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La crisi econòmica actual, de dimensió internacional, està afectant greument la 
nostra economia: tenim 597.287  aturats i el nostre PIB porta 5 trimestres 
decreixent (un 3,6% al quart trimestre del 2009) 

Sortir de la crisi ha de ser la nostra prioritat com a país. 

És per això que s’ha celebrat una Cimera entre el Consell d’Institucions de 
l’Acord Estratègic (Govern, sindicats i empresaris)  i tots els grups parlamentaris. 

Tots els participants de la Cimera tenen clar que per sortir de la crisi són claus: 

En conseqüència, s’han plantejat un conjunt de prioritats per: 

  Reforçar el model de competitivitat que promou l’Acord 
Estratègic  

  Afrontar a la vegada les conseqüències de la crisi econòmica  

El Govern de la Generalitat traslladarà al Govern de l’Estat la 
necessitat d’impulsar les iniciatives plantejades que s’hagin 
d’abordar a nivell estatal 

Tenim els elements per sortir de la crisi 

Només entre tots podrem assolir aquest repte 

Amb el canvi del nostre model productiu és possible 

En definitiva: 
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El Consell d’Institucions de l’Acord Estratègtic i els grups parlamentaris han 
proposat un conjunt de 8 prioritats per sortir de la crisi des d’una economia més forta 

1. Millorar el finançament i capitalització de les PIMES catalanes  

  Creant noves línies de crèdit que aportin liquiditat 
  Facilitant la capitalització empresarial, gràcies a col·laboracions público-privades 
  Reduint els terminis de cobrament de les empreses de les Administracions, fins a 
un màxim de 60 dies 

2. Aplicar polítiques d’estímul a la demanda interna i fomentar una base industrial 
sòlida, més productiva, innovadora i internacionalitzada  

  Mantenint la inversió 
  Creant programes específics d’estímul de la demanda 
  Seguir apostant per la recerca, innovació empresarial i transferència tecnològica 
  Mantenir les polítiques d’internacionalització de les empreses  

3.  Recolzar la transformació del sector de la construcció i promoure la 
racionalització energètica  

  Fomentant l’Habitatge protegit, el lloguer i la rehabilitació d’edificis  
  Impulsant la transformació del sector de la construcció cap a una veritable 
Indústria Sostenible ambientalment 

4.  Reforçar les polítiques de formació i ocupació per fer front al repte de 
l’atur 

  Donant continuïtat als serveis d’atenció i formació d’aturats i programes 
d’ocupació 
  Millorant la qualitat, els continguts, l’accés i la promoció de la FP 
  Mantenint els programes de beques de mobilitat 
  Avançant en la imlpantació d’un sistema de pràctiques professionals o la 
possibilitat d’estudiar FP i treballar a l’hora 



Fer front a la crisi econòmica, prioritat de país 
12 de març 2010 

5. Assegurar la xarxa de protecció social   

  Desplegant el reforçament de la Renda Mínima d’Inserció i la millora del seu 
accés 
  Reforçant les línies d’ajuts parcials a les persones desocupades per permetre fer 
front al pagament de les quotes hipotecàries i de lloguer 

6. Fomentar l’emprenedoria i el desenvolupament de sectors emergents 

  Creant un marc legal i fiscal propici per l’activitat emprenedora 
  Reduint al mínim de traves necessàries per crear negoci 
  Creant infraestructures i eines de suport per l’activitat emprenedora 
  Implantant una base cultura i formativa per a la generació de nova emprenedoria 
  Impulsant el desenvolupament de sectors emergents o generadors d’ocupació 
(economia verda, biomedicina, biotech, serveis intensius en coneixement, atenció 
a persones) 

7. Racionalitzar i simplificar l’Administració 

  Millorant la relació del sector públic amb els ciutadans i empreses 
  Reduint les càrregues administratives per a emprenedors, PIME, autònoms, i 
ciutadans 

8. Impulsar altres mesures de caràcter estructural 

  Reforma de la FP i la formació en el lloc de treball 
  Reforma de la justícia 
  Reforma del mercat de l’habitatge i del sòl 
  Reforma del sistema financer, per recuperar el flux de crèdit a les empreses 
  Reforma de les administracions públiques per racionalitzar el seu creixement 
  Adequar el sistema de pensions a les necessitats a llarg termini, en el marc del 
Pacte de Toledo 
  Reformes laborals i de la negociació col·lectiva per millora l’ocupabilitat 
  Plantejament global del sistema educatiu 
  Reforma del sistema energètic 
  Reforma de la fiscalitat que eviti la competència entre CCAA 


