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Introducció i marc de referència 
 
El passat 13 de març la CEOE va fer públic el “Propuestas Empresariales ante las elecciones 
generales del 28 de abril de 2019” en el qual s'assenyalen de forma succinta els grans eixos 
de les propostes empresarials de cara a les pròximes Eleccions Generals. 
 
Així mateix Foment del Treball Nacional participa de les propostes presentades, alhora que 
vol incorporar les següents concrecions a les diverses línies plasmades en el document de 
referència. 
 
Aquestes mesures, que van més enllà de posicions polítiques concretes, resulten rellevants 
per a continuar un creixement econòmic, social i mediambientalment sostenible. Aquest és 
l'objectiu transversal al conjunt de les forces polítiques amb el qual es presenta aquest 
document amb motiu de les eleccions del pròxim 28 d'abril. 
 

 Treball en xarxa: 

Una vegada anunciada la convocatòria a eleccions generals es va concretar la necessitat de 
realitzar aportacions des de l'empresariat català per a canalitzar-les a través de la CEOE, i es 
va procedir a convocar expressament a totes les comissions assessores, demanant que es 
fessin proposades des dels diferents àmbits sectorials o de qüestions transversals.  
 

 Consideracions reiterades: 

Una constant reiterada en les aportacions ha estat la preocupació pel Brexit i les seves 
afectacions sectorials, que s'han obviat al llarg del text, per a facilitar la seva lectura, però que 
era necessari fer-ho constar, ja que en 7 o 8 anàlisi s'ha insistit en això. 
 
També assenyalar que ha estat reiterada la necessitat de potenciar la simplificació 
administrativa en les activitats productives, alhora que s'ha considerat necessari promoure 
accions que revisin la legislació vigent seguint els principis de better regulation i de think small 
que evitin una sobrecàrrega administrativa que sol ser destacada, i especialment en les 
pimes. 
 

 Referències bàsiques:  

Una fiscalitat competitiva, exigeix ser conscient de la possible mobilitat de la producció derivat 
de la globalització i de l’economia digital. 
 
Els agents econòmics i població en general són conscients de les limitacions del Planeta, i de 
la importància del vector de sostenibilitat ambiental. Per aquest motiu s'hagi reforçat la 
voluntat de governança mundial, amb compromisos estatals, que els demanen els seus 
ciutadans: aquí està l'Agenda 2030, i el compromís ineludible dels països i les seves 
societats. 
 
La digitalització; la interconnexió real i virtual, i l’economia 4,0 exigeixen formació; un nou 
àmbit de relacions laborals i un creixement inclusiu, que integri, en aquest canvi disruptiu a les 
persones, que no abandoni a aquelles no el puguin assumir, i en aquest context va aparellada 
la competitivitat i productivitat i l'estat del benestar en una economia social de mercat. La Xina 
ha mostrat un creixement molt destacat en les últimes dècades gràcies a l'obertura de la seva 
economia al mercat.  
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La solució és Europa; no el problema. La internacionalització exigeix més cooperació i 
integració econòmica regional, i de forma més gradual la política, per a la governança de la 
integració.  
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Resum Executiu  

 
En el present document s'enumeren les mesures més rellevants propostes per les diferents 

Comissions i àrees de treball de Foment del Treball Nacional, de cara a les pròximes 

eleccions generals.  

 

S'incideix que els objectius plasmats en les diferents mesures proposades siguin assumits 

com un compromís amb independència del Govern resultant de les eleccions ja que aquests 

objectius tenen un caràcter transversal.  

 

Entre les mesures suggerides, es destaquen: 

 

 En l'àmbit de l'agricultura, identificar i implementar zones econòmiques especials; 

Implantar mesures de control efectius per a exigir el compliment dels estàndards de 

producció comunitaris a tots els productes alimentaris que provingui de tercers països; 

introduir mesures en el sector agrari encaminades a implantar l'Economia Circular; 

revisar el tipus impositiu de l'IVA als sectors de la carn i la pesca i aplicar el 

superreduït, i creació de programes superiors de gestió agroalimentària. 

 

 Situar al sector de salut i social com a sector estratègic en un nou model d'economia 

productiva; Promoure marcs normatius i fiscals que promoguin la gestió eficient que 

evitin tibar la situació econòmica i financera del sector; fomentar un clúster empresarial 

d'indústries i empreses de serveis, del sector biomèdic, de salut i social, i aplicació de 

l'IVA del 4% a tots els serveis del sector privat per justícia social.  

 

 En el comerç, impulsar àrees de dinamització comercial, evitar la competència 

deslleial (top manta,…) i promoure una regulació competitiva dels horaris comercials. 

 

 Modular encertadament el ritme d'acceptació del binomi empresa-sostenibilitat. El 

debat se centra en la viabilitat i velocitat dels canvis, les implicacions socials dels 

ajustos i el finançament disponible per a fer-los possibles on la  col·laboració públic-

privada és l'alternativa més eficient i àgil per a avançar de forma decidida en aquest 

procés de canvi per a afavorir les inversions necessàries per a transitar cap a un 

model descarbonitzat i circular. Així cal revisar la fiscalitat ambiental buscant el 

consens de l'anomenada reforma fiscal verd, evitant posar pegats el sistema fiscal 

general, sense que existeixi una justificació ambiental ferma i significativa que ho 

justifiqui.  

 

 Garantir el consens de les mesures amb gran calat en l'activitat econòmica entre 

l'Administració i els sectors econòmics. Poden ser exemples d'això, la mobilitat a les 

ciutats, o la prohibició de l'ús de determinats materials. En l'àmbit ambiental el diàleg 
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entre les parts, és especialment necessari per a garantir la viabilitat pràctica dels 

criteris tècnics. 

 

 En relació al model energètic, afavorir la descarbonització revisant, entre altres factors, 

el disseny de la fiscalitat energètica, i disposant de les interconnexions necessàries 

per a assegurar un mercat únic de l'energia a Europa. A més, implementar una política 

integral en matèria de rehabilitació i de canvi del model de mobilitat. 

 

 Fomentar un finançament empresarial lligat als projectes, millorant el finançament 

bancari i no bancària i reforçant el crèdit públic. Així mateix recuperar de les empreses 

concursades la seva salvació o de les seves unitats productives. 

 

 Insistir en el desenvolupament d'una fiscalitat competitiva que, entre altres elements, 

incentivi l'estalvi a llarg termini, especialment, l'orientat a les pensions i el seu caràcter 

contributiu (lligant les pensió a la base de cotització; en el cas de la màxima ha passat 

del 90% en el 2008 al 76% en el 2019), d'una banda, i recuperant els incentius fiscals 

del segon i tercer pilar dels plans i fons de pensions, especialment per a les persones 

de + de 50 anys, com hi havia abans. Evitar el sudoku fiscal, amb canvis reiterats en la 

normativa fiscal que dificulta la seguretat jurídica i finalment mantenir la senda d'ajust 

pressupostari que evitin l'increment discrecional dels ingressos, que tan fortament ha 

recaigut sobre l'activitat empresarial,  malgrat les substancials millores de la 

recaptació.  

 

 La formació de les persones ha de ser considerat com un element clau per a millorar la 

seva ocupabilitat i productivitat promovent, per exemple, la formació al llarg de la vida i 

la formació dual, i reforçant la percepció social de la Formació Professional, així com 

l'establiment àgil d'un procés d'acreditació de competències professionals. 

 

 La igualtat és un dret fonamental per al progrés i la cohesió social i també com a factor 

de competitivitat, per aquest motiu hagi de reforçar-se el paper de la concertació i del 

diàleg social, per a aconseguir acords partint de la realitat de cada àmbit territorial i 

sectorial; impulsar la visió estratègica de millora de la competitivitat empresarial que 

proporcionen les polítiques d'igualtat; avançar en una nova organització del temps de 

treball més racional, saludable, igualitària i eficient, per la qual cosa es considera que 

s'hauria d'eliminar el registre de la jornada de l'art. 34 del ET, que afecta negativament 

als nous models de relacions laborals de flexibilitat horària, teletreball, treball per 

objectius, etc. que les empreses vénen aplicant com a mesures de conciliació de la 

vida familiar i laboral. 

 

 Crear un pla estratègic d'impuls empresarial en el sector industrial, que és motor 

d'innovació i internacionalització, que hauria de ser del tipus del Pla Nacional per a la 
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Indústria, realitzat conjuntament a Catalunya entre el Govern i els agents socials, que 

impliqui una part important del Govern, per a projectar la indústria espanyola, i que 

sigui un motor d'innovació, internacionalització i s'aconsegueixi la quota del 20% en els 

pròxims anys (en comptes del 2020); addicionalment ha de promoure's una política de 

creixement empresarial, que permeti millorar la capacitat competitiva de les nostres 

empreses, augmentar la seva productivitat i la del sistema, que fa possible també un 

augment sa dels salaris. 

 

 Les infraestructures constitueixen un capital públic per a la competitivitat i, per això, ha 

de desenvolupar-se un nou model de gestió basat en la transparència i rendibilitat 

econòmic-social, que sigui estable a llarg termini amb una priorització en la 

programació a curt termini. Articular un sistema que permeti una inversió 

d'infraestructures estable a llarg termini, que es basi en el consens dels grans 

projectes dins d'un debat públic ampli, i pensar a llarg termini i programar a curt 

termini, mitjançant la creació d'un Pla d'Infraestructures a mitjà i llarg termini, que sigui 

aprovat i consensuat per una àmplia majoria de les Corts Generals. Afavorir un marc 

que, davant les restriccions pressupostàries, s'afavoreixi el pagament per ús, atès que 

el major cost és no tenir les infraestructures que es necessiten i finalment dotar de 

transparència al sistema de contractació pública, que permeti que el preu no sigui 

l'únic referent. Les persones no compren el producte més barat, compren aquell de 

millor qualitat-preu. Cal introduir la qualitat i la compra pública innovadora i verd en la 

contractació pública. 

 

 Constituir un país business friendly a tots els nivells, impulsant la innovació, la 

digitalització i l’empreneduria, adaptant la normativa a les noves tecnologies, impulsant 

la col·laboració entre el sector públic i el privat i promovent el procés de transferència 

tecnològica de l'àmbit acadèmic a l'empresarial. Aclarir i adaptar la normativa a les 

noves plataformes digitals, així com impulsar la creació de sandboxes reguladors en 

sectors principals que permetin l'experimentació de la innovació -en casos no 

considerats per la normativa actual- tot en col·laboració amb els respectius reguladors 

 

 Impulsar el vincle evident entre la internacionalització de les empreses i la promoció 

d'innovació i foment de la competitivitat amb la millora dels instruments financers de 

suport a l'empresa en matèria d'internacionalització i potenciar el seu coneixement, a 

més d'actuar en aquest àmbit per l'exportació de béns i serveis de major valor afegit. 

