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INTRODUCCIÓ 

El passat 24 de febrer, la Rússia de Putin va iniciar una ofensiva militar per envair Ucraïna que, 
avui, encara continua. El conflicte està tenint un fort impacte en les vides dels ciutadans 
europeus i, en general, arreu del món. 

La primera i més greu conseqüència generada per la guerra ha estat una crisi humanitària 
sense precedents a Europa des de la II Guerra Mundial. Més de 7,4 milions d’ucraïnesos i 
ucraïneses s’han vist obligats a buscar protecció a altres països europeus, segons les darreres 
dades de l’Alt Comissionat de Nacions Unides per als Refugiats0F

1. A Espanya hi ha 143.345 
persones amb estatus de protecció temporal, mentre que la població ucraïnesa a Catalunya 
amb targeta sanitària és de 21.9302, encara que la Creu Roja ha atès des de l’inici del conflicte 
fins a 53.500 persones d’aquell país.  

El conflicte també ha provocat, a tot Europa, un augment dels preus tant de l'energia com de 
la cistella de la compra, que està impactant en les economies familiars més modestes. A 
Catalunya, l'IPC se situa en el 10,2%, amb els aliments disparats. Aquests últims van registrar 
una pujada interanual del 12,1% a l’agost, taxa set dècimes superior a la del mes anterior3. 
Destaca, sobretot, l'encariment de la carn, el pa, els cereals, la llet, el formatge i els ous, tots 
ells productes bàsics. Es constata, doncs, una vegada més, que els més febles continuen sent 
els més afectats per les conseqüències econòmiques del conflicte. El 25,9% de la població de 
Catalunya es troba en risc de pobresa o exclusió social4. Segons el darrer informe d’Unicef5, la 
pobresa infantil es cronifica a Catalunya. El 31,8% dels infants i adolescents, més de 465.000, 
es troben risc de pobresa o exclusió social. 

Igualment, la guerra d'Ucraïna ha posat de manifest un problema latent des de fa anys, la 
dependència energètica europea, especialment, de Rússia. És cert que Espanya gairebé no 
depèn dels hidrocarburs russos, però, tot i això, pateix les tensions de preus de gas i petroli. 
Alhora, la importància d'Ucraïna a escala mundial com a principal proveïdor de blat i altres 
productes bàsics per a la cadena de subministrament ha posat en guàrdia els governs de tot 
el món, que han activat mecanismes per garantir la producció d’aliments i matèries primeres.  

 

 

 

                                                 
1 https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine  
2 https://www.idescat.cat/pub/?id=ua&n=14810#Plegable=geo  
3 https://www.idescat.cat/indicadors/?id=conj&n=10261  
4 https://www.idescat.cat/indicadors/?id=anuals&n=10412  
5 https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/Informe_ODS_%20CAT_2022.pdf  
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Resposta del Govern d’Espanya 

Des del primer moment, el Govern d’Espanya ha posat en marxa un conjunt de mesures 
extraordinàries per fer front als efectes de la guerra i protegir els més vulnerables6, entre les 
que val la pena destacar la limitació a la pujada dels lloguers, incentius i bonificacions per al 
transport públic, ajudes de 200 € per a les rendes baixes, beques complementàries per valor 
de 400 € per a aquells estudiants majors de 16 anys que ja en tenen una, la revaloració del 
15% de l'Ingrés Mínim Vital o l’increment d’un 15% de les pensions no contributives, entre 
d’altres. El projecte de Pressupostos de l'Estat per al 2023 incorpora noves mesures, com una 
millora del subsidi d’atur, així com la pujada de l’IPREM fins als 600 €. 

En l’àmbit de les polítiques energètiques, el Govern va negociar amb la Comissió Europea 
l’anomenada “excepció ibèrica”, que ha permès un estalvi per als consumidors espanyols 
afectats, de mitjana, del 16,54% (54,51 €) respecte al que haurien pagat sense aquest sistema, 
deixant Espanya amb el preu de la llum més baix dels països del seu entorn a Europa. A més, 
ha adoptat un important paquet de mesures per abaixar el preu de la factura de la llum, 
minorar els beneficis extraordinaris de les companyies energètiques, donar suport a la 
indústria i facilitar el desplegament de les energies renovables. 

Més recentment, el Govern d’Espanya acaba d’anunciar un nou paquet de mesures per pal·liar 
la pujada de preus de l’energia, amb 3.000 M€ per protegir el 40% de les llars, i que inclou 
ajudes a famílies amb caldera centralitzada de gas natural, reforç del bo social elèctric i millora 
del bo social tèrmic. 

En conjunt, fins a finals del 2022, el Govern d’Espanya haurà destinat prop de 18.000 milions 
d'euros a respondre a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna. Cal 
recordar que, en un primer moment, Junts i Esquerra hi van votar en contra al Congrés dels 
Diputats.  

