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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la
moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del
Parlament de Catalunya
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DEL PPC SOBRE L’EVOLUCIÓ DE L’ECONOMIA (30200052/13)
El Parlament de Catalunya:
1. Constata que l’economia catalana es troba en una situació decadent. En els
últims anys Catalunya, fruit de la política irresponsable dels darrers governs de la
Generalitat, ha perdut el seu lideratge en l’economia espanyola, ha deixat de ser
la primera comunitat autònoma receptora d'inversió estrangera i veu com, any
rere any, es redueix el número d’empreses i s’incrementa el número de concursos
de creditors.
2. Manifesta la necessita de reconduir urgentment la política econòmica del
Govern de la Generalitat. En aquest sentit, el Parlament considera prioritari que el
Govern descarti decisions i abandoni discursos polítics que generen incertesa i
inseguretat jurídica en l’àmbit econòmic, empresarial i industrial.
Rebutjats: 51 vots a favor (PSC-Units, Vox, Cs i PPC) i 81 vots en contra (ERC,
JxCat, CUP i ECP)
3. Insta el Govern de la Generalitat a:
a) Aprovar, abans de finalitzar l’any 2021, una rebaixa fiscal de l’escala
autonòmica de l’impost sobre la renda de les persones físiques per tal de reduir el
gravamen impositiu, especialment, de les rendes baixes i mitjanes.
b) Establir, com ja es va fer l’any 2011, una bonificació del noranta -nou per cent
de la quota tributària de l’impost sobre successions en les adquisicions per causa
de mort pel als contribuents dels grups I i II.
c) Derogar l’impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per
l'aviació comercial, l’impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera
produïda per la indústria, l’impost sobre begudes ensucrades envasades , l’impost
sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica,
l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques i l’impost sobre
les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.
d) Ampliar el nombre actual de bonificacions i deduccions al tram autonòmic de
l’impost sobre la renda de les persones físiques que permeti als catalans poder
deduir-se les despeses generades en escoles bressol, llibres de text i material
escolar, l’aprenentatge de llengües estrangeres, cobertura sanitària a través de
mútues, la cura de persones majors de setanta-i-cinc anys i la deducció per
naixement, adopció i acolliment de menors.
e) Modificar l’actual deducció al tram autonòmic de l’impost sobre la renda de les
persones físiques per lloguer de l’habitatge per a estendre la seva aplicació a
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joves de fins als 35 anys i a famílies nombroses.
f) Reduir, amb l’aprovació de les oportunes bonificacions, l’impost de donacions i
l’impost sobre transmissions patrimonials quan es tracti de l’ad quisició de
l’habitatge habitual o l’inici d’una activitat econòmica.
g) Reduir de forma general fins al 6% l’impost de transmissions patrimonials
davant la transmissió de pisos de protecció oficial, o en el cas de famílies
nombroses, menors de 32 anys o persones amb discapacitat, reduir aquest
impost fins el 4%.
Rebutjats: 13 vots a favor (Vox i PPC), 113 vots en contra (PSC-Units, ERC,
JxCat, CUP i ECP) i 6 abstencions (Cs)
h) Adoptar un paquet d’incentius fiscals als processos de concentració empresarial
en el marc de sector econòmics catalans fortament impactats per la crisi sanitària
de la Covid-19.
Rebutjat: 15 vots a favor (Vox, PPC i dos diputats d’ERC), 79 vots en contra
(ERC, JxCat, CUP i ECP) i 38 abstencions (PSC-Units i Cs)
i) Intensificar la dedicació de les oficines exteriors d’ACCIÓ en la recerca de
mercats per a l’exportació de productes d’empreses catalanes.
Rebutjat: 47 vots a favor (PSC-Units, ECP, Cs i PPC) i 85 vots en contra (ERC,
JxCat, Vox i CUP)
j) Desplegar el Pacte Nacional per la Indústria com a eina per impulsar el
desenvolupament industrial, amb mesures que permetin donar resposta tant als
reptes
conjunturals
com
estructurals,
fent
especial
èmfasi
en
la
internacionalització empresarial.
(S’accepta l’esmena núm.4 del GP ERC i GP JxCat)

Aprovat: 104 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, Cs i PPC), 20 vots en contra
(Vox i CUP) i 7 abstencions (ECP)
k) Aprovar, dins el primer trimestre del 2022, un pla de xoc per a potenciar el
teixit empresarial català amb un triple objectiu: el retorn el més aviat possible de
totes les empreses que han abandonat Catalunya, que noves empreses i projectes
industrials s’instal·lin a la nostra comunitat i fer créixer la mida i la capacitat
d'internacionalització de les empreses catalanes.
Rebutjat: 47 vots a favor (PSC-Units, ECP, Cs i PPC) i 85 vots en contra (ERC,
JxCat, Vox i CUP)
l) Aprofundir en la simplificació de la regulació de l’activitat comercial i econòmica
que faciliti la creació de nous projectes.
Rebutjat: 51 vots a favor (PSC-Units, Vox, Cs i PPC) 74 vots en contra (ERC,
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JxCat i CUP) i 7 abstencions (ECP)
m) Mantenir el procés d’actualització i adequació dels programes de formació
professional per a millorar les habilitats dels professionals en les necessitats de la
indústria 4.0.
(S’accepta l’esmena núm.6 del GP ERC i GP JxCat)

Aprovat: 123 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, Vox, ECP, Cs i PPC) i 9 vots
en contra (CUP)
n) Crear una oficina Brexit a través de la qual identificar i analitzar la inversió que
pugui marxar del Regne Unit amb motiu de la seva sortida de la Unió Europea i,
que al mateix temps, esdevingui l’instrument a través del que es faciliti la
instal·lació d’aquesta inversió a Catalunya.
Rebutjat: 47 vots a favor (PSC-Units, ECP, Cs i PPC) i 85 vots en contra (ERC,
JxCat, Vox i CUP)
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