

a determinats instruments per superar situacions crítiques i s'afegeixen noves traves 

contra les empreses i prohibicions d'acudir als diversos mecanismes que permet la 

nostra normativa per pal·liar situacions límit per tal d'evitar l'adopció de mesures més 

traumàtiques, a nombroses empreses les estaran abocant irremeiablement a presentar 

EROS  i acudir al concurs de creditors i procedir a la liquidació definitiva de l'empresa. 

Moltes de les mesures anteriorment indicades són de dubtosa constitucionalitat, ja que 

atempten contra el principi de llibertat d'empresa constitucionalment reconegut a l'article 

38 de la Constitució. El mateix Tribunal Constitucional ha assenyalat "el reconeixement 

als particulars d'una llibertat de decisió no només per crear empreses i, per tant, per 

actuar en el mercat, sinó també per establir els propis objectius de l'empresa i dirigir i 

planificar la seva activitat en atenció als seus recursos i a les condicions del propi mercat 

"(STC 83/1984, de 24 de juny). A més de ser contrària a les necessitats empresarials, 

ja que moltes empreses, necessitaran reduir plantilles per redimensionar la difícil 

situació amb la qual es trobaran. 

Foment ha presentat múltiples esmenes a totes les mesures que atempten contra els 

interessos empresarials. A títol d'exemple, i entre moltes altres: 

 En relació a la "prohibició" d'acomiadar que es va introduir en el RDL 9/2020, des 

de Foment ja es va dir que era de dubtosa constitucionalitat i que alterava entre 

altres principis fonamentals el de llibertat d'empresa. Per tant, hauria d'haver 

desaparegut des de la seva publicació, i no només no ha desaparegut sinó 

que s'ha tornat a incorporar en els successius reials decrets llei i 

pròrrogues. 

 Quant a la interrupció del còmput dels contractes temporals per ERTOs, de força 

major i ETOP vinculats al COVID-19, que suposa l'ampliació de la durada 

d'aquests contractes i dels períodes de referència equivalents a el període 

suspès. Es va presentar una esmena en el sentit que no s'interrompés el còmput 

de durada dels contractes temporals si "la causa que justifica la subscripció 

d'aquests contractes, durant el període de suspensió o després de la represa de 

l'activitat hagués desaparegut". I això està justificat en què els contractes 

temporals a Espanya són essencialment causals, per tant, la seva subscripció i 

manteniment està totalment vinculada a la subsistència de la causa que ho 

justifica. 

 A més, no podem obviar la D.A. 6a de l'RDL 8/2020 sobre "salvaguarda 

l'ocupació" que     estableix "el compromís de l'empresa de mantenir l'ocupació 

durant el termini de 6 mesos des de la data de represa de l'activitat". Des del 
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moment de publicació d'aquesta norma, des de Foment del Treball ja vam 

alertar del greu perill que comportava la mateixa, atès que nombroses 

empreses es veuran abocades a extingir contractes per adaptar els seus 

recursos humans a la nova i delicada realitat amb la qual ens trobem, i 

l'incompliment d'aquesta obligació de manteniment de l'ocupació en 

l'empresa comporta greus perjudicis per a aquestes  com el reintegrament de 

totes les cotitzacions exonerades i la probable qualificació de nul·litat o 

improcedència dels acomiadaments (ja s'han dictat diverses sentències per part 

dels Jutjats de lo Social en els dos sentits, amb la inseguretat jurídica que això 

comporta per a les empreses). Però sobretot, la nostra esmena expressava 

que "el compromís de manteniment de l'ocupació no podrà exigir-se en els 

supòsits en què s'acrediti la necessitat empresarial de reestructuració i 

redimensionament de les seves plantilles provocada per una situació 

econòmica negativa derivada directament o indirectament de la Covid-19", 

amb la qual cosa de facto no s'aplicaria aquesta disposició. 

Lamentablement, no només no s'ha suprimit aquesta clàusula de salvaguarda 

de l'ocupació sinó que s'ha tornat a incloure en les successives pròrrogues dels 

ERTES. 