Resposta del Govern de la Generalitat  

A Catalunya, el Govern també s’ha vist obligat a adoptar mesures, però, a parer nostre, han 
estat d’un abast molt modest i poc ambiciós. A tall d’exemple, mentre el president de la 
Generalitat Valenciana anunciava a principis d’abril un Pla dotat de 944 milions d’euros per 

                                                 
6 Reial decret llei 6/2022, de 29 de març, pel qual s'adopten mesures urgents en el marc del Pla Nacional de 
resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna; Reial decret llei 11/2022, de 25 de 
juny, pel qual s'adopten i es prorroguen determinades mesures per respondre a les conseqüències econòmiques 
i socials de la guerra a Ucraïna, per fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica, i per la recuperació 
econòmica i social de l'illa de la Palma; i Reial decret llei 14/2022, d'1 d'agost, de mesures de sostenibilitat 
econòmica en l'àmbit del transport, en matèria de beques i ajuts a l'estudi, així com de mesures d'estalvi, 
eficiència energètica i de reducció de la dependència energètica del gas natural. 
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contrarestar l’emergència energètica i reactivar la recuperació econòmica7, el Govern català 
només en destinava 120 milions8, una resposta clarament insuficient.  

Per la nostra banda, el Govern Alternatiu va presentar el passat 1 d’abril un Pla de resposta a 
l’impacte de la invasió russa d’Ucraïna9, amb 25 mesures i propostes per fer front a l'actual 
crisi, marcada per la inflació i l'encariment dels preus, que va fer arribar al Govern per la seva 
consideració. Si bé en un primer moment, el president es va reunir amb els agents socials i 
amb els grups parlamentaris, comprometent-se a mantenir reunions periòdiques per fer un 
seguiment de les afectacions socioeconòmiques generades per la guerra10, no hi ha hagut cap 
més convocatòria. 

Amb motiu del debat sobre l’orientació política general, el Govern ha anunciat un nou paquet 
de mesures, dotat de 300 milions d’euros, que inclou ajudes de 100 € per infant per reduir els 
costos d’escolarització, un augment del 50% del Bo Social Tèrmic per a famílies vulnerables, 
l’ampliació de la T-Jove dels 24 als 30 anys, o ajudes per facilitar la instal·lació de sistemes de 
producció d’energia renovable destinada a l’autoconsum, entre d’altres. Novament, des del 
nostre punt de vista, és una resposta insuficient per fer front a la situació actual. Tampoc en 
aquest ocasió el Govern ha trobat convenient reunir-se ni amb patronal, sindicats i altres 
agents socials, ni amb la resta de grups parlamentaris per abordar la qüestió. 

Convençuts que, en un escenari extremadament complex i 
incert, més que mai és el moment de la política útil, i amb la 
voluntat precisament d’aportar solucions des d’una perspectiva 
constructiva, el Govern Alternatiu presenta aquest Pla de Xoc 
per fer front a l’augment de preus, amb 15 accions i fins a 24 
mesures per un valor de 848 M€, que es posarà a consideració 
dels agents econòmics i socials perquè hi puguin fer 
aportacions, com ja vam fer amb el primer document. 

 
 

 
  

                                                 
7 https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=993449  
8 https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/420077/president-aragones-anuncia-que-govern-destinara-
120-milions-deuros-pla-reduir-consequencies-economiques-socials-guerra-ucraina  
9 https://www.socialistes.cat/wp-content/uploads/2022/04/Pla-de-resposta-a-limpacte-de-la-invasio-russa-a-
Ucraina_Govern-Alternatiu-de-Catalunya-1.pdf  
10 https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/419150/govern-agents-socials-semplacen-continuar-
treballant-conjuntament-abordar-consequencies-crisi-ducraina i https://govern.cat/salapremsa/notes-
premsa/419506/govern-trasllada-totes-mesures-engegades-sobre-crisi-ducraina-als-grups-parlamentaris-
emplaca-noves-reunions  
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ÀMBIT SOCIAL I DE GARANTIA DE RENDES 

 
ACCIÓ 1. Compensació per la pujada de les hipoteques  
 
Els tipus d’interès que fixa el Banc Central Europeu fa molts anys que se situen en mínims 
històrics, fet que s’ha traduït en una rebaixa important del preu dels crèdits i les hipoteques. 
L’Euríbor, indicador de referència per calcular les hipoteques, fa cinc anys que està en negatiu, 
per exemple. Però amb la intenció de frenar l'escalada inflacionista, els darrers mesos el BCE 
ha impulsat una pujada de tipus per tal de refredar l’economia i, en conseqüència, també els 
preus. Així, si ara fa un any, al tancament de setembre, l'euríbor estava en negatiu, al -0,49%, 
a prop del seu mínim històric, el setembre de 2022 supera el 2% primer cop en 11 anys. 
Prenent com a exemple una hipoteca a tipus variable de 150.000 euros a 25 anys amb revisió 
anual, això es tradueix en un increment de 180 euros més cada mes, és a dir, l'encariment 
anual seria de més de 2.100 euros. 

Per fer front a aquesta situació que afecta moltes famílies, tant el Govern valencià com el 
balear han anunciat una deducció en el tram autonòmic de l’IRPF per ajudar aquells ciutadans 
que han sofert la pujada dels interessos.  

Seguint aquest model, es proposa: 

1. Deducció fiscal de 100 € per a les famílies amb hipoteca  
 
Aquesta deducció en el tram autonòmic de l’IRPF en el 
cost de les hipoteques de tipus variables s’aplicaria a les 
declaracions individuals amb ingressos computables 
inferiors a 30.000 € i a les declaracions conjuntes amb 
ingressos computables inferiors a 47.000 €, i serà ja 
d'aplicació en la Renda de 2022, perquè tindrà efectes 
retroactius des de l'1 de gener d'enguany. 
 

