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Mercat financer 

Injectar liquiditat a les PIMES

1. Ampliar les línies de crèdit oficial de l’Institut Català de Finances (ICF) per a 
PIMES a empreses de promoció immobiliària, a crèdits hipotecaris en favor dels 
compradors d'un habitatge habitual o a activitats d'exportació i d'innovació 
tecnològica. 

2. Dotar a l’ICF d'una nova línia de finançament de 10.000 milions d'euros -en 
la mateixa línia que l’ICO, mitjançant concerts amb entitats bancàries-
destinada al finançament ordinari (actiu circulant) de les PIMES per a garantir 
la seva liquiditat i evitar insolvències o, en el pitjor dels casos, el tancament de 
l'empresa. 

3. Realitzar accions concertades amb el ICF, el Banc Europeu d'Inversions (BEI) i 
entitats creditícies privades, per posar a la disposició de les PIMES un mínim de 350 
milions d'euros a través de noves línies financeres. L’ICF bonificarà amb mig punt 
(0,5%) els tipus d'interès en els primers 150.000 euros durant un termini màxim de 5 
anys. 

4. Facilitar la informació necessària, mitjançant el Comitè Tècnic de Finançament, 
per a l'accés al finançament per part de les entitats públiques o públic-privades. 

5. Obrir una línia de crèdit per finançar una part del cost que suporten les 
empreses catalanes per accedir al mercat internacional. 

6. Reduir a 60 dies els terminis de pagament de la Generalitat i les empreses 
públiques als seus proveïdors. 

7. Subvencionar el 20% del cost de substitució de maquinària industrial a les PIMES 
del sector metal·lúrgic. 

8. Incrementar les línies d'ajudes destinades a potenciar la presència de les 
empreses catalanes en els mercats exteriors.
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Política fiscal

Rebaixa d’Impostos

Impost de Societats

9. Reduir el tipus impositiu sobre societats del 30% al 25%, i del tipus per a 
PIMES del 25% al 20%. 

10.Augmentar del 10% al 20% les deduccions per inversions mediambientals.

11.Suprimir o elevar el límit de deducció en la quota per inversió en R+D+I. 

12.Eliminar el límit (actualment és d’1 milió d’euros) en l’adquisició de tecnologia 
avançada en forma de patents, llicències i disseny.

13.Recuperar les deduccions por R+D+I i la reinversió com a element de suport a la 
inversió productiva. 

Impost sobre Patrimoni 

14.Eliminar l’Impost sobre el Patrimoni

IRPF

15. Incrementar el tipus de deducció per a l’adquisició de l’habitatge fins el 25%. 

16. Incrementar la base de deducció per a l’adquisició d’habitatge habitual fins a 
10.000 €.

17. Augmentar la base de càlcul dels mínims familiars, com a mínim en un 40%. 

18. Adaptar les quantitats mínimes i màximes dels diferents trams als increments 
anuals de l’IPC. 

19. Fixar un límit temporal màxim per a la subjecció de guanys patrimonials. 

20. Establir incentius en favor de l’habitatge en règim de lloguer, fins un 20% en els 
lloguers per a subjectes passius amb base imposable no superior a 40.000 euros 
anuals. 
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21. Establir que els guanys patrimonials obtinguts mitjançant expropiacions forçoses 
no estiguin subjectes a aquest impost. 

22. Reduir un 1% el tram autonòmic de l’IRPF.

Impost de Successions i Donacions

23.Suprimir l’impost de Successions i Donacions mitjançant l’aplicació de la 
bonificació del 100% de la quota íntegra, als grups I i II de parentesc. 

Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats

24.Reduir del 7% al 6% l’Impost de Transmissions Patrimonials a tots els 
efectes. Reduir del 7% al 3% les transmissions de primer habitatge habitual per a 
joves fins els 35 anys. 

25.Reduir el tipus impositiu de l’Impost d’actes jurídics documentats: fins a 100.000 
€ la tarifa serà del 0,5% i, a partir de 100.001€, la tarifa serà de l’1%. S’aplicarà un 
0,2% de tipus impositiu en el cas d’adquisició de primer habitatge habitual. 

Altres impostos: 

26.Suprimir el recàrrec de l'impost sobre les vendes minoristes de determinats 
hidrocarburs. 

27.Suprimir les taxes que graven de manera abusiva els serveis que preceptivament 
ha de prestar l'Administració de la Generalitat a les empreses catalanes. 

28. Instar a la Comissió Europea a permetre l'aplicació del tipus del 4% de l'IVA a 
productes bàsics de la infància, així com un tipus reduït per a les residències per a 
majors i persones amb discapacitat.
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Mercat de treball 

Combatre l’atur i fomentar l’ocupació

29.Reduir el 25% de les quotes empresarials a la Seguretat Social. 