Des de Foment considerem que des d’un punt de vista de seguretat jurídica, s'haurien 

clarificar els  que estan plantejant més dificultats, als efectes de poder donar coherència 

entre les mesures de manteniment de l'ocupació, així com les necessitats de les 

empreses en els pròxims mesos, i les conseqüències jurídiques que tindria l'empresa 

en cas d'incompliment sota un criteri de proporcionalitat. Considerem que és necessari 

incorporar nous supòsits per eximir de responsabilitat a les empreses que com a 

conseqüència de la situació econòmica excepcional, imprevista i dramàtica en la 

qual es poden trobar derivada directament o indirectament de la Covid-19, es 

vegin abocades a reestructurar plantilles i no puguin mantenir part de l'ocupació, 

així com altres supòsits d'exclusió adequats i raonables. 

S'està establint en la normativa recent una limitació inusitada dels poders i facultats 

empresarials que són essencials des del punt de vista organitzatiu, posant en greu risc 

les possibilitats empresarials de sobreposar-se a les dificultats sobrevingudes amb què 

s'han trobat. Aquestes normes transpiren una desconfiança injustificada en la capacitat 

i responsabilitat en la gestió empresarial. 

Les diferents mesures abans exposades no només atempten contra la llibertat 

d'empresa constitucionalment reconeguda, sinó que generarà un senyal d'alarma que 

afectarà les decisions de futures inversions al nostre país, tant pel fons de les mesures 

adoptades, com per la inseguretat jurídica, l'intervencionisme, i la desprotecció i atac a 

la iniciativa empresarial que es desprèn de les mateixes. Per tant, incidint en una futura 

recuperació de l’ocupació. 

Així mateix, és necessari i urgent que s'adoptin mesures de caràcter fiscal i de 

reducció de costos laborals, que es reverteixin aquelles mesures legislatives que 

impedeixen a les empreses ajustar els seus recursos humans a la seva realitat i 

introduir mecanismes de flexibilitat en la gestió de les relacions laborals. 

Tanmateix, i vinculat amb el que s’ha exposat anteriorment, qualsevol ajut que es 

pugui preveure per a les empreses no pot estar condicionat al manteniment de 

l’ocupació.  



 

 

 

66 
 

Propostes de FTN a les Eleccions al Parlament de Catalunya 2021 

Des Foment s'insisteix en la necessitat de prorrogar els ERTOs sine die per a les 

empreses que ho requereixin. Per tant, hauria de prorrogar indefinidament per a 

la totalitat de les empreses mentre subsisteixin les causes, la suspensió, 

cancel·lació, limitació o restriccions d'activitats, o una afectació en el seu nivell 

d'activitat o una pèrdua de facturació. Nombrosos sectors i empreses després de la 

finalització de l'última pròrroga, continuaran estant en una situació delicada i no 

normalitzada com a conseqüència de la subsistència de les causes que justifiquen la 

tramitació dels ERTOS. 

Així mateix, s'han d'adoptar les mesures necessàries per evitar noves restriccions a 

l'activitat econòmica, suprimir les prohibicions i limitacions a la capacitat de gestionar els 

RRHH per part de les empreses i reduir els costos laborals. A títol d'exemple, des de 

Foment hem fet una proposta perquè el FOGASA aboni el 50% de la indemnització 

legal que correspongui als treballadors la relació laboral s'extingeixi en base als 

articles 51 o 52 c) de l'Estatut dels Treballadors immediatament després o en tot 

cas a partir dels 6 mesos amb posterioritat a haver estat inclòs en un expedient 

de regulació d'ocupació de suspensió o de reducció de jornada, ja sigui per força 

major o per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, com 

a conseqüència o relacionades amb el Covid-19 tal com es contemplen en els 

articles 22.1 i 23.1 de Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, i normes 

complementàries. 

Foment del Treball considera, que les mesures de flexibilitat que estableix la reforma 

laboral del 2012, així com la introducció de noves mesures en la línia d'impulsar 

un marc de relacions laborals flexible, contribuiran en el moment actual a 

l'establiment d'unes bases positives per millorar la creació d'ocupació i evitar la 

destrucció de la mateixa. Això no obsta, que la mateixa pugui ser objecte de 

revisió i modernització, sempre en el marc de el diàleg social amb els agents 

socials. Per això, des de Foment del Treball s'exigeix la participació dels agents 

socials amb caràcter previ a l'adopció de mesures com la "contrareforma laboral" 

o qualsevol altre modificació normativa restrictiva de l’activitat empresarial, que 

puguin generar un nou escenari molt perjudicial per les empreses i les quals 

poden suposar greus impactes econòmics i socials . 