Aprofitar els nous instruments financers dins del pròxim Marco Financiero Pluriennal 

(2021-2027) centrats en innovació, canvi climàtic, economia circular etc. 

 

 Impulsar la millora i desenvolupament de la Reforma Laboral, així com la 

modernització de la negociació col·lectiva i potenciar mesures contra l'absentisme 

laboral, a més de promoure la supressió o l'assegurament del recàrrec de prestacions 

de la Seguretat Social. Així, cal objectivar més els procediments i les causes que 
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justifiquen els acomiadaments objectius, col·lectius i individuals, i les modificacions 

substancials de les condicions de treball; recuperar el contracte per llançament de 

nova activitat empresarial; reformar el contracte en pràctiques i el contracte per a la 

formació i l'aprenentatge, per a potenciar la seva utilització per part de les empreses i 

les fórmules de flexibilitat interna que permetin la capacitat d'adaptació; a més de 

reduir linealment les cotitzacions empresarials a la Seguretat Social  i traslladar els 

dies festius intersemanals a dilluns o divendres i defensar el paper de les ETT trencant  

l'associació entre temporalitat i precarietat En l'àmbit de l'Absentisme laboral potenciar 

les mesures de control i eficàcia de la incapacitat temporal de curta durada i retornar a 

l'INSS el pagament de la prestació des del 4t al 15è dia de la baixa, en comptes de 

que sigui a càrrec de l'empresa. 

 

 En matèria de transport, és fonamental vertebrar un eix de competitivitat a través de la 

intermodalitat i la logística. Per a això cal impulsar el transport de mercaderies per 

ferrocarril, reivindicar el Corredor del Mediterrani que fomentar la intermodalitat amb 

nodes modals; desenvolupar la Llei de Finançament del Transport per a aconseguir un 

marc de finançament estable i que incrementi oferta de transport públic i invertir en la 

xarxa de rodalies; promoure i desenvolupar les normatives urbanes perquè s'afavoreixi 

una eficient distribució urbana de mercaderies; potenciar mesures que facilitin un ús 

més racional de l'espai aeri que eviti la seva congestió (cel únic europeu) i en el 

transport marítim aconseguir un creixement estable i sostingut aprofitant les millores 

de posició geoestratègica que tenen els ports del mediterrani, enfront del nord 

d'Europa, donat l'auge que mantenen el comerç marítim mundial amb el sud-est 

asiàtic, incrementant els hinterlands dels ports espanyols, i finalment fomentar 

l'electrificació de la mobilitat per a afavorir el desenvolupament sostenible i respectuós 

amb el medi ambient. Dins d'aquest context resulta rellevant afavorir un sistema 

concessional que permeti la col·laboració públic-privada, d'una banda, i que es revisi la 

llei de desindexació que dificulta la realització d'aquestes concessions a llarg termini. 

 

 Apostar per un país que representi una destinació turística responsable, sostenible, 

innovador i connectat que salvaguardi la competitivitat i lideratge dels interessos 

empresarials; millorar la connectivitat dels aeroports de Girona i Reus amb Barcelona 

amb tren d'alta velocitat (AVE) amb l'objectiu d'atreure noves aerolínies a aquests 

aeroports i descongestionar l'aeroport de Barcelona-El Prat; reforçar la lluita contra 

l'activitat turística il·legal; activar propostes de col·laboració públic-privada per a pal·liar 

l'obsolescència de determinades destinacions madures, principalment destinacions 

vacacionals de costa amb la reobertura de línies de finançament ICO; dissenyar i 

promocionar experiències turístiques multidestinació amb l'objectiu de millorar el user 

experience principalment del turista internacional de llarg ràdi; millorar la imatge de 

l'activitat turística mitjançant campanyes de sensibilització, explicant de forma 

didàctica, la contribució econòmica que el turisme fa a la ciutat i els seus ciutadans; 

accions orientades a la desestacionalització turística i, finalment, millorar la dotació de 

recursos en les oficines consulars en l'exterior en aquells països que són mercats 
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estratègics per a la indústria turística espanyola i catalana, com la Xina i l'Índia, amb 

l'objectiu d'agilitzar els tràmits d'emissió de visats. 
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Agenda 2030 

 
Compromís amb independència del Govern resultant de les eleccions 

 
Els objectius ODS buscats en l'Agenda 2030 tenen un caràcter transversal, que es considera 
el nord de la brúixola a seguir, que per si sols ja recollien una part substancial del document, 
que s'ha considerat adequat integrar-lo en els diferents àmbits que s'exposen en el document. 
No obstant això, es volia expressament manifestar-se que resulta imprescindible, a fi 
d'aconseguir els objectius de l'Agenda 2030 que: 

 

 Es mantingui el compromís amb independència del Govern resultant de les eleccions. 

 

 Es vinculin la contractació pública al compliment dels ODS.  
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Agricultura 

 
Identificació i implantació en àrees despoblades "Zones Econòmiques Especials" 

 

 Identificació i implantació de "Zones Econòmiques Especials" amb un grau alt de 

despoblament del medi rural i baixa activitat econòmica. En aquestes es disposaria 

d'un marc fiscal diferenciat, basat en una rebaixa generalitzada dels impostos i 

infraestructures digitals i un sistema de generació de drets de propietat de iure 

recomeixible.  

 

 Enfortir la posició d'Espanya dins de la Unió Europea a favor del nou equilibri 

geopolític global, defensant la signatura de tractats bilaterals entre la Unió Europea i 

tercers països, com l'acord amb el Japó o amb el Canadà. Necessitat d'un paper més 

actiu d'Espanya en la negociació amb els Estats Units d'Amèrica davant un futur pacte 

comercial −reprendre el TTIP. 

 

 Implantar mesures de control efectius per a exigir el compliment dels estàndards de 

producció comunitaris −especialment en matèria de benestar animal, aplicacions de 

fitosanitaris, o similars− a tots els productes alimentaris que provingui de tercers 

països, així com la inspecció contra el frau alimentari i la falsificació de productes 

alimentaris. D'altre manera s'afecta greument a la lliure competència, perquè els 

productes de tercers tenen uns costos de producció més baixos, i, per tant, són més 

competitius que els comunitaris.  

 

 Mesures encaminades a implantar l'"Economia Circular": Desenvolupament del sector 

primari com a proveïdor de matèries primeres (bioplástics, bioenergia, tèxtils, 

etcètera);  tractament descentralitzat dels residus amb el foment de xarxes de 

depuradores d'aigües, centres de processament de residus ramaders o forestals; 

legislació clara cap a l'ús de les aigües regenerades per l'agricultura; suport a start-ups 

i venda directa a consumidors de productes reciclats, com és el cas del combustible de 

calderes i calefaccions.  

 

 Una millora de la cadena agroalimentària −en el marc de la negociació europea de la 

Llei de la Cadena Alimentària−, introduint mesures que afavoreixin l'entrada de 

competidors en la venda directa al consumidor. 

 

 Garantir el subministrament d'aigua que afavoreixi mecanismes d'estalvi de l'aigua de 

reg  i el desenvolupament de projectes d'infraestructures d'aigua en el marc del Pla 

Juncker (Banc Europeu d'Inversions). 

 

 Fomentar l'extensió i generalització de les empreses de serveis agraris, considerant-

les com a activitat agrícola i un sistema òptim d'optimització de costos i introducció 

d'innovacions tecnològiques. Cal dur a terme una reforma fiscal adequada, per a no 

gravar excessivament els serveis esmentats pels seus usuaris i permetre la transició 

d'empresaris agraris cap a aquesta fórmula d'activitat econòmica. 
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 Promoure la revisió del tipus impositiu de l'IVA de diferents activitats: IVA super reduït 

(4%) pels sectors de la carn i la pesca; IVA reduït (10%) pel cost de l'energia emprada 

pels regadius; pels treballs forestals d'obertura de camins i pels verds ornamentals. 

 

 Encaminar el model de pagaments directes incondicionats dels programes de 

desenvolupament rural, reestructuració i reconversió d'explotacions a objectius i 

viabilitat contrastada. 

 

 Facilitar la incorporació dels joves a l'activitat agrària mitjançant un sistema de crèdits 

fiscals vinculats a objectius de vendes dels productes i serveis. Els crèdits fiscals 

comptarien amb un sistema de penalització d'una càrrega financera del deute superior 

al 40% dels ingressos obtinguts de l'activitat agrícola per a evitar les fallides i 

fracassos empresarials per sobreendeutament. 

 

 Potenciar el Pla Estatal d'Associació Cooperativa. Fomentar operacions de 

concentració, fusions i adquisicions d'entitats agràries, especialment la integració 

cooperativa, permetent la creació de filials amb comercialització directa de la 

producció distribuïda en el territori on estan implantades i alliberar de l'obligació 

d'operar només amb els socis (el model Fonterra).  

 

 Reforma de la fiscalitat de la transmissió d'explotacions, que facilitin les transferències 

de drets d'ajudes, explotacions, terres i quotes de producció, de manera que doni 

suport al relleu generacional en el sector agrari, l'arrendament de terres i les inversions 

en innovació. 

 

 Simplificació dels tràmits administratius per a l'exportació de productes agroalimentaris 

i fitosanitaris, o per a l'obertura  d'activitats agroalimentàries, mitjançant una Finestreta 

Única que reuneixi totes les competències que actualment estan disperses en moltes 

administracions.  

 

 Creació de programes superiors de gestió agroalimentària en conveni amb 

Universitats Públiques i Escoles de Negocis amb programes d'intercanvi en empreses i 

països capdavanters en la innovació agrícola i ramadera.  
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Atenció a les persones, salut i social 

 
Situar el sector de salut i social com a sector estratègic d'un nou model d'economia 
productiva 
 
1. Consolidació dels sistemes nacionals de salut i socials que garanteixi la cobertura 
pública universal i l'equitat en l'accessibilitat dels serveis fent front als reptes de la 
sostenibilitat del sistema, i per tant no generar expectatives no finançables. Apostar per un 
catàleg de prestacions cost-efectives, amb la gestió professionalitzada, amb avaluació i 
rendició de comptes en termes de resultats. 
 