30.Promoure amb els agents socials una reforma laboral que potenciï la contractació 
indefinida simplificant l'actual ventall de contractes i bonificant les cotitzacions dels 
nous contractes. 

31.Reforma de la Llei del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per millorar el seu 
funcionament i que actuï amb més rapidesa en la posada en marxa dels protocols de 
recol·locació de persones al mercat laboral. 

32.Dotar al propi Servei d’Ocupació de Catalunya de la flexibilitat necessària per a 
actuar amb agilitat i diligència en els processos de planificació, publicació, resolució i 
execució dels diferents programes. 

33.Elaborar un pla de xoc contra l'atur a Catalunya que inclogui: 

a. Una ampliació extraordinària de la dotació econòmica de les partides 
destinades a la formació ocupacional de les persones parades durant el 2009, 
per un import total de 100.000.000 

b. L'aprovació d'un protocol de recol·locació de persones per a pal·liar la 
situació d'aquells que treballen en els sectors més vulnerables del mercat 
laboral. 

c. La creació d'un paquet de programes específics de formació per a 
persones desocupades provinents dels sectors en crisis perquè es puguin 
incorporar amb totes les garanties en els sectors emergents. 

d. L'impuls de mesures de suport econòmic a les empreses per al foment de 
programes orientats a la integració laboral de les persones d'origen immigrant. 

34.Establir una xarxa única i global d'intermediació laboral, en connexió amb la de 
l'Estat i les de la resta de xarxes públiques d'altres comunitats autònomes. 

35.Fomentar l'ocupació dels col·lectius amb més risc d'exclusió social, així com la 
creació d'empreses d'inserció laboral. 

36.Doblegar les partides pressupostàries destinades a afavorir l'adaptació de les 
petites i mitjanes empreses als avenços tecnològics i, molt especialment, la 
implantació del comerç electrònic. 

37.Garantir el funcionament del Centri de Mediació, Arbitratge i Conciliació de 
Catalunya (Cemac) durant les vint-i-quatre hores del dia. 



7

38.Fomentar la participació de les petites empreses en el mercat català de 
contractació pública. 

39.Fomentar la plena integració de la dona en el món laboral, incentivar 
l'activitat laboral dels majors de 55 anys i millorar la qualitat de l'ocupació dels 
joves. 

40.Millorar i agilitar el procés de contractació de treballadors estrangers en origen 
quan sigui necessari. 

41.Crear un Consell de Treball Autònom de Catalunya, com àmbit d'interlocució de 
les entitats representatives del sector, amb el Govern de la Generalitat. 

42.Potenciar la formació ocupacional per a aturats, amb tutories 
personalitzades. 

43.Desenvolupar accions de formació encaminades a obtenir els coneixements i les 
habilitats de les professions en funció de la demanda del mercat laboral. 

44.Promoure pràctiques formatives no laborals en les empreses. 

45.Promoure accions de formació destinades a incrementar el coneixement de 
llengües estrangeres. 

46.Promoure accions de formació per a millorar la qualificació i la utilització de les 
tecnologies de la informació i la comunicació. 

47.Desenvolupar programes d'e-learning per a poder utilitzar les TIC en els 
processos d'aprenentatge. 

48. Incrementar els recursos destinats a la formació professional i a la formació 
contínua, adequant-se a les necessitats i demandes reals del mercat laboral. 

49.Elaborar un pla de reforma del funcionament de les taules locals d'ocupació, per 
a adaptar-les a les necessitats dels diferents sectors de l'activitat econòmica. 

50.Dotar a l’Observatori del Mercat de Treball dels recursos econòmics necessaris 
perquè es converteixi també en un autèntic instrument de previsió i planificació de 
les accions necessàries per dinamitzar el mercat de treball de Catalunya. 

51.Elaborar un informe d'avaluació externa de funcionament dels centres propis de 
la Generalitat de Catalunya i del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, 
que analitzi la seva eficiència i inclogui propostes de millora. 

52. Incloure en tots els programes del Departament de Treball dirigits al foment de 
l'ocupació, el concepte i la partida econòmica necessària per a la realització d'un 
informe extern d'avaluació que determini el grau de compliment dels objectius que es 
plantegen. 

53.Establir la possibilitat que els autònoms contractin i donin d'alta en el Règim 
General de la Seguretat Social, amb determinades condicions, als seus propis fills, 
sense límit d'edat, i als seus cònjuges. 
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54.Establir la prestació als autònoms per cessament d'activitat, així com la jubilació 
anticipada en determinats àmbits d'activitat. 