La Reforma ha millorat alguns aspectes que faciliten els mecanismes per flexibilitzar les 

relacions laborals i adaptar els recursos humans i les estructures internes de les 

empreses a les necessitats canviants de les mateixes, i que modernitzen els continguts 

de la negociació col·lectiva; per això, les mesures anunciades per part de Govern sobre 

una contrareforma en matèries tan importants com la ultraactivitat, la prioritat aplicativa 

del Conveni d'empresa, la subcontractació o la inaplicació dels Convenis Col·lectius, no 

afavoriran a la recuperació de la productivitat i l'ocupació. 

Per últim, i en relació als treballadors autònoms, donada la gravetat de la situació que 

pateix aquest col·lectiu com a conseqüència de la pandèmia, agreujada per les diverses 

mesures de restriccions de l’activitat econòmica, reclamem que es facin efectius nous 

ajuts pels autònoms mentre subsisteixin els efectes de la crisi derivada de la Covid-19, 

així com restriccions i limitacions al desenvolupament de l’activitat empresarial. 

Igualment, es necessari consolidar i potenciar el Consell Català del Treball 

Autònom com a òrgan de concertació i diàleg.   
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Context general. Mesures de millora i desenvolupament de la Reforma Laboral 

1. Objectivar més els procediments i les causes que justifiquen els acomiadaments 

objectius, col·lectius i individuals, i les modificacions substancials de les condicions 

de treball, per evitar que els tribunals segueixin realitzant judicis de raonabilitat. És 

a dir, que quan es compleixen les causes hagi certesa que no seran revocats 

posteriorment pels tribunals, i es garanteixi l’execució de les decisions empresarials. 

2. Establir un veritable punt i final al procediment d'inaplicació de l'article 82.3 de 

l'Estatut dels Treballadors, que garanteixi la desvinculació dels convenis, sense que 

es deixi a l'arbitri de les Comissions tripartides amb la participació de l'Administració, 

o consideracions subjectives de tercers.  

3. Amb independència de les diferents reformes produïdes en el marc dels Expedients 

de regulació d’ocupació com a conseqüència de la crisis sanitària, un cop es pugui 

tornar a la normalitat anterior és necessari facilitar els Expedients de Regulació 

d’Ocupació. S'ha de modificar el desenvolupament reglamentari dels 

acomiadaments col·lectius perquè s’exigeix un excés de documentació que dificulta 

la presentació de l'ERO i promou que es puguin produir defectes formals, i existeix 

massa intervencionisme de l'autoritat laboral i de la Inspecció de Treball, permetent 

al jutge la declaració de nul·litat dels acomiadaments per falta de documentació o 

defectes formals tot i que es compleixin les causes. 

 

Noves reformes en l’àmbit laboral 

1. Contractació: 

 Configuració d'un sistema de contractació simple, flexible i amb eliminació de 

burocràcia. 

 Reformar la contractació a temps parcial flexibilitzant la mateixa per fer-la 

més atractiva i augmentar aquesta tipologia contractual, en aspectes com la 

regulació de la distribució de les hores ordinàries i el règim d'hores 

complementàries, així com la reversibilitat del contracte a temps complet a 

un parcial per decisió empresarial justificada. 

 Recuperar la fórmula introduïda per la derogada Llei 32/1984, en el sentit de 

permetre la celebració de contractes de treball de durada determinada 

davant el llançament de nova activitat empresarial. 

S'ha d'entendre per llançament de nova activitat tant com l'inici de l'activitat 

productiva, com la posterior instal·lació o obertura de nous establiments o 

mercats, així com l'inici de noves activitats o l’increment de les ja existents. 

 S'ha de reformar el contracte en pràctiques i el contracte per a la formació i 

l'aprenentatge, per potenciar la seva utilització per part de les empreses. 

 Augmentar la durada dels contractes d'obra i servei al que duri l'obra (més 

de 3 anys, atacant alhora les obres fraudulentes). Modificar l'article 15.1a. ET 

que limita a “tres anys la durada de l'obra ampliable fins a dotze mesos per 

conveni. Transcorregut aquest termini, el treballador obté la condició de fix”. 

La pròpia naturalesa de l'article sol·licita com a condició necessària de l'obra 
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que “sigui en principi de durada incerta” això justifica que no tingui sentit la 

seva limitació més enllà de la pròpia durada d'aquesta. 