2. Situar el sector de salut i social com a sector estratègic d'un nou model d'economia 
productiva d'un país que vol ser referent de progrés econòmic i social: 

-Situar un escenari pressupostari que posi la despesa pública sanitària i social sobre 
PIB a la mitjana dels països més avançats de l'OCDE. 
-Promoure marcs normatius i fiscals que promoguin la gestió eficient que evitin tibar la 
situació econòmica i financera del sector en detriment de la sostenibilitat del sistema. 
Exemple: compensació econòmica a les institucions sanitàries i socials pel sobrecost 
en concepte d'IVA no deduïble i de l'augment de cotització a la Seguretat Social. 
-Promoure la societat del coneixement (recerca, innovació i formació) en el sector de 
salut i social comptant amb tots els agents (administració, universitats, organitzacions 
sanitàries, societats científiques i sector empresarial) que qualifiqui la cooperació 
públicoprivada i que impulsi la recerca i innovació optimitzant tots els recursos 
disponibles sobre la base d'una agenda orientada per les polítiques públiques 
sanitàries i socials, i amb avaluació oberta de resultats. 
-Fomentar un clúster empresarial d'indústries i empreses de serveis, del sector 
biomèdic, de salut i social que aposti per la recerca i la innovació, la captació de talent 
i la internacionalització, i situar-ho com a clúster d'interès públic a l'hora d'impulsar i 
incentivar polítiques industrials i empresarials de país. 

 
3. Promoure marcs normatius de concertació i contractació inclusius que, d'acord amb 
els principis de les directives europees, no discriminin per titularitats sinó per l'acompliment de 
requeriments de qualitat i de responsabilitat social objetivables, i que en el marc d'unes 
polítiques públiques i un model d'avaluació i rendiment de comptes, s'orientin a resultats i 
permetin aportar valor a la prestació dels serveis públics. 
 
4. Afavorir, mitjançant el marc normatiu i els models de governança dels sistemes públics 
de salut, l'autonomia de gestió i la gestió professionalitzada -independent de les estructures 
polítiques- i l'orientació a resultats de les entitats proveïdores de serveis sanitaris i socials, 
com a garantia del bon ús dels recursos públics i l'aportació dels contribuents. 
 
5. Promoure la integració efectiva, i administrativa, dels serveis d'atenció a les persones, 
sanitaris i socials prioritzant les polítiques de prevenció i de promoció de la salut i de 
l'autonomia de la persona, i els serveis d'atenció domiciliària, fent compatible la innovació i la 
incorporació de la transformació digital amb la millora de l'accessibilitat i l'escolta a la persona 
i a les seves famílies, respectant la diversitat i promovent la coresponsabilitat i ateses les 
desigualtats econòmiques i socials. 
 
6. Desplegar un pla holístic, que impliqui el conjunt de les polítiques del govern, per a 
donar resposta a l'impacte de les societats longeves, posant especial èmfasi en el model 
d'atenció a la gent gran. 
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7. Avançar-nos en la planificació i en l'adequació de les professions sanitàries als nous 
entorns i desplegar alhora polítiques de reconeixement professional (retributives i de 
condicions laborals, estabilitat, carrera professional, formació…), especialment en l'àmbit 
social, garantint escenaris de concertació que garanteixin l'equiparació de condicions laborals 
dels professionals que treballen dins de les xarxes de serveis de cobertura pública. 
 
8. Increment del pressupost destinat a l'atenció de la dependència. L'augment dels 
recursos ha d'anar destinat a reduir la llista de persones desateses i a incrementar la dotació 
en els serveis i les prestacions professionals. 
 
9. Ampliació de l'IVA del 4% a tots els serveis del sector privat per justícia social. Si el 
servei que presta un servei privat és el mateix que el d'un centre amb finançament públic i hi 
ha una llista d'espera considerable per a accedir a aquest últim, per què un usuari amb un 
dret reconegut per llei ha de pagar un IVA del 10%? 
 
10. Increment de l'import de les Prestacions Econòmiques Vinculades al Servei (PEVS). 
Revaloritzar aquesta prestació permetria reduir la llista d'espera en residència assistida, 
centre de dia i servei d'ajuda a domicili i, al mateix temps, enfortiria la capacitat de decisió dels 
usuaris, que podrien triar el servei més ajustat a les seves preferències. 
 
11. Reducció de les prestacions econòmiques no professionals a l'entorn familiar. La llei 
diu que és una prestació de tipus excepcional, però en realitat s'ha convertit en una de les 
més demandades a moltes comunitats autònomes, i no rep els mateixos sistemes de control 
que amb la resta de serveis i prestacions professionals. 
 
12. Major coordinació entre administracions per a guanyar eficiència. El traspàs de les 
competències en atenció a la dependència a les comunitats autònomes ha generat dinou 
models diferents (setze comunitats i les tres diputacions forals basques) que no sempre 
coincideixen en oferir la mateixa atenció de qualitat a totes les persones dependents.  
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Competitivitat comercial i comerç 
 

 Desenvolupar un Programa d'impuls a la competitivitat comercial. 

 
 Impuls de les àrees de dinamització comercial. 

 
 Regulació de les noves tecnologies en el sector del comerç –market place– per a 

evitar situacions que generin competència deslleial o no equitativa que afectin 

negativament el comerç. 

 
 Evitar una altra competència deslleial com és el top-manta, la venda il·legal o la venda 

de productes falsificats que perjudica de forma directa al petit comerç. 

 
 És necessari vetllar per una regulació competitiva dels horaris comercials, promovent 

un horari unificat que afavoreixi els interessos del consumidor. 

 
 Promoure una flexibilització i menor rigidesa de la normativa que ordena el comerç, 

per a afavorir i adequar-se als nous models de negoci i nous formats que sorgeixen 

com a conseqüència de la transformació ominicanal, social i dels nous hàbits de 

consum (per exemple, els formats amb multiplicitat d'usos, les botigues efímeres, etc.). 

 
 El comerç, en tant que no només desenvolupa una activitat econòmica pròpiament, 

sinó que també contribueix a la vertebració urbana, la qualitat de l'espai públic i a la 

cohesió social –entre altres efectes derivats-, constitueix el sector econòmic al qual 

afecten amb major incidència les polítiques d'actuació relatives a altres àmbits 

normatius diferents al propi comerç (per exemple en relació a la mobilitat, la logística 

urbana, l'urbanisme, etc.). En aquest sentit és necessari impulsar mecanismes perquè 

qualsevol desenvolupament legislatiu o normatiu que pugui afectar el comerç sigui 

consensuat amb els actors que el representen. 

 
 Addicionalment, -i amb especial rellevància en ciutats i municipis-, seria apropiat 

promoure que tota mesura legislativa/normativa que s'impulsi tingui associat un estudi i 

anàlisi de l'impacte que suposa aquesta per al teixit comercial afectat, de forma directa 

o indirecta, per aquesta. 

 
 La profunda transformació del sector comercial (omnicanalitat, digitalització, nous 

patrons de consum, etc.) requereixen d'un notable esforç inversor per part del teixit 

comercial en els pròxims anys per a millorar el seu posicionament competitiu i adaptar-

se al nou entorn. En aquest sentit és necessari promoure mecanismes que afavoreixin 

la inversió en el sector comercial, l'atracció de talent i l'emprenedoria, tals com la 
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disminució de la pressió fiscal o relaxació de la burocràcia i tràmits administratius, 

entre altres. 

 
 El comerç té una importància econòmica destacada, i constitueix un gran generador 

d'ocupació amb gairebé 2 milions d'afiliats a la Seguretat Social, essent la seva 

contribució del  12% del PIB. A més té una important influència en altres àmbits de la 

nostra societat i en la vertebració urbana del territori. Donada la transcendència i 

importància del sector, es considera que hauria de promoure's la seva declaració com 

a sector estratègic per al país.  
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Desenvolupament sostenible  

 
El binomi empresa-sostenibilitat està clarament acceptat: encertar en el seu ritme 
 
Un dels principals desafiaments als quals l'activitat empresarial ha de fer front en els pròxims 
anys està relacionat amb la sostenibilitat ambiental del nostre sistema econòmic.  
 
En aquest sentit, és prioritari impulsar mesures que afavoreixin l'eficiència en l'ús dels 
recursos, la transició del sistema cap a l'economia circular, així com assegurar 
l'acompanyament de les nostres empreses en el camí de la transició energètica cap a un 
model descarbonitzat, renovable i descentralitzat, que al mateix temps asseguri la garantia de 
subministrament, a un preu competitiu.  
 
El binomi empresa-sostenibilitat està clarament acceptat pel sector empresarial. El debat se 
centra en la viabilitat i velocitat dels canvis, les implicacions socials dels ajustos i el 
finançament disponible per a fer-los possibles. 
 
El sector industrial és sens dubte un dels principals sectors implicats en aquest procés i 
compromès amb els nous reptes. No obstant això, actualment cap sector econòmic queda al 
marge del repte de la sostenibilitat. És per això, que considerem que aquest hauria de ser un 
criteri transversal a considerar en tots els temes abordats en aquest document, i que 
concerneix de diferent manera al conjunt de sectors d'activitat.  
 
Finalment, entenem que el model de col·laboració públicoprivada és l'alternativa més eficient i 
àgil per a avançar de forma decidida en aquest procés de canvi. I per això reivindiquem 
aquest model de cooperació com a necessari per a complir amb els compromisos adquirits pel 
nostre país en matèria de sostenibilitat i canvi climàtic. 
 
En aquesta línia, se sol·licita al nou Govern: 
 

1. Mantenir el compromís de l'Agenda 2030 de Nacions Unides, com a objectiu a assumir 

per tota societat, amb independència del partit polític que finalment resulti triat. 

 

2. Simplificació, racionalització i coordinació en la intervenció administrativa ambiental. 

Aquest procés és especialment necessari en l'àmbit ambiental, per raó del repartiment 

competencial en aquesta matèria, i pel fet que els límits ambientals que s'estableixen a 

les activitats econòmiques tenen una component local, en funció de les 

característiques del mitjà que impossibilita la uniformitat. És necessària l'harmonització 

tècnica dels criteris de compliment i inspecció de les activitats econòmiques subjectes 

a aquest tipus de requisits. 

 

3. Revisió de la fiscalitat ambiental d'aplicació en l'actualitat, en funció de la seva 

efectivitat de les seves figures tributàries, valorant la seva continuïtat o ajust. En 

qualsevol cas, considerem necessari treballar en el consens de l'anomenada reforma 

fiscal verd, evitant posar pegats el sistema fiscal general, sense que existeixi una 

justificació ambiental ferma i significativa que ho justifiqui.  

 

4. Harmonització comunitària d'exigències econòmiques o tècniques derivades 

d'impactes ambientals els efectes dels quals transcendeixin de les fronteres. 
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Especialment en els relatius a les mesures de mitigació i adaptació al Canvi Climàtic 

per al conjunt de sectors econòmics. Evitar càrregues asimètriques, dins del territori de 

l'Estat i respecte d'altres competidors comunitaris o internacionals, sense que existeixi 

una motivació ambiental prou sòlida i proporcionada que el justifiqui. 