Creació d’empreses

Foment dels emprenedors

55.Fomentar i donar suport l'autoocupació d'una manera més eficient, en 
coordinació amb els altres organismes que promouen l'economia social i la creació 
de microempreses. 

56. Incorporar als agents socials, les Cambres de Comerç i les entitats sense afany 
de lucre especialitzades, a la Xarxa de Suport a les persones Emprenedores. 

57.Posar en funcionament noves línies de suport tècnic i ajuda econòmica a les 
persones que decideixen posar en marxa el seu propi projecte empresarial 
d'autoocupació. 

58.Establir una bonificació de les cotitzacions a la Seguretat Social durant dos anys 
per a totes les persones que es donin d'alta per primera vegada en el Règim 
Especial de Treballadors Autònoms. Aquesta bonificació serà del 25% de la quota 
corresponent a la base de cotització que apliqui el treballador.

59.Elaborar un pla de simplificació de procediments administratius que agiliti la 
gestió i que elimini tràmits burocràtics per crear noves empreses, implantant una 
finestra única empresarial, com les que ja funcionen en Cambres de Comerç d’altres 
comunitats autònomes. 

60. Implantar un Sistema Unificat de Creació d'Empreses a nivell estatal, i en 
col·laboració amb les Comunitats Autònomes i les Corporacions Locals, amb la 
finalitat que sigui possible la seva creació en 48 hores. 

61.Crear l'expedient únic electrònic que permetrà a cada empresa consultar on line
la situació de tots els expedients amb l'Administració. 

62.Oferir un assessorament continu als nous empresaris per resoldre les qüestions 
referents a la constitució i posada en funcionament de la seva empresa. 

63.Eliminar els impostos que recauen sobre la constitució de noves empreses. 

64.Fer possible la capitalització del 100% de la prestació per atur per a aquells 
aturats que iniciïn una activitat autònoma que reglamentàriament es consideri viable.
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Economia productiva

Competitivitat

65.Potenciar la productivitat de les empreses catalanes i la seva capacitat 
d'innovar perquè puguin competir en un marc global. 

66.Desenvolupar vivers d'empreses i parcs tecnològics. 

67. Impulsar les accions formatives que promouen la innovació, la formació i les 
noves tecnologies. 

68.Concedir ajuts específics perquè les PIMES puguin registrar les patents 
sorgides dels seus processos d'innovació. 

69.Facilitar la implantació de protocols en les empreses familiars, així com 
desenvolupar programes de suport per crear, créixer i mantenir l'activitat.

70. Impulsar un sistema de finançament mitjançant préstecs, avals i suport al capital-
risc que permeti el desenvolupament d'empreses amb base tecnològica. 

71.Potenciar trobades empresarials per impulsar les sinèrgies entre les empreses. 

72.Afavorir que les PIMES puguin accedir a la línia de crèdit de 3.000 milions 
d'euros anunciada pel Govern que permetrà als promotors immobiliaris ampliar els 
terminis dels seus préstecs per a la construcció d'habitatges a canvi que els posin en
el mercat de lloguer. 

73.Garantir que les PIMES i els autònoms no vegin incrementats els seus costos de 
producció en els seus principals àmbits: financer, tributari, laboral, energètic, 
administratiu i sòl industrial. 

74.Estimular que els treballadors autònoms i els petits i mitjans empresaris comptin 
amb les condicions idònies per crear riquesa i ocupació. 

75.Millorar les infraestructures (viàries, ferroviàries i portuàries) com a factor 
essencial per incrementar el desenvolupament econòmic, millorar la 
productivitat, la creació d'ocupació i la competitivitat amb la resta d'Espanya i 
d'Europa.
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Economia del Coneixement, TIC i R+D+I

76. Incrementar la inversió pública en R+D+I a Catalunya, amb l’objectiu de 
passar del 1,34% del PIB actual a nivells de prop del 3% el 2010. 

77.Garantir l’accés a les noves tecnologies, mitjançant el desplegament de la banda 
ampla i del cable a tot el territori, prioritzant el desplegament als polígons industrials 
de la Catalunya interior. 

78. Impulsar un Pla específic per promoure la integració dels investigadors joves a 
les universitats i el món professional.

79. Impulsar l’ús de les noves tecnologies als sectors més tradicionals de la nostra 
economia. 

80. Incentivar fiscalment a les PIMES per a l’adquisició d’equipaments i l’accés a 
internet i per a la formació en noves tecnologies.