2. Canvi de la denominació i de la naturalesa del concepte d'extinció (indemnització) 

en els contractes temporals. (Art. 49.1.c ET) Eliminar el concepte de “indemnització” 

en acabar qualsevol tipus de contracte temporal. No té sentit denominar-ho 

indemnització perquè el treballador quan acaba el contracte temporal, no hi ha 

acomiadament ni vulneració dels seus drets. 

3. Potenciar les fórmules de flexibilitat interna que permetin la capacitat d'adaptació 

empresarial (modificació substancial de condicions de treball, mobilitat funcional i 

geogràfica, inaplicació de convenis col·lectius, prioritat aplicativa del conveni 

d'empresa, incentivació dels Expedients de suspensió de contracte i reducció de 

jornada en detriment dels d'Extinció, etc.). 

4. Art. 42.1 de l'Estatut dels treballadors. És important sol·licitar el manteniment i no 

limitació de l'actual regulació del règim de subcontractació. Assegurant-nos, al 

mateix temps, que els processos de subcontractació siguin més àgils i eficients i 

garantint que no es vulneren els drets dels treballadors. En paral·lel també defensem 

la prevalença dels convenis d'empreses.  

5. Reducció lineal de les cotitzacions empresarials a la Seguretat Social com incentiu 

per a generar ocupació i reduir costos, donat que les excessives cotitzacions actuals 

suposen un impost a les contractacions. 

6. Plantejar la introducció de modificacions en matèria de bonificacions en relació amb 

la supressió de bonificacions introduïda pel Reial Decret llei 20/2012, per evitar els 

perjudicis ocasionats a les empreses. 

7. Canvi en la regulació de les hores extraordinàries per facilitar la seva utilització en 

els supòsits que siguin necessaris per a les empreses. 

8. Facilitar a les empreses el pagament de sancions, aplaçaments de deute, potenciar 

el fraccionament. 

Regulació del dret de vaga: Una regulació que estableixi l'exercici d'aquest dret, així 

com els seus límits i garanties, a través d'una llei orgànica, tal com preveu l'article 

28.2 de la Constitució Espanyola. 

9. Calendari laboral: Traslladar els dies festius intersetmanals a dilluns o divendres per 

reduir costos i millorar la productivitat. 

10. Defensar el paper de les ETT i trencar l'associació entre temporalitat i precarietat 

que està distorsionant permanentment el debat sobre les necessitats del mercat 

laboral.  

11. Enfortiment i major desenvolupament de les polítiques actives d'ocupació en 

detriment de les polítiques passives, que en determinats supòsits provoquen un 

efecte desincentivador i una actitud passiva en la recerca de feina.  

12. Exercir un control decidit per l’Administració sobre el frau en matèria de cobrament 

de prestacions i rebuig de feines idònies. 
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Negociació col·lectiva 

És necessari avançar cap a un sistema de negociació col·lectiva més àgil, eficaç i 

adaptat a les necessitats imposades pel nou marc de relacions laborals, proposant-se 

per a això:  

1. Potenciar la negociació col·lectiva com l'eina prioritària per a la regulació de les 

condicions laborals, per afavorir la competitivitat de les empreses i l'ocupació dels 

treballadors.  

2. Facilitar la renovació i actualització dels convenis, respectant l'autonomia de la 

voluntat de les unitats de negociació i evitant la petrificació dels seus continguts.  

3. Impulsar l'ús dels Sistemes autònoms de solució de conflictes laborals, com a 

prolongació de l'activitat negociadora a través de la gestió negociada dels conflictes.   

 

Absentisme laboral 

1. Potenciar les mesures de control i eficàcia de la incapacitat temporal de curta 

durada. 

2. Supressió de la obligació empresarial del pagament de la prestació durant el 4rt. al 

15è. dia de la baixa. 

3. Fomentar els canals de comunicació que afavoreixin les interrelacions entre el 

personal mèdic dels Serveis Públics de Salut i els serveis mèdics de Mútues i 

empreses. 

4. Control de les llistes d’espera amb l’objectiu de reduir-les evitant costos a les 

empreses en la gestió de la incapacitat temporal. 

5. Reconeixement de competències a les Mútues per expedir altes mèdiques en tots 

els supòsits. 