2. Ajuda addicional de 200 € per a les famílies amb hipoteca amb baixos ingressos 
 
Es tracta d’una ajuda autonòmica dirigida a aquelles 
famílies amb hipoteca on la suma de les rendes de les 
persones que conviuen al mateix domicili, obtingudes el 
2022, sigui inferior als 14.000 euros íntegres anuals 
(import brut).  
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ACCIÓ 2. Ampliació de la cobertura de la Renda Garantida de Ciutadania 
 
Des de l’any 2020, Espanya compta amb una política de rendes, l’Ingrés Mínim Vital (IMV), 
que té per objectiu dotar la ciutadania més vulnerable d’una darrera xarxa de protecció 
econòmica mitjançant una nova prestació igual per a tots els ciutadans i ciutadanes d’Espanya. 
Una prestació de caràcter estatal compatible amb les ja existents a les comunitats autònomes, 
que poden complementar-la i adaptar-la a col·lectius i necessitats específiques.  

En el cas de Catalunya, la Renda Garantida de Ciutadania és la prestació que complementa 
l’IMV i és, a més, una prestació subsidiària a qualsevol altra prestació estatal. Esdevé, per tant, 
un element imprescindible per assegurar que cap català ni catalana està per sota del que 
marca l’Índex de Renda de Suficiència de Catalunya.  

Amb data de juny de 2022, segons dades de la Generalitat de Catalunya11, existeixen 105.323 
expedients actius de Renda Garantida de Ciutadania que es calcula podrien arribar a 173.886 
persones. Enguany, però, el mes de juny es va rebre la quantitat més baixa de sol·licituds 
mensuals del darrer any i mig. Cal destacar que, encara avui, la meitat de les sol·licituds 
rebutjades és per superar els ingressos establerts en la llei. S’observa, per tant, una certa 
davallada en el nombre de sol·licituds que es presenten, fet que xoca amb l’escassa cobertura 
que la Renda Garantida de Ciutadania té entre els col·lectius amb privació material i social 
severa. Segons les dades treballades per la Comissió Promotora de la Renda Garantida a partir 
l’Enquesta de Condicions de Vida de l’any 202112, només un 24,8% dels 680.000 ciutadans a 
Catalunya que es troben en aquesta situació reben la Renda Garantida de Ciutadania. Cal, per 
tant, una acció proactiva en la recerca de beneficiaris i beneficiàries.  

Per la seva banda, la cobertura de l’Ingrés Mínim Vital continua a l’alça després de dos anys 
de funcionament. Des de la seva aprovació, l'IMV ha arribat a més de 500.000 llars arreu 
d’Espanya on viuen 1,4 milions de persones13. A hores d'ara, un de cada tres beneficiaris de la 
Renda Garantida rep l’Ingrés Mínim Vital. En només dos anys, la quantitat de l’IMV s’ha 
incrementat en un 3% en els Pressupostos de l’Estat de l’any 2022, i un 15% extraordinari per 
fer front als efectes de la guerra d’Ucraïna. En el projecte de Pressupostos de l’Estat de l’any 
2023, es preveu un increment del 8,5%. Cap d’aquests increments s’han traduït en la Renda 
Garantida de Ciutadania, que es basa en l’IRSC que està congelat des de fa 12 anys.  

Ara bé, cal destacar algunes consideracions. Els 173.886 beneficiaris de la Renda Garantida de 
Ciutadania no són persones que la reben al 100%. En el cas dels col·lectius no activables, el 

                                                 
11https://dretssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/06pobresa_i_inclusio_social/RendaGaranti
daCiutadania/destacat_home_RGC/implementacio_RGC_2022.pdf  
12 https://www.rendagarantidaciutadana.net/files/Ruedas%20de%20Prensa/2021-07-15-
Nota_premsa_Idescat_ECV_2020.pdf 
13 https://www.inclusion.gob.es/web/guest/w/el-gobierno-aprueba-el-incentivo-al-empleo-para-beneficiarios-
del-ingreso-minimo-vital-que-mejoren-su-situacion-laboral  
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90% corresponen a complements de pensions estatals, fonamentalment pensions no 
contributives que, enguany, el Govern d’Espanya també ha incrementat un 15%. Per tant, 
mentre les prestacions estatals augmenten i les transferències econòmiques a la Generalitat 
també, el Govern no les tradueix en una millora ni actualització de les prestacions que són de 
la seva competència.  

El Govern Alternatiu considera que cal millorar la cobertura de l’actual Renda Garantida de 
Ciutadania, i que s’ha de fer de forma paral·lela a la discussió parlamentària que tot just acaba 
d’iniciar-se al Parlament de Catalunya14, amb les següents mesures: 

3. Increment de les quantitats de referència de la Renda 
Garantida de Ciutadania en un 15% durant un període 
transitori d’un any 
 

 

 
4. Incrementar els beneficiaris de la RGC amb la col·laboració del Tercer Sector Social 

 
Signar un acord amb el Tercer Sector Social perquè pugui, 
tal com permet la norma estatal, derivar persones i 
famílies que compleixen els requisits a demanar la RGC, 
en un marc de col·laboració entre el Departament de 
Drets Socials i el Tercer Sector Social de Catalunya. 
 