81.Potenciar la transferència de persones i coneixement des de les 
universitats i els centres tecnològics a les empreses. 

82.Desenvolupar i fomentar els instruments financers específics per a la innovació, 
amb una presència notable del finançament públic, potenciant les societats de 
capital risc.

83.Establir convenis plurianuals amb els centres tecnològics que els permetin 
disposar d’un finançament fixe per tal de garantir el desenvolupament de línies 
estratègiques de IR+D+I.

84.Establir un sistema unificat per a l’accés a les subvencions i ajudes públiques en 
R+D+I, de tal manera que s’agilitin les tramitacions i s’incrementi l’eficiència en la 
seva gestió. 

85.Portar a terme una política activa d’atracció d’inversions industrials i de serveis 
d’alt contingut tecnològic a Espanya i Catalunya. 

86. Donar suport al desplegament i desenvolupament de noves empreses basades 
en innovacions tecnològiques d’avantguarda, promovent la constitució d’un fons de 
capital risc amb participació pública minoritària i desenvolupant un programa de 
captació i retenció de talent emprenedor. 

Internacionalització

  

87.Crear l’Observatori de l’Economia i les Finances, per tal de facilitar a les 
empreses informació que doni seguretat a les seves actuacions, sobretot a nivell 
internacional. 



11

88.Doblar el pressupost del CIDEM i del COPCA (ara ACC1Ó) per enfortir i 
finançar a l’empresa catalana a l’estranger.

89.Elaborar i implementar un pla especial per identificar els sectors i els processos
empresarials a Catalunya susceptibles de créixer cap a l’exterior, per tal de detectar 
necessitats, prioritzar les línies d’ajuts a les empreses, orientar des de l’administració 
sobre estratègies empresarials i donar el suport administratiu i institucional necessari 
als sectors afectats

90.Establir, juntament amb els sectors empresarials, indicadors de benchmarking i 
bones pràctiques que serveixin per mesurar i comparar la internacionalització i 
l’actuació de les empreses catalanes a l’estranger, en funció dels sectors i els 
processos empresarials més competitius.

91.Fomentar la internacionalització de les empreses catalanes cap a les regions 
mundials més competitives, com la Xina, Índia o la regió del sud-est asiàtic, per 
facilitar la implantació, expansió i consolidació en aquests mercats. 

92.Aprovar un pla de formació del personal directiu orientat de forma específica a la 
internacionalització de les empreses, tant en matèria d’aprenentatge d’idiomes 
estrangers com de tècniques de màrketing, gestió d’empreses en expansió, 
coneixement dels nous mercats i cultura empresarial dels països de destí. 

93.Finançar una part del cost que suporten les empreses catalanes per accedir 
al mercat internacional. 

Suport a les famílies

Mitigar els efectes de la crisi

94.Dotar amb 505 milions d’euros un Fons de Contingència Social per ajudar a 
cobrir les necessitats bàsiques a les famílies que més pateixen les 
conseqüències de la crisi.

95.Elaborar un Pla integral de suport a les famílies, amb prestacions econòmiques 
directes de 100 euros mensuals per fill menor de 18 anys, a partir del segon fill, amb 
caràcter universal, en un termini de quatre anys, per tal d’equiparar posicions amb 
els països europeus. Es contempla una protecció especial a les famílies nombroses. 

96.Crear un fons de rescat d’habitatges hipotecats, d’acord amb les entitats 
financeres, amb aportacions de capital privat, per tal que les famílies que no 
poden fer front a les hipoteques tinguin la possibilitat de cedir-les a l’entitat 
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titular a canvi del pagament d’un lloguer assequible, amb opció a compra en 
cinc anys.

Administració eficaç

Gestió eficient, rigor econòmic i menys dèficit

97. Desburocratitzar la Generalitat de Catalunya i reduir l’intervencionisme en 
l’activitat econòmica.

98. Crear la Finestreta Única Empresarial per facilitar als emprenedors i als 
empresaris la seva relació amb la Generalitat, simplificar i unificar els tràmits referits 
a l’activitat econòmica que desenvolupen les empreses i suprimir les càrregues 
formals que actualment han d’assumir. Reduir, i si cal suprimir, les taxes que graven 
de manera abusiva els serveis que preceptivament ha de prestar l’Administració a 
les empreses. 

99. Millorar l’eficàcia i l’eficiència de les Administracions Públiques en les 
prestacions de serveis públics i garantir la qualitat en la prestació i l’accés en 
condicions d’igualtat, amb independència de la ciutat on visquin o el sistema de 
gestió utilitzat. 

100. Acabar amb la competència deslleial del sector públic al privat. 

www.100solucions.cat