6. Facilitar l’expedició de receptes mèdiques a l’empresa pels metges d’empresa. 

7. Potenciar els recursos i actuacions de l’ICAM, i la seva coordinació amb les 

empreses. 

 

Tribunal Laboral de Catalunya 

Potenciació del Tribunal Laboral de Catalunya per tal de que pugui donar resposta 

eficient i adequada a les competències atribuïdes per la reforma laboral i per la reforma 

de la negociació col·lectiva. Garantir un pressupost adequat a través d’una partida 

nominativa dels pressupostos de la Generalitat. 

 

Igualtat 

La igualtat és un dret fonamental per al progrés i la cohesió social i també com a factor 

de competitivitat. 
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En aquest sentit, Foment considera que la igualtat entre gèneres és, primer, un dret de 

les dones i un haver de la societat i, segon, un element de competitivitat vinculat a la 

gestió del talent del qual ni es pot ni s'ha de prescindir.  

Per a poder avançar en matèria d'igualtat és imprescindible la suma d'esforços de tots 

els agents de la societat implicats. Sent prioritàries les següents mesures:  

1. Reforçar el paper de la concertació i del diàleg social, per a aconseguir acords partint 

de la realitat de cada àmbit territorial i sectorial. Evitant obligacions legislatives que 

puguin provocar un efecte pervers en la consecució de la igualtat efectiva en el mercat 

laboral.   

2. Impulsar la visió estratègica de millora de la competitivitat empresarial que 

proporcionen les polítiques d'igualtat.   

3. Avançar en una nova organització del temps de treball més racional, saludable, 

igualitària i eficient.   

4. Impulsar mesures contra la segregació i discriminació horitzontal i vertical en els llocs 

de treball, així com accions en l'àmbit educatiu per a evitar la segregació futura en funció 

del sexe en determinades ocupacions i sectors.  

5. Suport tècnic a les empreses que han d'implementar un Pla d'Igualtat a partir de la 

regulació del Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a garantia de 

la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació. Més tenint en 

compte el que s’estableix al Reial Decret 901/2020 pel que es regulen els plans d’igualtat 

i el seu registre. Tanmateix, es necessari suport tècnic a les empreses per implantar les 

mesures especifiques per fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i a la no discriminació 

entre dones i homes en matèria retributiva desenvolupares pel Reial Decret 902/2020 

d’igualtat retributiva entre homes i dones. 

6. Eliminar el registre de la jornada de l'art. 34 del ET, que afecta negativament als nous 

models de relacions laborals de flexibilitat horària, teletreball, treball per objectius, etc. 

que les empreses vénen aplicant com a mesures de conciliació de la vida familiar i 

laboral. 

 

Digitalització i plataformes digitals 

El creixement de l'ocupació vinculat amb les innovacions tecnològiques, la digitalització, 

la robòtica, etc. és imparable i, especialment destacable és el desenvolupament 

vertiginós de les plataformes tecnològiques. 

Com és sabut, la incertesa i la inseguretat són uns dels principals enemics de la inversió 

empresarial i el desenvolupament econòmic. Per això, és fonamental analitzar les 

solucions idònies que afavoreixin el desenvolupament de les plataformes digitals i, per 

tant, el creixement econòmic i de l'ocupació, partint de la premissa que el futur de 

l'ocupació i de les relacions laborals a Europa no es basaran tant en els models clàssics 

i la seva tradicional regulació, sinó, a partir d'una nova interpretació encertada de la 

realitat, en un nou model regulatori que sàpiga adaptar amb flexibilitat les noves fórmules 

d'activitat, principalment vinculades a el desenvolupament de les tecnologies. 
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L'auge de fenòmens com la subcontractació, l'externalització de serveis, l'outsourcing, 

el teletreball, la introducció de noves tecnologies, o, directament, la introducció 

necessària de mecanismes flexibilitzadors de les relacions laborals en matèria salarial, 

de gestió de el temps de treball, de treball per objectius, entre altres, han obligat a 

redimensionar els factors tradicionals de delimitació de la feina per compte d'altri, el 

treball autònom i altres formes reguladores més flexibles alienes a les anteriors. 