 

5. Finestreta única de gestió de la Renda Garantida de Ciutadania i l’Ingrés Mínim Vital 
 
Actualment, el Parlament de Catalunya està debatent la modificació de Llei per tal 
d’actualitzar les condicions d’accés i requisits de la Renda Garantida de Ciutadania. És 
una oportunitat fantàstica perquè aquesta s’adapti a les condicions marcades per 
l’Ingrés Mínim Vital. Acabaríem així, per exemple, amb alguns requisits contradictoris 
entre les dues prestacions (períodes d’empadronament, entre d’altres) i facilitaríem la 
creació d’una finestreta única de gestió: un element cabdal i que, un any després dels 
primers contactes, la Generalitat de Catalunya no ha posat en marxa tot i la 
predisposició del Govern d’Espanya.  

 

                                                 
14 En l’actualitat, s’està tramitant una Proposició de Llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la 
Renda Garantida de Ciutadania 
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ACCIÓ 3. Equiparació automàtica de les Prestacions No Contributives a l’IRSC 
 
Les Pensions No Contributives (PNC) són les pensions de jubilació i invalidesa, dins el sistema 
de la Seguretat Social, per a aquells ciutadans i ciutadanes que no disposen de recursos 
suficients per subsistir i no poden acollir-se a les pensions de caràcter contributiu. Són de 
caràcter estatal però són gestionades per les comunitats autònomes.  

La quantia de la pensió és variable i depèn dels ingressos personals i/o dels ingressos dels 
familiars amb qui es convisqui i del nombre de beneficiaris de PNC en una mateixa unitat de 
convivència. L’any 2022, la quantia mensual va des d’un mínim de 105,35 € a un màxim de 
421,40 € per 14 mensualitats a l’any. Les persones menors de 65 anys afectades per una 
discapacitat en grau igual o superior al 75% i que necessitin l’ajuda d’una altra persona per a 
les accions de la vida quotidiana poden accedir al complement de tercera persona (210,70 € 
mensuals). El reconeixement d’una PNC comporta l’accés a l’assistència mèdica i farmacèutica 
del Sistema Nacional de Salut. En tot cas, les PNC tenen establerts uns límits anuals: 

MEMBRES DE LA 

UNITAT 

ECONÒMICA 

LÍMITS ANUALS 2022 PER A PERSONES 

SENSE ASCENDENTS O DESCENDENTS DE 1R 

GRAU 

LÍMITS ANUALS 2022 PER A 

PERSONES AMB ASCENDENTS 

O DESCENDENTS DE 1R GRAU 

1 7.967,73  
2 10.029,32 25.073,30 
3 14.159,04 35.397,60 
4 18.288,76 45.721,90 
5 22.418,48 56.046,20 
6 26.548,20 66.370,50 
7 30.677,92 76.694,80 
8 34.807,64 87.019,10 
9 38.937,36 97.343,40 

10 43.067,08 107.667,70 
 

Com hem destacat en l’apartat anterior, segons dades de la Generalitat de Catalunya, el 98% 
de les sol·licituds de Renda Garantida de Ciutadania de col·lectius no activables laboralment 
són per a complements de les Prestacions No Contributives. Ho fan perquè la Llei de la Renda 
Garantida de Ciutadania els dona dret a demanar-la per tal de complementar la seva prestació, 
i millorar la quantia fins a arribar als límits que marca l’IRSC a Catalunya.  

Si comparem les xifres, el desembre de 2021, segons l’IDESCAT, a Catalunya hi ha 60.263 
persones que gaudeixen d’una Pensió No Contributiva15, amb una mitjana de 399 € de pensió. 
Per altra banda, les dades de la Renda Garantida de Ciutadania ens deixen entreveure que 
48.083 expedients són de persones que han demanat que la seva PNC sigui complementada. 

                                                 
15 https://www.idescat.cat/pub/?id=ppsr&n=9383  
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Queden, per tant, 12.180 persones que podrien complementar la seva prestació fins a arribar 
als actuals 569,12 € mensuals que marca l’IRSC.  

Per això proposem: 

6. Increment automàtic de les Pensions No Contributives fins a 569,12 € mensuals 
 
Assegurar que les més de 12.000 persones que cobren 
una pensió no contributiva puguin percebre la quantia 
marcada per l’Índex de Renda de Suficiència de Catalunya 
per tal d’incrementar la seva protecció econòmica. Es 
tracta, per tant, d’habilitar un mecanisme administratiu 
que simplifiqui la gestió de les dues prestacions, 
gestionades pel mateix Departament, sense que la 
persona hagi obligatòriament de demanar la RGC.  

 

ACCIÓ 4. Increment de l’índex de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) en un 12,18%  
 
L’actual Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya fixa el valor de l'indicador de renda 
de suficiència de Catalunya (IRSC) en 569,12 euros mensuals i 7.967,73 euros anuals. Aquest 
indicador està congelat des de l’any 2010 i és el més referenciat per accedir a diverses 
prestacions socials a Catalunya recollides, moltes d’elles, en la Llei 13/2006, del 27 de juliol, 
de prestacions socials de caràcter econòmic. També és l’indicador utilitzat per accedir a la 
Renda Garantida de Ciutadania. 