 

5. Dissenyar marcs adequats de col·laboració públicoprivada per a afavorir les inversions 

necessàries per a transitar cap a un model descarbonitzat i circular. Tant en la 

prestació de serveis, com en la promoció d'infraestructures ambientals necessàries per 

a fer front als nous desafiaments.  

 

6. Compatibilitzar la protecció del medi natural i la biodiversitat amb el desenvolupament 

econòmic, identificant sinergies i punts de trobada entre els sectors econòmics i el 

medi natural. Amb especial atenció a les noves oportunitats del sector primari, 

derivades de la bioeconomia, entre altres. 

 

7. Contemplar la necessitat de promoure les infraestructures ambientals en l'àmbit de 

l'aigua, els residus, l'energia o la mobilitat elèctrica entre molts altres, al mateix temps 

que s'insisteix en la necessitat de garantir el seu manteniment i reposició. 

 

8. Garantir el consens de les mesures amb gran calat en l'activitat econòmica entre 

l'Administració i els sectors econòmics. Poden ser exemples d'això, la mobilitat a les 

ciutats, o la prohibició de l'ús de determinats materials. En l'àmbit ambiental, el diàleg 

entre les parts, és especialment necessari per a garantir la viabilitat pràctica dels 

criteris tècnics. 

 

9. Insistir en la necessitat d'un marc regulador favorable a la implantació de l'economia 

circular, aclarint i ampliant la possibilitat d'utilitzar la figura del subproducte o la “fi de la 

condició de residu” de forma àgil, o afavorint les inversions per a fer possible la 

regeneració i reutilització d'aigua, en tots els sectors econòmics. El reconeixement dels 

combustibles alternatius és també necessari sempre que es garanteixi el 

comportament ambiental dels operadors. 
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Energia i empresa 

 
La comunitat internacional va adquirir en la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el 
Canvi Climàtic el compromís d'aconseguir la neutralitat d'emissions de CO2 entre el 2050-
2100. Per a això, els països membres de la Unió Europea, entre ells Espanya, s'han 
compromès a complir uns ambiciosos objectius a 2030, com a pas intermedi: 
 
-Reducció de, com a mínim, el 40% de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle respecte 
a 1990. 
-Un objectiu vinculant a nivell europeu que les energies renovables representin almenys el 
32% del consum d'energia de la UE en 2030. 
-Increment com a mínim el 20% de l'eficiència energètica, a ser revisat al 2020 per a 
incrementar aquest objectiu al 32,5%. 
 
D'aquesta manera, al 2050 la Unió Europea vol reduir substancialment les seves emissions —
en un 80-95% respecte als nivells de 1990—, unint així els seus esforços als del conjunt dels 
països desenvolupats. Espanya, com un dels països més actius en la lluita contra el canvi 
climàtic, està compromesa i decidida per a fer de l'europea una economia d'alta eficiència 
energètica i baixes emissions de CO2 donant impuls a l'economia, creació d'ocupació i millora 
de la competitivitat europea.  
 
La consecució d'aquests ambiciosos objectius, requereix de l'adopció de diverses mesures, 
entre les quals destaquem les següents:  
 
1. Comprometre de forma decidida a l'usuari industrial amb la política energética amb especial 
èmfasi en els reptes derivats de l'objectiu de descarbonització per a aquest sector. 
2. Reforçar la seguretat jurídica de les decisions adoptades en matèria energètica, tenint 
present l'entorn internacional en el qual operen les empreses.  
3. Revisar el model energètic per a afavorir la descarbonització. Especialment la distribució 
dels costos fixos i variables actuals que allarguen excessivament la recuperació d'inversions 
per a l'estalvi energètic. 
4. Revisar el disseny de les estructures dels peatges d'electricitat i de gas de manera que 
reflecteixin la realitat d'aquelles indústries que necessiten gran quantitat d'energia per al seu 
procés. 
5. Impulsar la utilització de tecnologies eficients i netes en la indústria, tant en els processos, 
com en les tecnologies transversals i en les de generació, Impuls de la cogeneració. 
6. Promoure l'eficiència energètica i econòmica dels polígons industrials, amb el 
desenvolupament de les xarxes tancades. 
7. Impulsar l'autoconsum i la generació distribuïda d'energia elèctrica amb renovables perquè 
sigui viable en el sector industrial. 
8. Revisar el disseny de la fiscalitat energètica - electricitat, petroli i gas -, per a fer-la més 
coherent amb els objectius de descarbonització anunciats per Europa.  
9. Revisar el disseny dels mecanismes de mercat i finançament del model elèctric actual per a 
fer-los compatibles amb l'objectiu de descarbonització. 
10. Insistir en la necessitat de disposar de les interconnexions necessàries per a assegurar un 
veritable mercat únic de l'energia a Europa. 
11. Impulsar la diversificació energètica en el sector del transport, per a avançar en la 
descarbonització dels processos logístics associats al sector industrial. Assegurant el principi 
de neutralitat tecnològica. 
12. Impulsar l'electrificació i la millora de l'eficiència de la demanda energètica, amb especial 
atenció en el sector residencial, a través d'una política integral en matèria de rehabilitació. 
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13. Canviar el llindar del qual es considera alta tensió per a corregir els sobre costos respecte 
de grans consumidors. Aquesta mesura serà un revulsiu per a més de 3000 empreses 
catalanes que tindrien accés a una tarifa més competitiva. Això permetria l'estalvi de més de 
250 milions d'euros en costos elèctrics, faria possible que les nostres empreses eliminessin 
llast en la seva capacitat d'exportació, milloressin la producció i poguessin augmentar la 
contractació. 
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Finançament empresarial i segona oportunitat 
 
Per un finançament empresarial lligat als projectes 
 
Finançament 
 
La millora del finançament empresarial en un context d'una política monetària laxa i un 
sistema bancari ja sanejat d'una banda, i en un desendeutament financer, que ha reduït 
substancialment el nivell d'endeutament empresarial, ha d'orientar-se a facilitar nous 
mecanismes de finançament que contemplin tant les operacions creditícies clàssiques com 
les aportacions de capital clàssics. 
 
En aquest sentit, s'han d'estructurar mecanismes que facilitin d'una banda la millora del 
finançament bancari, el reforç dels recursos propis amb socis institucionals (fons, family 
office…) tant per a les start-ups com, i especialment, per a consolidar polítiques de creixement 
empresarial de les mitjanes empreses espanyoles, alhora que puguin permetre a aquestes 
participar en els mercats secundaris organitzats, especialment, mitjançant el MAB. 
 
Conjuntament a aquestes mesures, ha de reforçar-se el crèdit públic, que tindria caràcter 
subsidiari, especialment en aquells àmbits en els quals bé acompanyi al crèdit privat, o sigui el 
crèdit principal, per tractar-se d'una inversió amb retorns a llarg termini, a la 
internacionalització de l'empresa i, fins i tot, l'establiment de línies de crèdit afavoridores del 
creixement empresarial, en aquelles empreses amb un projecte i trajectòria solvent. 
 
Addicionalment, ha de garantir-se millores en el finançament d'objectius estratègics com són 
la innovació, la sostenibilitat ambiental, la rehabilitació enfocada a l'eficiència energètica o la 
millora de l'accessibilitat dels habitatges, entre altres. 
 
Segona oportunitat 
 
També és rellevant prendre mesures que redueixin l'aversió al risc, innat a tota activitat 
empresarial, que no suposi un  detriment important i durador d'aquest, en ser garant 
l'empresari, en garantia personal, del fracàs de la seva iniciativa. Potenciar la segona 
oportunitat és essencial per a afavorir un clima pronegocis, salvaguardant-se dels casos que 
poden resultar fraudulents. 
 
A més és precís recuperar de les empreses concursades la seva salvació, o en funció del cas, 
de les unitats productives que puguin sobreviure i ser rendibles, permetent una salvació 
parcial de l'empresa. En aquesta comesa també ha d'estar l'administració pública, i excepte 
frau, no pot amagar-se en la seva situació privilegiada (crèdits privilegiats) sense amb això 
desapareixen empreses, que són un actiu de la societat. 
 
L'administració, en casos concursals, no pot guiar-se pel retrovisor (mirant enrere) sinó en els 
ingressos futurs que obtindrà si prossegueix tota o part de l'activitat empresarial de l'empresa 
concursada.  
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Fiscal i economia 

 
Una fiscalitat competitiva 
 
 

1. La necessitat de revertir la recuperació de la figura de l'Impost sobre el Patrimoni que 

es va suprimir en 2008, i que es va justificar el seu retorn malgrat no existir en el 

nostre entorn, ni als països nòrdics, per la crisi que ja fa anys que afortunadament no 

és present.  

 
2. Una fiscalitat incentivadora de l'estalvi a llarg termini i, especialment, l'orientat a les 

pensions, i més en concret a les seves contribucions. 

 
3. Reduir l'impost sobre l'ocupació, que són les cotitzacions a la seguretat social, que se 

situen entre les més altes de la UE, i especialment la contribució per part de 

l'empresari. 

 
4. La pensió màxima passa del 90,5% al 76% de la base màxima des del 2008. El 

sistema públic de pensions a Espanya ve caracteritzat per ser de Repartiment i pel seu 

caràcter contributiu. D'aquí, que l'ús i abús de l'evolució de la base de cotització 

màxima, sense el seu reflex en la pensió màxima, trenqui amb aquest principi i elevi la 

imposició, especialment amb càrrec a l'empresa, amb el que es produeix una certa 

il·lusió fiscal, ja que els contribuents-votants no són conscients de l'increment 

impositiu, o que tal increment impositiu no es vegi reflectit en les prestacions (pensió) 

que no es corregeix. Així la pensió màxima anual està en 37.231,7€ i la contribució 

màxima anual (amb els increments dels últims anys) en 48.839€, per la qual cosa ja 

només representa el 76% de la contribució. En 2008 la pensió màxima era de 

33.383,14€ i la cotització màxima de 36.889,2€, és a dir, un 90,5% que s'ha aguditzat 

aquest 2019 amb la pujada de la contribució i no de la pensió màxima. 

 
5. El segon fa referència a la reducció de l'import del límit màxim dels fons de pensions i 

dels plans d'ocupació (3er i 2do pilar de les pensions) que va ser al novembre  de 

2014 fixat en 8.000€, o abans de 2011, els majors de 52 anys podien fer majors 

aportacions als plans de pensions (que era de 12.500€ més 1.250€ per cada any 

d'edat a partir de 52 anys, amb el topall màxim de 24.250€).  Davant la situació del 

sistema de pensions, ha d'incentivar-se (en aquest cas diferir-se el pagament de 

l'impost de la renda de les persones físiques) perquè cada persona pugui 

responsabilitzar-se més de la seva pensió, amb l'estalvi, i per tant, ha de revertir-se 

aquest criteri tan estricte que al llarg de la crisi s'ha fet del límit màxim a aportar als 

plans i fons de pensions, tornant al sistema d'un límit major per a tots, i augmentant 

per als majors de 52 anys fins als 24.250€, que es manté per als discapacitats amb un 

grau superior al 66% (33% si és mental), el qual s'hauria de generalitzar al 33% amb 

independència d'on procedeixi la discapacitat. 
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6. Reduir els tipus marginals de l'impost sobre la renda de les persones físiques, i 

incrementar el mínim exempt. 

