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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 LA COMPETITIVITAT DE 

L’ECONOMIA CATALANA (Tram. 302-00047/12) 

 

L’economia catalana a partir de l’any 2014 ha mostrat signes de creixement positius la 

qual cosa ha permès deixar enrere la crisi iniciada l’any 2008, i començar a recuperar 

nivells de benestar fruit de la recuperació de 334.000 llocs de treball, davant els 

676.000 que es van perdre en el període 2008-2013. 

És important mantenir el ritme de creixement econòmic per tal que es mantingui la 

creació de llocs de treball, millorin les seves condicions, i repercuteixi sobre el 

benestar de les persones i del conjunt de la societat, per aquest motiu és important 

l’anàlisi de les fortaleses i debilitats de la nostra economia, i adoptar les mesures 

necessàries que permetin crear les condicions necessàries per mantenir el ritme de 

creixement durant els propers anys. 

En aquest sentit, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

1. Impulsar una reordenació fiscal que tregui Catalunya dels darrers llocs dels 

rànquings de les comunitats menys competitives fiscalment. Aquesta reordenació 

fiscal ha d’incloure: 

a) Reordenar el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 

de manera que els contribuents amb rendes inferiors a 30.000€, prop del 80% del 

total dels contribuent, deixin de ser els que paguen més d’entre totes les comunitats 

autònomes, així com adequar els trams impositius autonòmics als trams estatals per 

tal de reduir el nombre total de trams i simplificar l’impost. 

Rebutjat: 38 vots a favor (Cs i PPC) i 89 en contra (JxCat, ERC, PSC-Units, 

CatECP i CUP) 

b) Modificar a la baixa la tarifa de l’impost Transmissions Patrimonials oneroses per la 

compravenda d’immobles.  

Rebutjat: 4 vots a favor (PPC), 89 en contra (JxCat, ERC, PSC-Units, 

CatECP  i CUP) i 34 abstencions (Cs) 

 

c) Incrementar al 99% la bonificació de l’Impost sobre Successions als grups I i II 

aplicable a les bases imposables fins a 500.000€. 

d) Modificar la normativa de l’Impost sobre el Patrimoni, elevant el mínim exempt i 

modificant a la baixa els tipus impositius. 
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e) Reduir els nombre d’impostos propis, especialment aquells que ofereixen un menor 

rendiment tributari o són ineficients (emissió de gasos a l’atmosfera per la industria, 

emissió d’òxids de nitrogen per l’aviació comercial i actius no productius de persones 

jurídiques). 

Rebutjat: 38 vots a favor (Cs i PPC) i 89 en contra (JxCat, ERC, PSC-Units, 

CatECP i CUP) 

2. Garantir la seguretat jurídica i la estabilitat política, abandonant projectes polítics 

que comporten el trencament de l’ordenament jurídic, conflictes socials i polítics que 

perjudiquen l’entorn econòmic i laboral de la nostra societat, com es posa de relleu en 

la evolució de la demografia empresarial i de les inversions, particularment, les 

estrangeres a Catalunya. 

Rebutjat: 55 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC) i 72 en contra (JxCat, ERC, 

CatECP i CUP) 

3. Intensificar les accions de promoció de les inversions estrangeres a Catalunya, 

especialment a través de les oficines d’ACCIO a l’exterior, promovent la col·laboració 

amb l’ICEX España Exportación e Inversiones, davant les importants caigudes de les 

inversions estrangeres que s’han produït durant l’any 2018. 

(S’accepta l’esmena núm.1 del GP Cs) 

Rebutjat: 55 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC), 64 en contra (JxCat, ERC i 

CUP) i 8 abstencions (CatECP) 

4. Evitar la vulnerabilitat de les exportacions catalanes a l’exterior, caracteritzades per 

estar composades per productes amb poc valor tecnològic i estar molt concentrades 

en l’àmbit de les multinacionals, adoptant mesures per: 

a) Centrar els esforços d’impuls de les exportacions en productes de major valor 

afegit tecnològic, tot reforçant les polítiques de transferència de coneixement i 

d’innovació. 

b) Dur a terme programes per impulsar el comerç exterior a les petites i mitjanes 

empreses, ja sigui mitjançant eines de cooperació entre elles o concentracions 

empresarials que les permetin abordar nous reptes en mercats exteriors. 