Al conjunt de l’Estat existeix un valor similar, l’IPREM o Indicador Públic de Renda d’Efectes 
Múltiples. Tant en l’exercici 2020 com en el 2021, el Govern d’Espanya ha incrementat l’IPREM 
en un 5,03% i en un 2,5% respectivament, fixant la nova quantitat en 579,02 € mensuals i 
8.106,28 € anuals (14 pagues). El projecte de Pressupostos de l'Estat per al 2023 inclou una 
nova pujada fins als 600 €. En el cas de l’IRSC català, persisteix la congelació.  

L’evolució dels dos indicadors ha estat la següent: 
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Fins fa dos anys, l’IRSC ha estat sempre per sobre de l’IPREM, ja que es tenia en compte el 
nivell de vida a Catalunya, però des de fa dos anys, aquesta proporció s’ha trencat, fet que 
agreuja encara més les desigualtats al nostre país.  

Segons l'IDESCAT, el llindar de risc de pobresa a Catalunya (2021) és d'11.297 €, molt per sobre 
de l'IRSC. A Espanya l'IPREM també està per sota del llindar (9.535,20 €). Tanmateix, l'IPREM 
representa el 0,85 del llindar a Espanya, mentre que a Catalunya l'IRSC és el 0,71. Si volguéssim 
igualar la proporció, caldria augmentar l'IRSC en un 21% fins als 686 €, un objectiu que 
pressupostàriament, i per la congelació de tots aquests anys, caldrà assolir en més d’un 
exercici pressupostari. Aquests serien els diferents escenaris: 

Ajust Increment IRSC Mensual 
Per igualar l'IRSC a l'IPREM 2022 1,74%            579,02 €  
Per igualar l'IRSC a l'IPREM 2023 5,43%            600,00 €  
Mantenint la proporcionalitat des de l'increment del 5,03% de l'IPREM, 
en relació a IPREM 2022 7,66%            612,69 €  
Mantenint la proporcionalitat des de l'increment del 5,03% de l'IPREM, 
en relació a IPREM 2023 11,56% 634,90 € 
Mantenint la proporcionalitat del 2006, en relació a l'IPREM 2022 8,26% 616,12 € 
Mantenint la proporcionalitat del 2006, en relació a l'IPREM 2023 12,18%            638,45 €  
Igualar el llindar de pobresa: 11.297€ (IDESCAT) 41,8%            806,93 €  
Igualar la proporció de l'IRSC respecte del llindar de pobresa a la 
proporció de l'IPREM  21%            686,00 €  

 
L’increment no només suposaria que algunes de les prestacions, com és el cas de la Renda 
Garantida de Ciutadania, millorés el seu import  ̶ perfectament assumible per la Generalitat 
atesa la complementarietat de l’Ingrés Mínim Vital ̶  sinó que permetria que més persones i 
famílies estiguessin dins el llindar per accedir a moltes de les prestacions recollides a la Llei de 
prestacions socials de caràcter econòmic, fet que no suposaria tant un increment en la quantia 
d’aquestes, però sí que tindria una repercussió en l’abast de la cobertura social per 
prestacions a Catalunya. A més, un increment en aquest sentit de l’IRSC permet replantejar 
algunes mesures inicials proposades en aquest Pla de Xoc pel que fa a l’increment de la RGC. 

En aquest sentit, i amb l’objectiu de fer que els ciutadans i ciutadanes amb menys ingressos 
puguin accedir a més prestacions socials sense perdre el poder adquisitiu que el Govern de 
Catalunya ha provocat amb la congelació de l’IRSC, el Govern Alternatiu de Catalunya proposa: 

7. Increment de l’IRSC un 12,18% fins a arribar als 638,45 € 
mensuals en 2024 
 
Per mantenir la proporcionalitat amb l’IPREM i reajustar 
aquest indicador, és urgent incrementar l’IRSC, un 6,1% 
l’any 2023 i un 5,74% l’any 2024. 

 



PLA DE XOC PER FER FRONT A L’AUGMENT DE PREUS 

 

Octubre 2022 · 12 
 
 

ACCIÓ 5. Garantia de suficiència alimentària de l’alumnat vulnerable 
 
El 31,8% dels infants i adolescents, més de 465.000, es troben risc de pobresa o exclusió social. 
De fet, n’hi ha més d’un 34% a l’educació primària, un 33% a la secundària, un 26% a la 
postobligatòria, i un 15% a l’educació superior, segons l'ONG EDUCO que treballa per la 
infància i l'educació, que acaba de publicar un informe16 en què es constata que el sistema de 
beques menjador és insuficient perquè només cobreix l’11,8% de l’alumnat a Catalunya. Cal 
tenir en compte que el percentatge d’alumnes de primària que fa ús del menjador a centres 
públics és del 54%, i que enguany s’ha encarit el preu màxim del menjador, que passa de 6,33 € 
a 6,54 € diaris, el preu més alt entre les diferents comunitats autònomes. 

Per això, es proposa: 

8. Ampliació dels ajuts pel servei de menjador al 100% durant tot el curs 

Garantir efectivament que la partida pressupostària per 
als ajuts de menjador sigui oberta durant tot el curs 
escolar, tant a primària com a secundària (on encara no 
s’ha recuperat el servei suprimit amb les retallades a 
l’època del Govern Mas), per tal de permetre a les famílies 
acollir-s’hi en qualsevol moment en què empitjori la seva 
situació econòmica, i ampliar-la durant aquest curs per tal 
que tots els ajuts concedits siguin del 100% (ja que molt sovint són els ajuntaments 
que complementen ajuts del 70% per garantir un àpat diari als infants i joves 
vulnerables). 