 
7. Evitar el sudoku fiscal, amb els canvis reiterats de la normativa fiscal, que dificulta la 

seguretat jurídica i un marc fiscal estable.  

 
8. Establir un impost de societats que permeti millorar el finançament propi mitjançant 

incentius als beneficis no distribuïts, i que no penalitzi la inversió exterior, per la via de 

la doble imposició internacional.  

 
9. És imprescindible que es mantinguin els actuals desgravaments fiscals per a les 

inversions que les empreses realitzen activitats d'I+D+I a fi d'augmentar el pes de la 

inversió per part de les empreses, que és la que mostra en termes relatius, un menor 

nivell. 

 
10. Establir plans d'inspecció que evitin en gran mesura l’economia submergida que 

suposa una competència deslleial respecte a les empreses que contribueixen a les 

arques públiques, orientat especialment cap a aquelles activitats més opaques, amb 

un mecanisme de cooperació amb les empreses complidores, i centrar els esforços en 

aquelles àmbits més foscos per a la hisenda pública. 

 
11. Articular l'impost sobre Successions i Donacions de manera que eviti nivells gairebé 

confiscatoris que es donen en determinades Comunitats Autònomes, que fins i tot, fa 

que les renúncies a les herències s'hagin incrementat, reduint els tipus impositius i 

ampliant els mínims exempts.  

 
12. En els últims anys, malgrat la millora de la recaptació, donat el creixement econòmic 

que ha experimentat l’economia espanyola, s'ha donat un creixement de la imposició 

discrecional, sent l'elevació dels impostos, i especialment als quals correspon a les 

empreses,  o contribucions a la seguretat social un element que s'ha reiterat, esgotant 

el marge de pujades impositives que hi havia, en termes comparatius, per la qual cosa 

no cal continuar per aquesta via per a anar ajustant el dèficit públic. 

 

13. Fixar el tipus reduït (del 10%) a les següents activitats: 

 

• Gimnasos, pel fet que constitueixen un element essencial en la prevenció de la salut. 

• Despeses de sepeli o per decessos,  és un dispendi rellevant de l’economia familiar, i 

cal revertir la pujada del tipus impositiu del reduït al general adoptada en la crisi. 

• Serveis bàsics, com el subministrament d'aigua, electricitat i gas, i conseqüentment 

haurien de disposar del tipus reduït. 
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• Parcs d'atraccions, per la seva capacitat d'arrossegament sobre l'activitat turística, 

sent Espanya la segona potència mundial, per ingressos turístics en la seva Balança de 
Pagaments. 

• Perruqueries, recuperant el tipus que tenien abans de la crisi, i que es va realitzar 

sobre la base de ser un tipus d'activitat molt intensiva en treball, i present en tot el 

territori nacional. 
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Formació 

 
La formació de les persones és un element clau per a millorar la seva ocupabilitat i 
productivitat 
 
La globalització, la incorporació de les noves tecnologies, la reestructuració de determinats 
sectors i la necessitat d'adaptació constant per part d'empreses i treballadors, són fenòmens 
que exigeixen una formació de qualitat i continua. 
 
Problemàtiques com el fracàs i abandó prematur de l'escolaritat, el baix nivell de qualificació i 
els resultats insatisfactoris en els diversos nivells d'aprenentatge, i el distanciament entre el 
món educatiu i formatiu i l'empresa suposen serioses limitacions per la competitivitat del 
nostre país. 
 
Propostes: 

 

 

1. Impulsar la formació al llarg de la vida, per a això és necessari concebre i 

desenvolupar un sistema de formació professional integrat i no dos subsistemes 

que tracten de donar resposta a uns objectius comuns.  

 

2. Promoure la participació dels agents socials més representatius en la governança 

del sistema quan quant a la determinació dels objectius de qualificació i ocupació, 

així com la forma d'aconseguir-los. 

 

3. Impulsar la percepció positiva i valor social de la Formació Professional. Cal 

reforçar la percepció social de la Formació Professional davant els seus 

beneficiaris, les empreses i la societat en general.  

 

4. Promoure un Sistema de Formació Professional flexible i adaptable a les 

necessitats presents i futures de les empreses i les persones, i àgil en 

l'actualització de les competències i qualificacions professionals. 

 

5. Promoure la formació dual, com a mecanisme per a la millora de les competències 

en aquest tipus d'educació, amb el concurs de les empreses. 

 

6. Establir un procés únic, àgil i permanent d'acreditació de competències 

professionals adquirides mitjançant l'experiència laboral o la formació no formal. 

Amb aquests processos l'empresa millora el seu capital humà, la qualificació dels 

seus treballadors i, per tant, de la seva competitivitat, evita l'intrusisme professional 

evitant que persones no qualificades exerceixin una professió per a la qual no 

estan formats ni preparats i facilita la mobilitat dels treballadors, en l'àmbit nacional 

i internacional. Per a les persones és un element motivador per a continuar el seu 

itinerari formatiu. 

7. Establir processos d'informació i orientació laboral i professional que donin 

resposta a les persones i els empreses. És necessari comptar amb la participació 
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de les empreses en els processos d'orientació professional i incidir en l'impuls de 

les vocacions de caràcter tècnic a una edat primerenca.  

 

8. Establir un sistema de prospecció de necessitats formatives i de qualificació de les 

empreses, actual i futur, per tal d'incidir de forma realista en la planificació de 

l'oferta formativa. 

 

9. Facilitar la formació contínua als treballadors eliminant la burocràcia innecessària. 

establint alternatives al règim de subvencions quan existeix un finançament públic, 

eliminant limitacions i interpretacions que donen lloc a freqüents situacions 

d'inseguretat jurídica i administrativitzen el sistema de forma excessiva. 

 

10. Establir mesures contra el fracàs escolar i contra l'abandó prematur dels estudis. 

 

11. Incidir en l'aprenentatge dels idiomes. Les empreses continuen trobant insuficient 

el nivell adquirit pels alumnes en la formació professional. 
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Igualtat 

 
La igualtat és un dret fonamental per al progrés i la cohesió social i també com a factor 
de competitivitat 
 
En aquest sentit, Foment considera que la igualtat entre gèneres és, primer, un dret de les 
dones i un haver de la societat i, segon, un element de competitivitat vinculat a la gestió del 
talent del qual ni es pot ni s'ha de prescindir. 
 
Per a poder avançar en matèria d'igualtat és imprescindible la suma d'esforços de tots els 
agents de la societat implicats. Sent prioritàries les següents mesures: 
 

1. Reforçar el paper de la concertació i del diàleg social, per a aconseguir acords partint 

de la realitat de cada àmbit territorial i sectorial. Evitant obligacions legislatives que 

puguin provocar un efecte pervers en la consecució de la igualtat efectiva en el mercat 

laboral.  

 

2. Impulsar la visió estratègica de millora de la competitivitat empresarial que 

proporcionen les polítiques d'igualtat.  

 

3. Avançar en una nova organització del temps de treball més racional, saludable, 

igualitària i eficient.  

 

4. Impulsar mesures contra la segregació i discriminació horitzontal i vertical en els llocs 

de treball, així com accions en l'àmbit educatiu per a evitar la segregació futura en 

funció del sexe en determinades ocupacions i sectors. 

 

5. Suport tècnic a les empreses que han d'implementar un Pla d'Igualtat a partir de la 

regulació del Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a garantia 

de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació. 

 

6. Eliminar el registre de la jornada de l'art. 34 del ET, que afecta negativament als nous 

models de relacions laborals de flexibilitat horària, teletreball, treball per objectius, etc. 

que les empreses vénen aplicant com a mesures de conciliació de la vida familiar i 

laboral. 
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Indústria 
 
La indústria motor d'innovació i internacionalització 
 

 Un sector que aporta un creixement destacat d'innovació i productivitat és la indústria, 

d'aquí que la UE hagi apostat per augmentar la seva importància relativa en el pes del 

PIB. 

 
 S'ha de crear un pla estratègic d'impuls empresarial, similar al Pla Nacional per a la 

Indústria, realitzat conjuntament entre el Govern i els agents socials, que impliqui una 

part important del Govern, per a projectar la indústria espanyola, i que sigui un motor 

d'innovació, internacionalització i que s'aconsegueixi la quota del 20% en els pròxims 

anys (en comptes del 2020). 

 
 Promoure una política de creixement empresarial. S'ha aprofundit molt en les 

polítiques d'iniciació empresarial o start-up, que ha de continuar-se, per s’ha de fer una 

política d'estímul al creixement empresarial, de caràcter holístic, que contempli els 

seus diversos àmbits, ja que la grandària mitjana de l'empresa espanyola és 

relativament petit, la qual cosa es correlaciona amb una menor productivitat, i per tant 

un menor salari. D'aquí, que aquesta política permeti millorar la capacitat competitiva 

de la nostra empresa, augmentarà la productivitat d'elles i del sistema, i farà possible 

també un augment sa dels salaris. 

 
 També ha d'incentivar-se accions orientades a la implementació de la indústria 4.0, la 

digitalització o la innovació empresarial, que es comenta àmpliament en un altre 

apartat del document. 
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Infraestructures 

 
El capital públic per a la competitivitat 

 
 Desenvolupament d'un nou model de gestió d'infraestructures basat en la rendibilitat 

econòmic-social del projecte, en la col·laboració públicoprivada, en la seva gestió. 

 

 Articular un sistema que permeti una inversió d'infraestructures estable a llarg termini, 

que es basi en el consens dels grans projectes, que no s'alteri els projectes, excepte la 

seva priorització en la programació, dins d'un debat públic ampli, però no obert 

permanentment. 

 

 Pensar a llarg termini i programar a curt termini, consens a llarg termini i priorització 

pel Govern de torn. Afavorir un marc que, davant les restriccions pressupostàries, 

s'afavoreixi el pagament per ús. El major cost és no tenir les infraestructures que es 

necessiten. 

 

 Crear un Pla d'Infraestructures a mitjà i llarg termini, que sigui aprovat i consensuat per 

una àmplia majoria de les Corts Generals. 

 

 Dotar de major transparència al sistema de contractació pública, que permeti que el 

preu no sigui l'únic referent. Les persones no compren el producte més barat, compren 

aquell de millor qualitat-preu. Cal introduir la qualitat i la compra pública innovadora i 

verd en la contractació pública. 