Rebutjat: 63 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC) i 64 en contra (JxCat, 

ERC i CUP) 
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5. Donar suport al sector turístic de Catalunya que durant el darrer any s’ha vist 

lleugerament afectat per l’amenaça terrorista però també per la conflictivitat política, 

amb almenys les següents actuacions: 

a) Dur a terme les accions necessàries per tal de garantir la seguretat del turisme a 

les destinacions catalanes, amb l’objectiu d’evitar que hi hagi motiu per a fer 

recomanacions negatives per part de països emissors. 

(S’accepta l’esmena núm.2 del GP Cs) 

b) Intensificar les campanyes destinades al turisme interior de la resta d’Espanya i 

col·laborar amb la resta de comunitats autònomes per tal de potenciar la diversitat 

turística del nostre país. 

(S’accepta l’esmena núm.3 del GP Cs) 

c) Col·laborar activament en la promoció exterior d’Espanya i comprometre’s a no 

realitzar accions ni declaracions que perjudiquin la nostra imatge. 

(Transacció amb l’esmena núm.4 del GP Cs) 

Rebutjat: 38 vots a favor (Cs i PPC), 64 en contra (JxCat, ERC i CUP) i 25 

abstencions (PSC-Units i CatECP) 

6. Incrementar, després del constrenyiment de la inversió durant els anys de la crisi 

passant del 1,7% del PIB el 2009 a l’1,46% el 2016, els recursos públics destinats a la 

recerca i el desenvolupament, alhora que potenciar la inversió privada, sense perdre 

de vista l’objectiu final que és traduir els esforços de recerca en innovació. Amb 

aquest objectiu, s’insta el Govern a: 

a) Incrementar la dotació pressupostària destinada als programes de recerca i 

desenvolupament públics; 

b) Millorar les accions de promoció i impuls de la recerca en l’àmbit privat; 

c) Establir nous programes de transferència de coneixement de les unitats de recerca 

cap a les empreses; 

d) Dissenyar nous models finançament de innovació. 

Rebutjat: 55 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC), 64 en contra (JxCat, ERC i 

CUP) i 8 abstencions (CatECP) 

7. Fomentar la generació de talent i coneixement així com l’increment dels projectes 

de recerca que es produeix en l’àmbit universitari millorant els recursos i l’autonomia 

universitària. Amb aquest objectiu, s’insta el Govern a: 
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a) Treballar conjuntament a l’Associació Catalana d’Universitats Públiques en una 

millora de la l’autonomia universitària en els àmbits organitzatiu, financer, acadèmic i 

de gestió de personal; 

b) Definir i aplicar un nou model de finançament que garanteixi la suficiència 

econòmica i estabilitat, tenint en compte l’impacte dels compromisos amb la reducció 

de taxes. 

Rebutjat: 38 vots a favor (Cs i PPC), 64 en contra (JxCat, ERC i CUP) i 25 

abstencions (PSC-Units i CatECP) 

8. Elaborar, juntament amb patronals i sindicats, plans de formació permanents en les 

tecnologies de la comunicació i informació que permetin proveir nous llocs de treball 

així com millorar i adequar les competències dels treballadors a les noves necessitats 

dels llocs de treball i evitar així que els treballadors quedin al marge dels canvis 

notables que la implantació progressiva de les tecnologies de la informació i la 

comunicació han generat en els llocs de treball i que sovint requereixen de l’adquisició 

de noves competències per part dels treballadors. 

Rebutjat: 63 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC) i 64 en contra (JxCat, 

ERC i CUP) 

9. Prestar una atenció especial a la evolució demogràfica de Catalunya, adoptant 

mesures transversals que permetin alterar l’horitzó avui previst de creixement natural 

negatiu. La millora de les condicions del mercat laboral, juntament amb el suport a les 

famílies i a la natalitat i la conciliació de la vida familiar i laboral, han de permetre 

abordar i compensar l’envelliment de la població. 

Rebutjat: 55 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC), 64 en contra (JxCat, ERC i 

CUP) i 8 abstencions (CatECP) 

10. Millorar la inversió en els sistemes públics de salut i d’ensenyament, incloent la 

garantia de l’educació universal de 0 a 3 anys, donat que també formen part dels 

indicadors de competitivitat de l’economia i per tant resulta imprescindible millorar la 

qualitat en ambdós sectors. 

(S’accepta l’esmena núm.5 del GP Cs) 

Aprovat: 63 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC), 60 en contra 

(JxCat i ERC) i 4 abstencions (CUP) 

 

 