9. Assegurar que les ajudes de 100 € per infant per reduir els costos d’escolarització 
arribin a les famílies amb menys ingressos 

Paral·lelament, aquest curs els llibres i els articles de papereria s’han encarit un 23%, i 
el material un 5%, i aquest fet se suma que en la majoria de casos, a causa del canvi de 
currículums educatius, ha estat pràcticament impossible poder reutilitzar llibres de 
text de cursos anteriors, avui obsolets. També s’està lluny de poder garantir la gratuïtat 
plena de l’educació, que hauria de ser un objectiu compartit. En el recent debat 
d’orientació de la política general, el Govern va anunciar una deducció fiscal de 100 € 
per infant per pal·liar l’increment del cost del material escolar adreçat a les famílies de 
rendes mitjanes i baixes, però considerem que la mesura és insuficient i hauria també 
d’incloure un mecanisme per beneficiar les famílies de renda baixa que no fan 
declaració d’IRPF. 

                                                 
16 https://www.educo.org/landing/informe-becas-comedor-2022  
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ACCIÓ 6. Nou mapa de prestacions socials a Catalunya 

A Catalunya, el darrer estudi sobre el conjunt de prestacions socials, que es va fer l’any 2015, 
concretava l’existència d’un total de 149 prestacions diferents17. D’aquestes, 70 són de 
caràcter econòmic, la majoria de les quals són competència de la Generalitat de Catalunya, i 
van adreçades a la cobertura de necessitats bàsiques com, per exemple, el cofinançament dels 
ajuts d’urgència social, els complements de pensions baixes (no contributives, viduïtat...), la 
Renda Garantida de Ciutadania, etc. Una de cada quatre prestacions gestionades per la 
Generalitat depèn del Departament de Drets Socials, cadascuna amb els seus requisits i 
tràmits concrets, fent que el sistema sigui ineficient i, a més, la dispersió de prestacions porta 
al fet que el conjunt de la ciutadania, i també dels i les professionals, no les demani per 
desconeixement. 

Uns dels objectius de la Renda Garantida de Ciutadania era simplificar el sistema de 
prestacions per tendir a unificar-les, revisant les condicions d’accés, desburocratitzant els 
tràmits i facilitant-ne un accés universal, tot garantint l'equitat, la fiabilitat i l'harmonització. 
L’any 2015 aquest procés va quedar parat per part del Govern.  

Si bé és cert que difícilment les prestacions econòmiques de caràcter social podran reduir-se 
a una sola, cal iniciar amb urgència aquesta simplificació perquè existeixin les menys possibles, 
de manera que aconseguim evitar duplicitats, injectar eficàcia en el sistema social, facilitar la 
gestió per part dels i les professionals i del Tercer Sector Social i, fonamentalment, fer més 
entenedor i senzill a la ciutadania el seu accés, més encara si parlem de col·lectius en risc 
d’exclusió social. 

En aquest sentit, la proposta del Govern Alternatiu passa per: 

10. Endreçar el mapa de prestacions socials a Catalunya 

Cal, de forma urgent, revisar la cartera de prestacions 
econòmiques de caràcter social per optimitzar la 
complementarietat amb el sistema de renda 
garantida, unificant altres ajudes, suports i 
prestacions existents i buscant l’eficiència tant del 
sistema com dels mecanismes d’accés.  

 

  

                                                 
17https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/15serveissocials/mapa_de_prestacio
ns/Mapa_de_prestacions.pdf 
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ÀMBIT ECONÒMIC I EMPRESARIAL  

 
ACCIÓ 7. Enfortir el diàleg permanent amb els agents socials i econòmics  
 
Catalunya va aprovar el Decret Llei 9/2020, de 24 de març on s’establia el marc per afavorir el 
diàleg social permanent amb les organitzacions sindicals i empresarials més representatives, 
que a Catalunya són CCOO, UGT, PIMEC i Foment. Per altra banda, cal no oblidar també el 
paper que el Tercer Sector Social té en la construcció dels sistemes de protecció a Catalunya, 
i esdevé un interlocutor clau en la recerca de solucions.  

Des del Govern Alternatiu estem convençuts que la col·laboració interinstitucional amb el 
teixit econòmic i social enriqueix i reforça la implantació de polítiques efectives per combatre 
les conseqüències econòmiques i socials que l’augment de preus està tenint en les famílies 
catalanes. Així ho vam reclamar al Pla de resposta a l’impacte de la invasió russa d’Ucraïna i, 
malgrat que el Govern va reunir en un primer moment els agents econòmics i socials, aquestes 
trobades no han tingut continuïtat. Tampoc les noves mesures enunciades pel Govern han 
estat debatudes amb les organitzacions sindicals i empresarials més representatives. 

Per això tornem a reiterar que, en aquests moments de dificultats, cal enfortir el diàleg 
permanent entre les empreses, els autònoms i les famílies, i el conjunt d’agents socials. És 
important que davant la crisi que estem patint puguem monitorar les conseqüències 
econòmiques que estan afectant empreses, autònoms i les famílies, per tal de prendre les 
mesures més adequades en cada moment.  

