ECONOMIA
Cal impulsar un model econòmic per a Catalunya que contribueixi a fer una societat més
justa, honesta i solidària: un model en què l’economia estigui al servei de les persones,
per reduir les desigualtats, promoure el progrés social i millorar la qualitat de vida de les
persones, és a dir, una economia que posi tanta atenció a la creació de riquesa com a
la seva distribució. El progrés tecnològic i la integració de l’economia mundial són motors
de prosperitat, però no distribueixen de manera equitativa els seus beneficis i generen
desigualtat. Cal, a més, el compromís d’aconseguir un creixement més inclusiu,
implantar polítiques predistributives que garanteixin l’equitat a través d’uns mercats en
competència lleial, sense monopolis ni oligopolis: una economia més productiva,
dinàmica, innovadora i ambientalment sostenible que ha de fer possible un creixement
econòmic que no precaritzi i no deixi ningú enrere, que actuï a favor de les classes
mitjanes i dels treballadors autònoms, emprenedors i assalariats, i que sigui un espai de
progrés individual i col·lectiu i garanteixi la igualtat d’oportunitats. Amb aquesta finalitat
és imprescindible la complicitat, el compromís i la participació de tothom, del sector
públic però també del sector privat, de l’Administració i dels agents econòmics, de les
institucions i de la societat civil organitzada, en l’establiment de programes, el
decantament de prioritats i la fixació d’objectius.
En aquest context, l’Administració Pública ha de ser àgil davant els reptes que se’ns
presenten en l’actual entorn de complexitat i canvi; ha de facilitar l’activitat econòmica i
l’ocupació, acompanyar la iniciativa privada, i ajudar-la a innovar i superar els reptes i,
sobretot, escoltar-la i col·laborar-hi. S’ha de simplificar i agilitar la interacció amb
l’Administració, limitant la hiperregulació que afecta qualsevol àmbit i impulsant una
dinàmica de confiança entre Administració i ciutadania.
No podem oblidar el dèficit fiscal que pateix Catalunya i que en detreu recursos
necessaris per al seu creixement i per finançar necessitats bàsiques i serveis transferits
per l’Estat. Anualment marxen 16.000M€ que no retornen, a banda d’inversions
aprovades en els Pressupostos Generals de l’Estat que es materialitzen en un
percentatge que no supera el 40%. Mentre no ens convertim en un Estat, cal continuar
visibilitzant aquests desequilibris. En aquest sentit, proposem elaborar un doble
pressupost: l’executable amb el sistema de finançament actual i un de paral·lel, tenint
en compte el dèficit fiscal com a ingrés addicional, per fer evident com podria canviar la
situació. Pressupost autonòmic vs. pressupost republicà. Cal fer públic quines partides
incrementaríem sent independents i com afectaria la fiscalitat, els serveis socials, les
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inversions, etc., per explicar pràcticament i concretament l’impacte econòmic sobre la
vida dels ciutadans.
1. Impulsarem les reformes legislatives necessàries (fiscals, laborals,
mercantils) per afavorir la competitivitat de les pimes i per posar a disposició
del sector productiu instruments eficients de capitalització i de finançament per
facilitar el creixement, l’activitat empresarial i per aconseguir la simplificació i
l’adaptació de les normatives a les pimes i els autònoms.
2. Crearem el Banc Nacional de Catalunya. Transformarem l’Institut Català de
Finances (ICF) i garantirem un marc d’actuació que el permeti operar com a banc
públic d’inversions, potenciant la capacitat, recursos i instruments de que disposa
l’actual ICF. Fomentarem operar amb entitats financeres catalanes o amb bancs
europeus fora de l’Estat espanyol i cercarem finançament fora de l’Estat
espanyol.
3. Potenciarem l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) perquè tingui
capacitat per gestionar el 100% dels impostos que es paguen a Catalunya.
A més, s’impulsarà el servei de finestreta única tributària per agilitar els tràmits
burocràtics. L’ATC ha de tenir també els recursos necessaris per a la lluita contra
l’economia submergida i el frau fiscal. Promourem la liquidació d’impostos, taxes
i tributs a través de l’ATC.

4. Elaborarem pressupostos alternatius, a més dels que pertoqui, per poder
comparar la gestió econòmica de Catalunya amb dèficit fiscal i sense.

5. Potenciarem el lideratge mundial en esdeveniments, fires i congressos de
noves tecnologies i processos productius com el Mobile World Congress,
l’Smart City expo, l’ISE o el 4YFN, per continuar posicionant-nos a nivell
internacional com una economia oberta i on poder invertir.
6. Promourem els canvis legislatius necessaris per tal de facilitar
l'establiment a Catalunya de les empreses fintech.

7. Incrementarem els programes de finançament per a les empreses que
incloguin instruments de finançament a llarg termini amb bonificació d’interessos,
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mecanismes d’aval a les operacions de finançament del circulant i de les
inversions en internacionalització, innovació i reactivació industrial.
8. Reduirem la pressió fiscal a les empreses i autònoms abaixant impostos i les
taxes relatives a la legalització dels seus negocis.
9. Primarem la reinversió dels beneficis empresarials impulsant en l’àmbit
estatal un increment substancial en la bonificació de l’impost de societats en
relació amb la part dels beneficis reinvertits en la mateixa empresa i no distribuïts
com a dividends. Això permetrà incrementar els recursos propis de les empreses
i facilitar la renovació i modernització dels mitjans productius (Industria 4.0,
l’impuls de projectes de R+D+I i la creació d’ocupació de qualitat.
10. Volem fer de Catalunya el millor país per fer néixer i créixer un negoci. Cal
posar una atenció específica a les etapes inicials de l’emprenedoria, orientant i
potenciant els instruments financers actuals propis de la Generalitat, ICF i
Avança principalment, i de nous que es defineixin, vers la creació de noves
iniciatives empresarials de component innovadora i de base industrial i
tecnològica.
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