No es pot obviar que la digitalització i la incorporació de les noves tecnologies en les 

relacions laborals generen un impuls sense precedents en termes de productivitat, (una 

utilització dels recursos més eficient, de manera que augmenten la productivitat i la 

sostenibilitat) grans oportunitats per a consumidors, emprenedors i empreses, el 

sorgiment de noves empreses que coexistiran amb les empreses i indústries 

tradicionals, o l'adquisició de noves competències professionals i nous requisits de 

qualificació, entre d'altres. 

Hauria aprofitar aquesta oportunitat per replantejar el nostre vigent model laboral per 

flexibilitzar-lo, eliminant barreres administratives, sobrecostos laborals injustificats, 

normes rígides i obsoletes i determinades tuteles desfasades. 
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PIMES 
 

Tot i que moltes mesures de les concretades als apartats anteriors fan referència també 

a pimes, s’ha considerat fer un apartat específic que visualitzi qüestions de preocupació 

que es traslladen al govern de la Generalitat, en l’àmbit de les seves competències. 

 

Fiscalitat 

La crisi econòmica que es deriva de la pandèmia sanitària de la covid-19 té una magnitud 

mai vista, per la seva intensitat i per la seva celeritat en l’impacte. L’Administració, 

comptant amb la cooperació dels agents socials, ha d’articular a curt i mitjà termini una 

resposta per ajudar al sector privat a reduir l’impacte que aquest escenari, ple 

d’incertesa, està tenint i així facilitar la recuperació econòmica de la qual es gaudia 

abans de la pandèmia.  

Fent especial èmfasi en l’impacte de la pime les nostres principals propostes són:  

1. Alleujar la pressió fiscal de les empreses catalanes. Revisar els impostos que 

les empreses han d’assumir a Catalunya, 18 en total. Catalunya és la comunitat 

autònoma amb més tributs propis. 

2. Eliminar l’impost sobre el Patrimoni, i reduir substancialment l’impost sobre 

successions i donacions. 

3. Eliminar l’increment de la taxa turística aprovat per la Generalitat que començarà 

a aplicar-se a partir de juny de 2021 

4. Estimular el consum mitjançant la reducció de l’IRPF en tots els seus trams.  

5. Implantar un règim fiscal econòmic que afavoreixi la població dels territoris menys 

poblats. 

6. Elaborar un pla estratègic per reduir el frau fiscal. 

 

Finançament 

En aquest nou període gran part de l’esforç de les mesures adoptades han d’estar 

dirigides a evitar que els problemes de liquiditat de les empreses a curt termini derivat 

de la paralització d’una part o del total de l’activitat econòmica per contenir l’avenç de la 

pandèmia, es transformi en un problema de solvència a llarg termini.  

Les polítiques adoptades, paral·lelament, han d’intentar afavorir l’expansió i el 

creixement de les pimes. Només així es podrà aconseguir un teixit empresarial més sòlid 

i estable. Un informe publicat per l’OCDE1 l’abril de 2020 va destacar que les pimes 

estan particularment exposades al risc de fallida a causa de la prolongació de les 

mesures per contenir la Covid-19 i representen el 75% de totes les ocupacions en els 

sectors directament afectats. 

                                                           
1 OECD - “Small, medium and vulnerable”. https://www.oecd.org/sdd/business-stats/statistical-insights-
small-medium-and-vulnerable.htm 
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A Catalunya el pes de la Pime és especialment important. De les 629.876 empreses 

actives a Catalunya a 1 de gener de 2020, 628.819 eren pimes. També s’ha de destacar 

que, el 58% de les empreses actives a 1 de gener de 2020 a Catalunya no tenien 

assalariats, el 33,6% tenien entre 1 i 5 assalariats i el 3,58% tenien entre 6 i 9 assalariats. 

Paral·lelament, el 96,1% de les empreses del sector dels serveis i el 95,8% de les del 

comerç, els dos sectors més afectats per la crisi derivada de la Covid-19, eren empreses 

de menys de 9 assalariats.  

Amb tot això, volem destacar que més del 95% del nostre teixit empresarial està format 

per microempreses. L’excepcionalitat de les circumstàncies viscudes en el 2020 

requereixen mesures excepcionals que puguin reduir els efectes econòmics de la 

pandèmia en les nostres pimes, les més vulnerables i, al mateix temps, les que generen 

més ocupació.   

Les nostres propostes per minimitzar l’efecte de la crisi en les pimes són:  

7. Enfortir l'accés a les pimes al finançament;  promoure l'accés de les pimes a 

instruments de finançament bancari i no bancari a través de diferents instruments i 

canals. 