 

 Aprofitar les iniciatives europees i els seus Fons Estructurals i d'Inversió Europeus, el 

Mecanisme Connectar Europa i el Pla Juncker, i qualsevol altra iniciativa rellevant en 

aquest àmbit. 

 

 Desenvolupar un Pla de manteniment de la xarxa viària, i una cultura del manteniment 

del conjunt de l'obra pública, que mostra uns dèficits destacats, especialment per 

l'escassa inversió realitzada l'última década. 

 

 Respecte a les obres emblemàtiques destacar: 

 

 La connectivitat amb AVE dels aeroports de Girona i Reus. La terminal satèl·lit 

de l'Aeroport de Barcelona. 

 La connexió ferroviària i viària del Port de Barcelona i Tarragona. 

 En la xarxa viària: la B-40, l'A-14, N-340, enllaç A-2 -A-7 amb B-30, i  A-27. 

 Tren llançadora Aeroport Barcelona. 

 Pla de Rodalies. 

 Estació de la Sagrera. 
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Innovació, Societat digital i Emprenedors 
 
Un país business friendly a tots els nivells 
 
Simplificació administrativa 
 

 Continuar avançant en la simplificació de tràmits tant en la posada en marxa d'una 

nova empresa com en tota la vida laboral, això ha d'implicar una reducció de terminis, 

tramitis i costos que visibilitzin el nostre país com un país business friendly a tots els 

nivells. 

 

 Els PAE (punts d'atenció a l'emprenedor) són una gran eina que simplifica la gestió 

dels tràmits de constitució però no són coneguts per la societat. Impulsar un pla de 

comunicació per a donar a conèixer els serveis que aquests ofereixen a la societat, 

bàsicament en el moment de constitució d'una empresa. 

 
Formació 
 

 La tecnologia canviarà radicalment la forma com ens relacionem amb el mercat 

laboral. Els informes mostren un desequilibri clar entre oferta i demanda, només a 

Barcelona la demanda de perfils digitals s'ha incrementat en un 40% mentre que els 

perfils disponibles han crescut només al voltant d'un 8%. És per això que és necessari 

la implementació d'un pla estratègic estatal amb un pressupost associat per a 

incrementar l'impuls de les vocacions STEM tant en el sistema educatiu reglat com 

superior.  

 
Normativa 
 

 Continuar treballant en la concreció d'un marc regulador de suport a l'ecosistema 

d'innovació i les startups. 

 

 Sandbox. 

 

 Millorar les prestacions dels treballadors autònoms vinculades a la creació d'ocupació. 

 

 Aclarir i adaptar la normativa a les noves plataformes digitals. La falta de solucions 

reguladores adaptades als entorns digitals està portant a una judicialització del debat 

sobre normativa adequada i eficaç per a aquest àmbit d'activitat. Per això, és 

necessari desenvolupar normativa útil i ajustada a l'entorn digital. 

 

 Cal impulsar la col·laboració entre Administracions i agents socials perquè treballin 

activament també amb els actors de mobilitat sostenible. 
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 Impuls a la creació de sandoboxes reguladors en sectors principals que permetin 

l'experimentació de la innovació en casos no considerats per la normativa actual, tot 

en col·laboració amb els respectius reguladors.  

 
Àmbit laboral i seguretat social 
 

 Impulsar la innovació en les pimes. Establir noves bonificacions a la contractació  de 

personal dedicats a activitats d'innovació, incloent la seva gestió.  

 

 Recuperar el contracte de suport a emprenedors per a fomentar la contractació de 

talent per part de les noves empreses. 

 
Contractació pública 
 

 Incorporar en els plecs de condicions públics, mecanismes de dinamització de 

l'ecosistema emprenedor/innovador. 

 

Universitat i empresa 
 

 Facilitar i dissenyar estratègies per a poder desenvolupar tesis doctorals i/o projectes 

de recerca en el si de l'empresa.  

 

 Recuperar la deducció fiscal associada a la contractació de serveis amb centres 

públics de recerca amb l'objectiu d'incentivar la col·laboració públicoprivada. 

 

 Impulsar la implantació de sistemes de gestió de la recerca i la innovació dins de les 

Universitats amb l'objectiu de millorar l'èxit dels processos de transferència tecnològica 

cap a l'empresa. 

 

 Afavorir la transferència tecnològica i la cooperació entre la universitat i l'empresa.  
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Internacional i Unió Europea i programes europeus 
 
Existeix un vincle evident entre internacionalització, innovació i competitivitat 

 

Internacional 

 

 Fomentar la formació del capital humà per a la internacionalització de les empreses 

espanyoles. L'accés a professionals formats en aquest àmbit representa un element 

clau per a l'èxit de la internacionalització de les nostres empreses.  

 

 Millorar els instruments financers de suport a l'empresa en matèria 

d'internacionalització i potenciar el coneixement d'aquests. De la mateixa manera, s'ha 

de facilitar l'accés a les empreses, amb especial atenció a les PIMES, a la informació 

en matèria de comerç exterior per a sensibilitzar sobre la importància estratègica de la 

internacionalització. 

 

 Millorar la competitivitat de les exportacions espanyoles mitjançant l'aposta per les 

noves tecnològiques de major valor afegit. És necessari afavorir el desenvolupament 

tecnològic, la innovació i la transformació digital. Existeix un vincle evident entre 

internacionalització, innovació i competitivitat. 

 

 Reforçar l'activitat de política comercial per part de la Comissió Europea mitjançant 

acords comercials nous o revisats amb les principals àrees econòmiques, tals com 

Austràlia, Mèxic, i especialment els EUA. 

 

 Desenvolupar una Agenda d'Estat amb fort contingut econòmic, que permeti les 

operacions d'empreses espanyoles en els viatges institucionals.  

 

Unió Europea 

 

 Incrementar la inversió europea per a aconseguir els objectius climàtics establerts en 

l'acord de París, de manera que la transició cap a una economia basada en la reducció 

de les emissions de CO2 es realitzi d'una manera progressiva i efectiva, amb l'objectiu 

de mantenir la competitivitat de la indústria europea a nivell global. 

 

 Potenciar i incrementar les connexions elèctriques i gasístiques entre Espanya i la 

resta de la UE, millorant la integració energètica i la seguretat de subministrament, en 

línia amb els objectius d'interconnexió establerts per la Comissió Europea. L'augment 

del cost de l'electricitat i dels combustibles fòssils penalitza la competitivitat de les 

empreses espanyoles i llastra especialment al sector exportador. La interconnexió de 

la península ibèrica amb la resta de la UE ajudarà a recollir els beneficis d'un veritable 

i efectiu mercat interior comunitari. 

 

 Potenciar nous instruments financers dins del pròxim Marc Financer Plurianual (2021-

2027) centrats en innovació, canvi climàtic, economia circular, etc. 
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Laboral i recursos humans 

 
Millora i desenvolupament de la Reforma Laboral 
 

 Mesures: 

 
1. Objectivar més els procediments i les causes que justifiquen els acomiadaments 

objectius, col·lectius i individuals, i les modificacions substancials de les condicions de 

treball, per a evitar que els tribunals continuïn realitzant judicis de raonabilitat. És a dir, 

que quan es compleixen les causes hi hagi certesa que no seran revocats 

posteriorment pels tribunals, i es garanteixi l'execució de les decisions empresarials. 

 
2. Establir un veritable punt i final en el procediment d'inaplicació de l'article 82.3 de 

l'Estatut dels Treballadors, que garanteixi la desvinculació dels convenis, sense que es 

deixi a l'arbitratge de les Comissions tripartides amb la participació de l'Administració, 

o consideracions subjectives de tercers.  

 
3. Facilitar els Expedients de Regulació d'Ocupació. S'ha de modificar el 

desenvolupament reglamentari dels acomiadaments col·lectius perquè s'exigeix un 

excés de documentació que dificulta la presentació dels EROs i promouen que es 

puguin produir defectes formals, i existeix massa intervencionisme de l'autoritat laboral 

i de la Inspecció de Treball, permetent al jutge la declaració de nul·litat dels 

acomiadaments per falta de documentació o defectes formals a pesar que es 

compleixin les causes. 

 
 Noves reformes en l'àmbit laboral 

 
1. Contractació: 

-Recuperar la fórmula introduïda per la derogada Llei 32/1984, en el sentit de permetre la 
celebració de contractes de treball de durada determinada davant el llançament de nova 
activitat empresarial. S'ha d'entendre per llançament de nova activitat tant l'inici de 
l'activitat productiva, com la posterior instal·lació o obertura de nous establiments o 
mercats, així com l'inici de noves activitats o l'increment de les ja existents. 
-S'ha de reformar el contracte en pràctiques i el contracte per a la formació i 
l'aprenentatge, per a potenciar la seva utilització per part de les empreses. 
-Augmentar la durada dels contractes d'obra i servei al que duri l'obra (més de 3 anys, 
atacant alhora les obres fraudulentes). Modificar l'article 15.1a. ET que limita a “tres anys 
la durada de l'obra ampliable fins a dotze mesos per conveni. Transcorregut aquest 
termini, el treballador obté la condició de fix”. La pròpia naturalesa de l'article sol·licita com 
a condició necessària de l'obra que “sigui en principi de durada incerta” això justifica que 
no tingui sentit la seva limitació més enllà de la pròpia durada d'aquesta.  

 
2. Canvi de la denominació i de la naturalesa del concepte d'extinció (indemnització) en 

els contractes temporals. (Art. 49.1.c ET) Eliminar el concepte de “indemnització”  en 
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acabar qualsevol tipus de contracte temporal. No té sentit denominar-ho  

indemnització perquè el treballador quan acaba el contracte temporal, no hi ha 

acomiadament ni vulneració dels seus drets. 

 

3. Potenciar les fórmules de flexibilitat interna que permetin la capacitat d'adaptació 

empresarial  (modificació substancial de condicions de treball, mobilitat funcional i 

geogràfica, inaplicació de convenis col·lectius, prioritat aplicativa del conveni 

d'empresa, incentivació dels Expedients de suspensió de contracte i reducció de 

jornada en detriment dels d'Extinció, etc.). 

 

4. Art. 42.1 de l'Estatut dels treballadors. És important sol·licitar el manteniment i no 

limitació de l'actual  regulació del règim de subcontractació. Assegurant-nos, al mateix 

temps, que els processos de subcontractació siguin més àgils i eficients i garantint que 

no es vulneren els drets dels treballadors. En paral·lel també defensem la prevalença 

dels convenis d'empreses. 

 

5. Reducció lineal de les cotitzacions empresarials a la Seguretat Social com a incentiu 

per a generar ocupació i reduir costos, atès que les excessives cotitzacions actuals 

suposen un impost a les contractacions. 

