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Actualització de l’Acord programàtic de l’Entesa Nacional de Progrés 

Abril de 2009 

Annex 1:  Actuacions del Govern de la Generalitat per fer front a la crisi 

 

 

En aquest Annex volem posar de manifest l’esforç que està realitzant el Govern 

de Catalunya des de fa un any per fer front a les conseqüències econòmiques i 

socials de la crisi i per treballar en la innovació del nostre model productiu per 

tal d’assegurar la prosperitat futura dels catalans i les catalanes. 

 

Volem destacar especialment la preocupació per les persones, les empreses i 

els sectors amb problemes que traspuen les mesures adoptades (1), d’acord 

amb la sensibilitat social que agermana les forces polítiques que donem suport 

al Govern. 

 

Així, les persones en atur disposen de formació i d’assessorament per trobar 

feina amb: 

 

‐ Els cursos de formació per a la requalificació i recol·locació en 

sectors emergents o de difícil cobertura (53 M€) 

‐ Els préstecs en condicions preferents per finançar cursos de 

millora professional (100 M€) 

‐ El suport i assessorament d’orientació laboral a les oficines del 

SOC, entre d’altres amb la incorporació de 184 nous orientadors laborals 

‐ El Pla “Activa’t per l’ocupació” per trobar feina a Barcelona 

‐ El Pla “Qualifica’t” de formació en sectors emergents amb alt 

potencial d’ocupació, incloent la possibilitat de formació reglada a 60 IES 

 

Les famílies i els joves reben suport per accedir a l’habitatge amb: 
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‐ Més oferta de pisos de protecció oficial, facilitant el finançament 

de la promoció privada, i sostenint el ritme de la promoció de l’Incasol 

‐ Els avals per a obtenir préstecs hipotecaris per adquirir habitatges 

protegits 

‐ Les subvencions i els  préstecs-bestreta per a la rehabilitació 

d’habitatges (220 M€) 

‐ La concessió de moratòries en el pagament de préstecs 

hipotecaris (245  M€/any) 

‐ Ajuts a per a pagar el lloguer 

‐ La creació de la figura de l’habitatge concertat de Catalunya i del 

lloguer amb opció de compra, com a possibilitat de sortida per l’estoc 

d’habitatges amb dificultats de venda.  

 

Els nous emprenedors reben estímuls per realitzar els seus projectes amb: 

 

‐ La capitalització de l’atur per iniciar un projecte com autònom o 

dins una cooperativa laboral 

‐ Els avals del programa “Avalis emprèn” (37,5 M€), com a producte 

per a facilitar l’accés al crèdit per a nous projectes d’emprenedoria i de 

microempreses 

‐ Els ajuts a les empreses que vulguin formar els seus treballadors, 

de fins a un 70% del cost, dins el programa “Forma’t” (3M€) 

‐ L’estratègia integral “Pla Inicia”, de suport a la creació de 

microempreses (73M€) 

‐ El projecte pilot “Nosaltres Empresàries” per fomentar empreses 

creades per dones 

 

Les empreses amb dificultats disposen de: 

 

‐ Avals d’entre el 50% i el 70% de l’import dels préstecs o les 

pòlisses de crèdit fins a 2M€ (500 M€) 
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‐ Una nova línia ICF de creixement empresarial per finançar 

projectes de fusions, adquisicions i consolidació empresarial (150 M€) 

‐ Un protocol voluntari de mesures d’acompanyament per anticipar i 

reduir l’impacte de reestructuracions i tancaments (5 M€) 

 

Les empreses en general i les pimes en particular tenen al seu abast:  

 

‐ Ajuts i assessorament per a plans sectorials i 

d’internacionalització  

‐ Préstecs de diverses línies per a projectes de R+D+I (ampliació 

de 57 M€) 

‐ Préstecs avantatjosos per potenciar les inversions directes de les 

pimes a l’estranger, incloent un ajut directe del COPCA (20M€) 

‐ L’ampliació de la línia ICFcrèdit (50 M €) per impulsar inversions 

productives 

‐ L’ampliació dels avals per a Fons de Titulització de les pimes (300 

M€) 

‐ La línia de crèdit ICF-CIDEM (50 M€) que fomenta les inversions 

amb alt contingut de R+D+i 

 

El sector de l’automòbil disposa de: 

 

‐ Ajuts, avals i préstecs per més de 558 M€  

‐ El centre d’excel·lència de formació professional FPcat Automoció 

a Martorell  

‐ Una nova línia de formació específica pels afectats per ERO’s del 

sector 

 

El sector de la construcció immobiliària es beneficia de: 
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‐ El desenvolupament de les ARE’s que permetran la construcció 

d’al voltant d'uns 90.000 nous habitatges 

‐ La creació d’una línia de préstecs en condicions preferents per a 

les operacions de compra i urbanització directa de sòl per a habitatge 

protegit (100 M€) 

‐ La millora del finançament de la promoció d’habitatge protegit 

(100 M€) i el sosteniment de la inversió de l’Incasol. 

‐ Nous estímuls a l’oferta d’habitatges de lloguer 

‐ L’increment de recursos adreçats a la rehabilitació 

 

El conjunt de les mesures que està aplicant el Govern, de les que les fins aquí 

assenyalades en són una mostra força representativa, és complementari de 

l’actuació del Govern en matèria de política social, de política de transports, de 

política d’infraestructures o de política econòmica.  

 

Així cal recordar que,  amb l’objectiu de reforçar la cohesió social, el 

Pressupost de la Generalitat del 2009 ha vist incrementades les seves partides 

destinades a polítiques socials en 712,7 M€ i les relatives a polítques 

d’ocupació en uns altres 163,7 M€. 

 

Pel que fa a la inversió en transport, el Pressupost d’enguany s’ha 

incrementat en 415,5 ME. 

 

Com tampoc pot obviar-se l’extraordinari esforç inversor que realitza 

directament la Generalitat, que sumat a les inversions de l’Estat derivades de 

l’aplicació de la disposició addicional tercera de l’Estatut fa que l’import total de 

les obres en execució a Catalunya sigui de 12.790 M€. 

 

Finalment, s’han de considerar els acords i compromisos derivats de la revisió 

de l’Acord Estratègic, essencials per reorientar el nostre model productiu, i 

que preveuen mobilitzar 33.195 M€ fins el 2011. 
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(1) Les mesures ressenyades en aquest annex formen part dels successius 

acords de govern adoptats i que es relacionen tot seguit: 

 

‐ Mesures per dinamitzar l’economia catalana (15.04.08) 

‐ Mesures urgents en matèria fiscal i financera (1.07.08) 

‐ Mesures de suport al sector de l’automòbil (13.12.08) 

‐ Mesures de suport a empreses i treballadors (16.12.08) 

‐ Mesures extraordinàries en matèria d’habitatge (23.12.08) 

‐ Ajuda a les famílies que perdin la feina (4.02.09) 

‐ Préstecs per a l’expansió de les petites i mitjanes empreses 

comercials catalanes (17.02.09) 

‐ Mesures per donar suport als emprenedors i a la formació dels 

aturats (3.03.09) 

‐ Mesures de suport a l’automoció (10.03.09) 

 

 