Així doncs, insistim en les propostes de: 

11. Reforçar el diàleg social permanent  

Establir un marc de negociació i acord que permeti assolir les respostes més adequades 
amb l’objectiu de pal·liar els efectes de l’augment de preus. 

12. Creació de la mesa d’emergència econòmica  

Tal com es va fer durant la pandèmia de la covid-19 amb la creació del PROCICAT, 
proposem la creació de la Mesa d’emergència econòmica, que hauria d’estar 
conformada per membres dels diferents departaments implicats i els agents socials i 
econòmics, a més del Tercer Sector, que amb una freqüència setmanal poguessin 
treballar de manera efectiva i coordinada.  
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ACCIÓ 8. Impulsar un Pacte de Rendes entre sindicats i patronals 
 
L’actual context d’inflació ha provocat una disminució del poder adquisitiu dels treballadors i 
les treballadores, donat l’estancament dels salaris, l’increment de preus i l’increment dels 
beneficis empresarials. Segons dades dels sindicats del mes de setembre, prop d'un milió de 
persones a Catalunya encara no han vist actualitzats els seus salaris aquest 2022 i al gener se'n 
sumaran 750.000 més.  

L’actual Govern de la Generalitat ha demostrat, reiteradament, no comptar amb els agents 
socials i econòmics a l’hora de presentar plans de xoc i mesures per fer front a la crisi. Però cal 
que sigui al capdavant impulsant el diàleg social per tal de reduir les desigualtats i els efectes 
de la guerra. La necessitat d’un Pacte de Rendes ja ha estat expressada per patronals i 
sindicats, donant l’oportunitat al Govern d’asseure als agents socials i econòmics i començar 
a treballar-hi. 

Cal tenir en compte, també, que el darrer Acord Interprofessional de Catalunya (AIC) va ser 
firmat el 2018, acabant la seva vigència el 2020. L’AIC és el marc de diàleg i concertació entre 
els agents socials i econòmics. Es va posar en marxa per primera vegada el 1990, però fins al 
2005 no es van anar renovant per períodes de 2-3 anys de manera regular.  

En aquest sentit, es proposa: 

13. Liderar un acord amb els agents socials per planificar la recuperació dels salaris 

El Govern de la Generalitat ha de liderar un gran acord de rendes per planificar la 
recuperació dels salaris, tot redistribuint els beneficis empresarials de manera més 
justa, davant les dificultats per arribar a un acord sobre l'increment dels sous i la 
quantitat de convenis col·lectius pendents de renegociar-se aquesta tardor, en un 
context d'inflació desbocada.  

14. Impulsar un nou Acord Interprofessional de Catalunya 

L'AIC ha de ser útil per a fer front de manera negociada als nous reptes i realitats de 
les relacions laborals, especialment en un context en constant evolució, tant per la part 
empresarial com pels efectes sobre els treballadors i treballadores. Al mateix temps, 
ha de ser un pas important en el desenvolupament d'un nou model productiu, basat 
en la sostenibilitat i el canvi tecnològic, la qualitat i el valor afegit de productes i serveis, 
i la qualitat de l'ocupació i les condicions de treball. 
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ACCIÓ 9. Ajudes a empreses i autònoms més afectats 
 
Moltes empreses estan tenint problemes de liquiditat i solvència a causa de l’augment dels 
costos de l’energia (gas, electricitat i petroli), problemes de subministraments i l’obligació del 
retorn dels crèdits ICO atorgats durant la pandèmia. En converses mantingudes amb pimes 
catalanes de diferents sectors, s’ha constatat que les dificultats són transversals. Per això es 
proposa: 

15. Convocatòria d’ajudes a empreses i autònoms de tots els sectors afectats  
 
Per tal de donar suport al teixit empresarial, autònoms, 
petites i mitjanes empreses, cal una convocatòria d’ajudes 
directes i urgents, prioritzant aquelles empreses més 
afectades en els seus marges de beneficis per les variacions 
en els costos dels seus proveïments i pels preus de venda 
dels seus productes i serveis. 

 

ACCIÓ 10. Mesures específiques de suport al sector de l’agricultura, ramaderia i pesca 
 
A Catalunya, malgrat que el sector agrari i pesquer té un pes reduït en l’economia, la indústria 
alimentària és molt important. Cal tenir en compte que la ramaderia té un pes molt 
significatiu, el 64,1 % de la producció agrària, i que som grans productors de carn i elaborats 
de porcí dins la Unió Europea. Per tant, és important agilitzar les ajudes directes al sector, 
finançades en part per fons europeus, que seran gestionades per les comunitats autònomes. 

Cal, doncs, donar suport al teixit empresarial, autònoms, petites i mitjanes empreses, fent un 
especial esment al sector de l’agricultura, la ramaderia i la pesca, ja que la dependència 
d’Ucraïna d’alguns productes ha encarit i dificultat la producció a casa nostra. En aquest sentit, 
proposem de nou mesures que ja estaven incloses al Pla de resposta a l’impacte de la invasió 
russa d’Ucraïna, com: 

16. Mesures fiscals excepcionals per a les explotacions ramaderes, agrícoles i pesqueres 

D’una banda, cal revisar la pressió fiscal de les empreses 
del sector amb l’objectiu de reduir-la, acordant 
exempcions, bonificacions o moratòries a la seva aplicació 
mentre els efectes del conflicte continuïn, prorrogant, per 
exemple, la bonificació vigent a les taxes de pesca. A més, 
es demana bonificar el 100% de l’impost sobre les 
emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a les 
activitats agroindustrials i ramaderes. Tenint en compte que la recaptació per aquest 
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impost va ser de 900.000 euros el 2020, i que les indústries agroalimentàries són una 
part dels subjectes passius de l’impost, la incidència en la recaptació del Govern serà 
poc significativa i, en canvi, l’efecte en els productors pot ser important. 