8. Facilitar l’accés a mercats exteriors de les pimes catalanes en igualtat de 

condicions que altres competidors i fomentant la creació de plataformes comercials 

en destinació. 

9. Establir un sistema efectiu de vigilància de mercat, amb la finalitat d'erradicar 

pràctiques de competència deslleial per part d'empreses incomplidores, 

combatent així mateix a l'economia submergida. 

10. Establir les mesures dirigides al compliment de la normativa de lluita contra la 

morositat de les operacions comercials i la puntual liquidació per part de 

l’Administració dels seus compromisos financers i dels diferents incentius públics 

compromesos amb les empreses i autònoms en terminis que no comportin nous 

endeutaments per part d’aquests. 

 

Digitalització 

Potser una de les poques dades positives d'aquest 2020 ha estat l'acceleració dels 

processos de transformació digital de les empreses. El 35,3% de les empreses a 

Catalunya va recórrer a les noves tecnologies per continuar amb la seva activitat 

empresarial o disminuir l'impacte de les mesures adoptades pel govern per frenar la 

propagació de la Covid-19. 

En línies generals, les mesures de digitalització van estar adreçades majoritàriament a 

la implantació del teletreball, la realització del màrqueting digital, la creació o renovació 

d’espais web i la introducció del comerç electrònic. 

No obstant això, en aquesta perspectiva també s'observen importants diferències en 

funció de la grandària de les empreses i, novament, continuen sent les més petites les 

que obtenen els resultats més baixos. 
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La digitalització podria impulsar la productivitat de les pimes entre un 15% i un 25% 

gràcies a solucions que els ajudin a digitalitzar i automatitzar processos, digitalitzar les 

seves vendes i incorporar analítica de dades avançada i d’Intel·ligència Artificial.  

Tenim la responsabilitat d’aprofitar aquesta oportunitat i preparar al nostre teixit 

empresarial davant els processos de digitalització. Ara més que mai hem de treure el 

màxim profit als avantatges  que les noves tecnologies poden aportar a la gestió i els 

processos de les empreses. 

Les nostres propostes per impulsar la transformació digital de les pimes catalanes són: 

 

11. Apropar a les empreses la informació i els recursos necessaris per elaborar els 

seus propis plans de digitalització, identificant, en primer lloc, les oportunitats i 

avantatges que l’ús de les noves tecnologies poden aportar i, en segona instància, 

com implementar-les en els seus negocis. 

12. Aconseguir un compromís amb els centres tecnològics per rendibilitzar els 

resultats de la recerca, adequant la seva finalitat a les necessitats reals que 

demanden les empreses de menor dimensió. 

13. Impulsar les infraestructures en telecomunicacions amb la finalitat de reduir la 

fractura digital territorial en totes les zones d’activitat econòmica. 

14. Disminuir les diferències de cobertura de les xarxes de fibra òptica entre les zones 

rurals (46% de les llars i les urbanes (80% a les llars)2. 

 

Sostenibilitat 

Al desembre el Consell Europeu va ratificar un objectiu vinculant per a la UE de reducció 

interna neta de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle pel 2030, d'almenys un 55% 

respecte als valors de 1990. A l’última reunió del 2020 dels principals líders europeus, 

es va  destacar la importància de mobilitzar fons públics i capital privat i han recordat 

l'objectiu global de destinar a l'acció pel clima almenys un 30% de l'import total de la 

despesa a càrrec del marc financer plurianual i del Next Generation EU. 

Per fomentar l'elaboració de normes mundials comuns de finançament ecològic, el 

Consell ha convidat a la Comissió al fet que presenti una proposta legislativa de norma 

de la UE sobre bons verds abans de juny de 2021. 

Catalunya ha d'estar a l'avantguarda de les mesures que facilitin una recuperació 

econòmica que sigui verda, digital, inclusiva i social. Perquè aquest tipus de recuperació 

sigui possible, serà clau, per una banda, poder aconseguir un alt grau de cooperació 

públic-privada i, per un altre, que aquestes estratègies estiguin adaptades a les pimes. 