 

6. Modificació en la regulació de les hores extraordinàries per a facilitar la seva utilització 

en els supòsits que siguin necessàries per a les empreses. 

 

7. Facilitar a les empreses el pagament de sancions, ajornaments de deute i potenciar el 

fraccionament. 

 

8. Regulació del dret de vaga: Una regulació que estableixi l'exercici d'aquest dret, així 

com els seus límits i garanties, a través d'una llei orgànica, tal com preveu l'article 28.2 

de la Constitució Espanyola. 

 

9. Calendari laboral: Traslladar els dies festius intersemanals a dilluns o divendres per a 

reduir costos i millorar la productivitat. 

 

10. Suprimir les discriminacions que incrementen obligacions i costos per a les Empreses 

de Treball Temporal respecte a la normativa general quant a indemnització per 

finalització de contractes temporals, obligacions en matèria de prevenció de riscos 

laborals i prohibició de formalització de contractes per a la formació i l'aprenentatge. 

 

11. Defensar el paper de les ETT i trencar l'associació entre temporalitat i precarietat que 

està distorsionant permanentment el debat sobre les necessitats del mercat laboral. 

 

12. Enfortiment i major desenvolupament de les polítiques actives d'ocupació en detriment 

de les polítiques passives, que en determinats supòsits provoquen un efecte 

desincentivador i una actitud passiva en la cerca de treball.  
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13. Exercir un control decidit per l'Administració sobre el frau en matèria de cobrament de 

prestacions i rebuig de treballs idonis. 

 

 Modernització de la negociació col·lectiva 

 
És necessari avançar cap a un sistema de negociació col·lectiva més àgil, eficaç i adaptat a 
les necessitats imposades pel nou marc de relacions laborals, proposant-se per a això: 
 
1. Potenciar la negociació col·lectiva com l'eina prioritària per a la regulació de les condicions 
laborals, per afavorir la competitivitat de les empreses i l'ocupació dels treballadors.  
2. Facilitar la renovació i actualització dels convenis, respectant l'autonomia de la voluntat de 
les unitats de negociació i evitant la petrificació dels seus continguts. 
3. Impulsar l'ús dels Sistemes autònoms de solució de conflictes laborals, com a prolongació 
de l'activitat negociadora a través de la gestió negociada dels conflictes.  
 

 Absentisme laboral 

 
1. Potenciar les mesures de control i eficàcia de la incapacitat temporal de curta durada. 

 
2. Supressió de l'obligació empresarial del pagament de la prestació des del 4t al 15è dia 

de la baixa. 

 
3. Fomentar els canals de comunicació que afavoreixin les interrelacions entre el 

personal mèdic dels Serveis Públics de Salut i els serveis mèdics de Mútues i 

empreses. 

 
4. Control de les llistes d'espera amb l'objectiu de reduir-les evitant costos a les 

empreses en la gestió de la incapacitat temporal. 

 
5. Reconeixement de competències a les Mútues per a expedir altes metgesses en tots 

els supòsits. 

 
6. Potenciar la subscripció de convenis entre l'Administració General de l'Estat i les 

Mútues per a la realització de propostes mèdiques i intervencions quirúrgiques per les 

Mútues quan el cost sigui igual o inferior al cost de la previsió de la baixa.  

 
7. Facilitar l'expedició de receptes mèdiques a l'empresa pels metges d'empresa. 

 
 

8. Potenciar els recursos i actuacions de l’ICAM, i la seva coordinació amb les empreses. 
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Transport i logística 

 
La intermodalitat i la logística: eix de la competitivitat futura 

 
1. Transport i logística global 

a. Estructurar una estratègia logística per part del Ministeri de Foment. 
b. Impuls del transport de mercaderies per ferrocarril. 
c. Reivindicació de l'Eix del Mediterrani per a connectar eficientment la costa mediterrània 
peninsular amb la resta del continent europeu. 
 

2. Transport de viatgers per carretera 

a. Desenvolupament de la Llei de Finançament del Transport per a aconseguir un marc de 
finançament estable i que permeti l'increment d'oferta de transport públic per a aconseguir 
augmentar la seva quota sobre el conjunt de la mobilitat.  
b. Desenvolupament normatiu i/o legislatiu que afavoreixi la implantació de vehicles no 
contaminants tant per a ús individual com col·lectiu. 
c. Desenvolupament normatiu sobre els nous sistemes de micromobilitat i de mobilitat 
compartida que permetin una implantació sense vulnerar, i per això respectant i observant, les 
obligacions que tenen cada sector. 
 

3. Transport de mercaderies 

a. Vigilància i desenvolupament de les normatives urbanes perquè s'afavoreixi una eficient 
distribució urbana de mercaderies. 
i. Mobilitat compartida tant en format round-trip ( A to A ) com free-floating ( A to B ). 
ii. Micro-mobilitat, tant personal com compartida i incloent els aspectes relatius a la inter-
modalitat que els caracteritza com a element de l'última milla. 
b. Desenvolupament normatiu i/o legislatiu que afavoreixi la implantació de vehicles no 
contaminants per a la distribució de mercaderies. 
c. Fomentar la intermodalitat amb l'impuls de nodes modals. 
 

4. Transport Aeri 

a. Potenciar mesures que facilitin un ús més racional de l'espai aeri que eviti la seva 
congestió. 
b. Anàlisi i reivindicació de l'aplicació de mesures que anticipin les necessitats del transport 
aeri. 
  

5. Transport marítim 

a.   Afavorir  l'arribada de creuers. 
b. Aconseguir un creixement estable i sostingut aprofitant les millores de posició 
geoestratègica que tenen els ports del mediterrani, enfront del nord d'Europa, donat l'auge 
que mantenen el comerç marítim mundial amb el sud-est asiàtic, incrementant els hinterlands 
dels ports espanyols. 
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6. Transport Ferroviari 

Priorització de les inversions del Corredor Mediterrani, i el desdoblament de vies en ample 
internacional, i un ús més intensiu de les mateixes pels trens de mercaderies, vorejant els 
nuclis poblacions metropolitans del mediterrani. 
 

7. Foment de l'electrificació de la mobilitat i de l’us de gas liquat vehicularper a afavorir el 

desenvolupament sostenible i respectuós amb el medi ambient 

a. Aconseguir que l'evolució de la normativa permeti una sostenible adaptació del sector 
automobilístic a la mateixa  
b. Aconseguir que l'evolució de la normativa afavoreixi en paral·lel a l'anterior objectiu la 
creixent introducció de vehicles no contaminants. 
c. Facilitar les infraestructures elèctriques per a garantir la recàrrega d'aquesta mobilitat. 
 

8. Afavorir un sistema concessional que permeti la col·laboració públic-privada, d'una 

banda, i que es revisi la llei de desindexació que dificulta la realització d'aquestes 

concessions a llarg termini. 

 

9. Aprofitar la velocitat dels carrers 30 km per a fer un ús compartit amb la bicicleta, 

sense necessitat de segregar espais. 

 

10. Afavorir, aprofitant les infraestructures ja existents, els esquemes de inter-modalitat 

que afavoreixen la major eficiència de l'ecosistema de mobilitat que permeti als 

ciutadans la utilització del mitjà més adequat a cada necessitat. 

 

11. Desenvolupament normatiu i/o legislatiu del tractament i compartició de les dades de 

mobilitat urbana i intermodal perquè conèixer les necessitats dels ciutadans i adaptar 

els serveis públics i privats a l'entorn canviant que aquestes configuren. 
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Turisme i serveis 
 

L'aposta per una destinació turística responsable, sostenible, innovador i connectat 

que salvaguardi la competitivitat i lideratge dels interessos empresarials 

 

Actualment el turisme té un pes molt rellevant en l'economia espanyola i catalana, amb xifres 

que avalen la seva situació de lideratge a nivell mundial, però l'aparició de determinades 

amenaces (Brexit, adaptació als nous hàbits de compra, il·legalitat de determinades activitats 

turístiques, entre altres) obliguen les administracions a corregir determinades situacions que 

poden posar en risc el model competitiu de la indústria turística espanyola i catalana. És 

necessari doncs prioritzar determinades actuacions que afavoreixin el reforç de la 

competitivitat del sector, el seu model i la rendibilitat de les empreses, posicionant aquest 

sector com una prioritat real del Govern estatal. La política turística una prioritat d'Estat 

 

L'aposta per una destinació turística responsable, sostenible, innovador i connectat que 

salvaguardi la competitivitat i lideratge dels interessos empresarials, precisa de l'adopció de 

les mesures que consten a continuació: 

 

Mobilitat i connectivitat 
 

 Invertir en la xarxa de rodalia per a afavorir la desconcentració de l'activitat turística en 

tot el territori, potenciant zones d'interior amb potencial de creixement. 

 
 Millorar la connectivitat dels aeroports de Girona i Reus amb Barcelona amb tren d'alta 

velocitat (AVE) amb l'objectiu d'atreure noves aerolínies a aquests aeroports i 

descongestionar l'aeroport de Barcelona-El Prat. 

 
 Homogeneïtzació de la normativa aplicable al sector de transport de viatgers per 

carretera, en el seu vessant turístic. És a dir, promoure consens en les mesures 

adoptades respecte a aquest tipus de transport als diferents nivells normatius. 

 
 Inversió en infraestructures per a la potenciació del transport col·lectiu, per exemple, 

mitjançant carrils bus, afavorint la disminució de la congestió i contaminació a les 

ciutats. Necessitat també de dotar als aeroports i estacions d'autobús d'espai suficient 

per a la realització d'aquesta activitat. Peatges més econòmics per al transport 

col·lectiu. 

 
 Reforçar la connectivitat i intermodalitat entre els diferents mitjans de transport, 

prioritzant aeroports i terminals de creuers amb els autocars. 

 
 Regulació del dret de vaga en determinats serveis estratègics, com són els de 

transport, davant les nombroses i contínues vagues que estan afectant el sector aeri. 
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Establir un pla de contingències, amb uns serveis mínims garantits, que permetin de 

manera efectiva el dret de transport i de desplaçament dels passatgers.  

 
 Analitzar alternatives per al transport de mercaderies per vies fèrries en llocs turístics 

on existeixen vies sense utilitzar (zona Roda de Barà a Tarragona). 

 
 Traslladar la terminal de creuers de Tarragona, actualment situada en la terminal de 

descàrrega de carbó, per a potenciar el turisme de creuers en aquesta zona. 

 

 Desdoblament de la N-II per a connectar amb la C-32 i connexió de l'AP-7 amb Lloret 

de Mar, la població amb més places hoteleres de la província de Girona, un 35% del 

total amb una oferta de 30.000 places. 

 
Activitat turística il·legal  
 

 Eradicar amb determinació l'oferta il·legal vinculada a l'activitat turística i comercial 

amb un pla estatal que tingui per objecte la lluita contra l'intrusisme i la competència 

deslleial. 