Només a través del diàleg social i la participació dels interlocutors socials en l'elaboració 

dels plans de recuperació, es podrà garantir que les reformes i les inversions siguin 

adequades per a la recuperació i la prosperitat del teixit empresarial català i de la societat 

en general. Tenint en compte el pes de la Pime en la nostra societat, és fonamental que 

                                                           
2 Informe DESI 2020. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/spain 
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les empreses més petites participin en aquest procés de transformació per a obtenir el 

major rendiment possible de les reformes aplicades i els recursos invertits. 

Les nostres propostes per potenciar una recuperació sostenible són: 

15. Aplicar de manera efectiva el principi de “Pensar primer en petita escala” a 

qualsevol nivell de regulació que afecta el conjunt de les empreses. Les Pimes han 

d'obtenir informació específica, assistència tècnica, un accés més fàcil al 

finançament per a assumir els costos inicials de models comercials més ecològics i 

adquirir les eines tecnològiques disponibles sense necessitat d'assumir costos 

excessius. 

16. Comunicar, sensibilitzar i fomentar entre les pimes l’adopció d’accions encaminades 

a millorar la seva eficiència energètica i identificar en els seus processos la seva 

contribució al desenvolupament sostenible. 

17. Augmentar la competència i transparència als mercats per garantir el 

subministrament energètic al mínim cost possible per a les pimes, és 

fonamental el suport a la millora de la gestió de costos energètics en les empreses 

de menor dimensió. 

18. Recolzar, mitjançant els instruments financers i fiscals adequats, la millora de la 

tecnologia en equips o processos industrials de les empreses de menor dimensió, 

així com la implantació de sistemes de gestió energètica en aquestes empreses 

associades a la digitalització d’aquestes. 

19. Desenvolupar un important conjunt d’intervencions i projectes infraestructurals 

estratègics que resten pendents, i que són imprescindibles pel desenvolupament 

econòmic i social de Catalunya, com el desenvolupament del Corredor Mediterrani i 

els accessos terrestres als ports de Barcelona i Tarragona, així com una major 

inversió en Rodalies i la millora del transport ferroviari de mitja distància. 

 

Capital Humà 

Per sortir de la crisi econòmica derivada de les mesures preses per contenir la COVID 

19, s'ha de fer ús de totes les eines disponibles. Tan important és comptar amb la 

tecnologia adequada, com saber utilitzar-la. 

El talent humà és el que defineix el límit competitiu d'una empresa. Les empreses més 

petites tenen la gran dificultat de retenir el talent humà a causa de la falta d'eines i 

recursos per competir contra les empreses de major dimensió. En els últims anys, la 

bretxa entre l'oferta i la demanda de capacitats s’ha aguditzat, sobretot en les empreses 

de menor dimensió. 

En l’àmbit estatal, si tenim  en compte l’índex DESI 20203 (Índex de l’economia i la 

societat digital) elaborat per la Comissió Europea, va destacar que Espanya es troba en 

la setzena posició dels 28 països de la UE4 en la dimensió del Capital Humà, on 

                                                           
3https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_OBSAE/Posicionamiento-
Internacional/Comision_Europea_OBSAE/Indice-de-Economia-y-Sociedad-Digital-DESI-.html#.X-rsntJKizc 
4 L’índex DESI de 2020 pren com a referència dades recollides durant el 2019, i encara es considerava a 
Regne Unit dins de la Unió Europea 
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s’analitzen les capacitats professionals en matèria digital de les persones dels diferents 

Estats membre.  

El DESI 2020 destaca que els nivells de competències digitals bàsiques de les persones 

espanyoles continua estant per sota de la mitjana europea. Només el 57% de les 

persones tenen competències digitals de nivell bàsic i un 33% per sobre del nivell bàsic. 

En un moment en què la digitalització i l’ús de les noves tecnologies resulta essencial; 

hem de millorar aquestes dades i donar-li a la nostra societat les eines necessàries per 

tirar endavant.  

Les nostres propostes per millorar el capital humà són: 

20. Situar l’educació i la formació en matèria digital com a una prioritat de la 

política catalana i promoure una millora en la qualitat dels sistemes educatius i 

formatius i la seva relació amb l’ocupació. 

21. Apostar per una formació professional generalitzada, efectiva i permanent amb 

la participació activa de les associacions i organitzacions empresarials. 

Preservar un adequat marc de la negociació col·lectiva i afavorir que els convenis 

potenciïn la flexibilitat que les pimes necessiten per potenciar la formació pràctica a les 

empreses. 

 