Distribució online 
 

 Aprovació d'una llei mercantil espanyola que declari il·legals les clàusules abusives 

incloses en els contractes de distribució online entre allotjaments turístics i OTA’s tal 

com ja han fet països com França, Itàlia, Bèlgica, Àustria, Alemanya i Suècia. 

 Destinació turística responsable, innovador i connectat 

 
 Promoure i impulsar iniciatives i projectes pioners en l'aplicació de la tecnologia per a 

millorar l'experiència del turista a les ciutats i principals nuclis turístics catalans, per 

exemple, eliminant cues, gestionant la mobilitat o reduint la contaminació, aprofitant 

les noves oportunitats que ens brinda la tecnologia 5G.  

 
 Activar propostes de col·laboració públic-privada per a pal·liar l'obsolescència de 

determinades destinacions madures, principalment destinacions vacacionals de costa. 

Reobertura de línies de finançament ICO. 

 
 Dissenyar i promocionar experiències turístiques multidestinació amb l'objectiu de 

millorar el user experience principalment del turista internacional de llarg radi. 

 
 Plans d'ajuda per a l'adquisició de vehicles adaptats per al transport públic. 

 
 



 

 

 

 

40 

 

 

Propostes FTN Eleccions Generals 2019 

Destinació sostenible 
 

 Crear un Pla d'ajuda per a l'adquisició de vehicles menys contaminants. En aquest 

sentit, dirigit principalment a vehicles de Classe III - EURO VI (ja sigui C o D, quan 

sigui vigent). Hem de tenir present que la tipologia de vehicles que s'empra per al 

transport turístic actualment no està desenvolupat en tipologies com a híbrids o 

elèctrics, atès que no tenen suficient autonomia, en manera elèctrica. 

 
 Establir beneficis fiscals per a promoure inversions en instal·lacions d'estalvi energètic 

o ajudes a empreses que adoptin mesures que contribueixin a la reducció de la 

contaminació. 

 
Sensibilització i professionalització turística 
 

 Millorar la imatge de l'activitat turística mitjançant campanyes de sensibilització, 

explicant de forma didàctica la contribució econòmica que el turisme fa a la ciutat i els 

seus ciutadans. Cal poder quantificar i avaluar l'impacte que el turisme genera en el 

comerç, l'ocupació, la cultura, les infraestructures, etc. En el cas de casos vandàlics, 

se sol·licita a les Administracions que condemnin aquests actes que es produeixen 

contra el turisme. 

 
 Posar en valor al personal dedicat a la indústria turística, apostant per la seva 

professionalització amb polítiques que impulsin la innovació i transformació digital i 

afavoreixin la seva capacitació i retenció al nostre país. En aquest sentit, valorar 

l'aplicació d'una normativa que exigeixi que tota aquella persona física o jurídica que 

vulgui obrir un establiment d'hostaleria, principalment de restauració, tingui un mínim 

de formació superior, com per exemple un certificat de professionalitat. 

 
Desestacionalització turística 
 

 Buscar una fórmula de reducció d'impostos per als allotjaments que estiguin oberts al 

públic tot l'any o un mínim de 10 mesos, en destinacions vacacionals. 

 
 Posada en marxa d'un pla de desestacionalització que suposi bonificacions fiscals i de 

la seguretat social en temporada baixa, així com la creació d'incentius econòmics. 

 
 Fraccionar els períodes vacacionals per a reduir les elevades concentracions de la 

demanda turística en determinats períodes, principalment a l'estiu, modificant el 

calendari escolar. 
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Gestió i promoció turística 
 

 Ampliar la base d'actors privats que tenen participació en el Consell Assessor de 

Turespaña incloent els agents de tota la indústria turística. 

 
 Apostar per una promoció dirigida als mercats i segments que més retorn generin a les 

destinacions (qualitat), incrementant les partides pressupostàries. 

 
 Crear un Ministeri de Turisme per a donar-li la rellevància necessària a un sector que 

representa el 10% del PIB en l'estat espanyol amb partides pressupostàries suficients 

per a dur a terme polítiques que afavoreixin i impulsin la competitivitat i posicionament 

de la destinació a nivell mundial. 

 
Visats 
 

 Millorar la dotació de recursos en les oficines consulars en l'exterior en aquells països 

que són mercats estratègics per a la indústria turística espanyola i catalana, com la 

Xina i l'Índia, amb l'objectiu d'agilitar els tràmits d'emissió de visats. Revisar els 

procediments de cada país i identificar millores. 

Intel·ligència de mercat 
 

 Disposar d'un centre d'estudis i recerca turística sòlid, que inclogui totes les modalitats 

d'allotjament, que analitzi el comportament dels turistes, la seva despesa i satisfacció, 

que permeti projectar el comportament dels diferents mercats, etc.; en definitiva, un 

servei d'intel·ligència de mercat d'alta eficàcia que permeti prendre decisions 

empresarials a curt, mitjà i llarg termini. 

Normativa en tràmit 
 

 Transposició de la directiva de PNR. Actualment s'està treballant en la transposició de 

la Directiva de PNR. En l'avantprojecte de llei (art. 7.2) s'obliga a les agències de 

viatges i TTOO a enviar totes les dades de PNR a la companyia explotadora del vol 

que es tracti. Sol·licitem que aquest enviament s'hagi de realitzar a través de la 

inclusió de dades en el propi PNR amb el GDS i que no hagi de realitzar-se cap tràmit 

addicional. A més, sol·licitem que aquestes dades no puguin ser tractats per la 

companyia per a finalitats comercials.  
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Prevenció de riscos laborals 
 
Es promou la supressió o l'assegurament del recàrrec de prestacions de la Seguretat 
Social 
 

 El recàrrec de prestacions de la Seguretat Social genera una important distorsió en el 

sistema de responsabilitats derivades de l'accident de treball o malaltia professional, 

doncs sobredimensiona les responsabilitats punitives, al mateix temps que no acaba 

de satisfer de manera completa la seva funcionalitat compensatòria. Es tracta d'una 

responsabilitat anacrònica (el seu origen es remunta a la llei d'accidents de 1900) i 

inexistent en altres ordenaments jurídics del nostre entorn, convertint-se en la 

controvèrsia judicial que té un major protagonisme en matèria de seguretat i salut 

laboral i la que presenta uns majors índexs de judicialització, així com un impacte 

econòmic que pot resultar letal per a la viabilitat de moltes pimes. Per tot això, des de 

Foment del Treball Nacional es promou la supressió o l'assegurament d'aquesta 

responsabilitat legal.  

 
 Mitjançant l'RD 28/2018 per a la revaloració de les pensions públiques i altres mesures 

urgents en matèria social, laboral i d'ocupació, concretament en la seva Disposició 

Addicional Tercera, ha quedat suspès el sistema de reducció de les cotitzacions per 

contingències professionals per disminució de la sinistralitat laboral ("Prima" - Reial 

decret 404/2010). Considerem imprescindible que en la nova regulació, el càlcul de la 

quantia de la "Prima" es fonamenti en els resultats de sinistralitat de les empreses i no 

en el desenvolupament d'accions preventives que van més enllà del compliment legal, 

haurien de poder optar anualment la totalitat de les empreses i s'hauria d'incrementar 

la dotació total de l'incentiu. Es deuria a més incrementar la participació de les Mútues 

en les actuacions preventives de les empreses 

 
 Recentment, s'ha modificat la Directiva 2004/37/CE relativa a la protecció dels 

treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents carcinògens o 

mutàgens durant el treball, limitant l'exposició a determinades substàncies. La majoria 

dels Estats membres disposen de límits nacionals d'exposició a moltes substàncies 

químiques cancerígenes, alguns Estats membres són més i uns altres menys estrictes 

respecte al valor límit proposat per la UE. Considerem imprescindible, que la 

transposició i la incorporació al nostre ordenament jurídic-laboral nacional es realitzi 

respectant aquests valors límit de referència establerts a nivell comunitari, a fi de que 

es tingui en consideració el possible impacte socioeconòmic de l'adopció dels nous 

valors de referència i per a mantenir-los permanentment adaptats al progrés científic i 

tècnic. 

 
 Revisió de la legislació sobre Coordinació d'Activitats Empresarials, ja que lluny 

d'afavorir la prevenció de riscos laborals, està impedint el normal desenvolupament de 

l'activitat empresarial i la seva eficiència en introduir elements burocràtics i complexitat 
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en les relacions entre empreses sense resultat comprovable en la millora de la 

seguretat i salut dels treballadors. 

 
 Existeix molta informació sanitària del treballador que es troba en sistemes estancs 

que no es relacionen entre si (Sistema Nacional de Salut, Mútues d'Accident de Treball 

i Seguretat Social, serveis de prevenció, etc.), dificultant el diagnòstic i no permetent 

tenir una anàlisi real de l'estat de salut dels treballadors. S'hauria de desenvolupar un 

sistema d'informació coordinat que permeti que els metges i infermers del treball que 

desenvolupin activitats de vigilància de la salut en el Servei de Prevenció, estiguessin 

integrats i tinguessin accés a la història clínica compartida dels treballadors adscrits a 

aquesta unitat, amb capacitat d'incloure les dades en l'historial compartit del 

treballador. 

 Incorporar al treballador com a subjecte responsable administratiu. Estudiar la 
responsabilitat dels treballadors (sector privat i públic) mitjançant la tipificació legal 
adequada d'un sistema bàsic d'infraccions i sancions dels treballadors, concretable 
mitjançant la negociació col·lectiva. 

 
 Facilitar a les PIMES el compliment efectiu de la normativa de prevenció. En primer 

lloc, establint criteris que possibilitin posar en pràctica la prevenció de riscos laborals 
amb recursos humans propis i en segon lloc, simplificant la normativa de prevenció, 
adaptant i adequant la mateixa a les característiques de les PIMES per a facilitar la 
seva aplicació per aquestes. 

 
 Potenciar les mesures que facilitin una comprovació més extensa de l'aptitud del 

treballador per a desenvolupar les seves tasques laborals sense riscos per a si mateix 
i per a tercers. Resulta imprescindible el reconeixement explícit d'instruments de 
control (vigilància de la salut) regulars, periòdics i d'exercici aleatori, respectant, en tot 
cas, la dignitat i la intimitat del treballador. 

 
 Increment dels recursos econòmics i materials que donin suport a l'adopció de 

polítiques preventives eficaces. Es proposa que els fons provinents de la recaptació de 

les sancions econòmiques per infraccions en matèria de riscos laborals es destinin a la 

posada en pràctica d'accions i polítiques de prevenció de riscos laborals, coherents 

amb la millora de les condicions de seguretat i salut en el treball. 

 