17. Nova línia d’ajudes per incentivar el manteniment de cultius en zones de valor 
forestal estratègic i recuperació de sòls productius i desplegament de la Llei d’Espais 
agraris 
 
Existeix un ampli consens en el fet que la millor eina contra els incendis és la gestió 
forestal, l’impuls del mosaic agroforestal, compaginant diferents activitats 
econòmiques i usos del sòl. Des de la protecció dels paisatges agraris singulars, fins a 
tenir cura dels límits de fronts urbans, passant per la recuperació d’espais agrícoles 
abandonats. D’altra banda, el desplegament de la Llei d’espais agraris, hauria de 
comportar la possibilitat de recuperació de parcel·les en desús que poden comportar 
risc de propagació d’incendis. En qualsevol 
cas, tant el manteniment de cultius, com la 
recuperació de parcel·les en desús, ha 
d’anar acompanyat de suport econòmic a 
agricultors i ramaders, ja que moltes 
vegades mantenir o establir activitat 
agrària en aquests entorns és especialment 
costós. 

 

ACCIÓ 11. Mesures de suport a pimes i autònoms en l’àmbit de la justícia  
 
Els darrers informes de la Unió Europea sobre la justícia a Europa han determinat que uns 
sistemes judicials eficaços que defensen l'Estat de dret tenen un impacte econòmic positiu. 
Quan els sistemes judicials garanteixen la tutela dels drets, és més probable que es 
concedeixin crèdits, es dissuadeix les empreses de conductes oportunistes, es redueixen els 
costos de transacció i és més probable que les empreses innovadores hi inverteixin.  

L'impacte beneficiós del bon funcionament dels sistemes judicials nacionals per a l'economia 
també ha estat recolzat en diversos documents i recerques, en particular del Fons Monetari 
Internacional, el Banc Central Europeu, el Fòrum Econòmic Mundial  i el Banc Mundial. Els 
estudis constaten que la reducció de la durada dels procediments judicials en un 1% (mesurat 
en temps de tramitació) pot augmentar el creixement de les empreses, i que un augment de 
l'1% en el percentatge d'empreses que perceben que el sistema judicial és independent 
tendeix a associar-se amb un major creixement de la facturació i la productivitat. Així 
d’important és tenir un bon sistema judicial per a l’economia productiva del país 
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Per altra banda, en uns moments de crisis, i d'inflació en els preus, des del Departament de 
Justícia també pot i ha d’establir mesures que ajudin a superar aquest moment tan important 
per l’economia, que sense cap mena de dubte afecta empreses i ciutadans. L’increment de 
matèries primeres, i en general dels preus i en general les èpoques de crisi econòmica, 
suposen  en l’àmbit de la justícia una major litigiositat en aspectes civils, laborals i mercantils, 
que alhora afecten de forma negativa en l’economia domèstica i empresarial, agreujant, per 
tant, els efectes de la crisi. 

Cal, per tant, generar altres mecanismes de resolució de controvèrsies més àgils i eficients, 
evitar en la mesura del possible acudir als jutjats i reservar les actuacions davant els mateixos 
a aquells assumptes, que encara seran molts, en els quals resulti veritablement necessària la 
sentència judicial. I per fer-ho cal implementar mètodes alternatius en la resolució de litigis, 
ja sigui de forma prejudicial (abans d’iniciar el procediment) o interjudicial (un cop iniciat). 

Per això, es proposa: 

18. Mesures de suport davant procediments concursals 

Atès l’entrada en vigor de la nova Llei concursal, i de 
l’increment de casos d’empreses en concurs, cal que el 
Departament, amb la col·laboració dels col·legis 
professionals, realitzin cursos de formació especialitzada 
per als professionals i els empresaris, i d’aquesta manera 
agilitzar els processos. A més, es proposa la creació de 
l’oficina especialitzada en situacions concursals que, aprofitant les noves fórmules 
establertes per la reforma concursal, per garantit la viabilitat de les empreses, ajudi en 
la cerca d’aquestes solucions. També calen mesures de reforç administratiu en els 
jutjats mercantils, socials  i civils per la tramitació dels expedients judicials relacionats 
amb processos concursals, econòmics i laborals. 

19. Impuls a la resolució alternativa de conflictes 

Segons dades del Consell General del Poder Judicial, els procediments concursals 
triguen una mitjana de quatre anys en ser resolts, amb un índex de cobrament pels 
creditors que no arriba al 10%. Cal, per tant, adoptar les mesures següents: 

- Aprovar abans de final d’any la Llei de resolució alternativa de conflictes que fixi 
més enllà de la mediació, arbitratge i conciliació, nous mètodes de resolució 
alternativa de conflictes com un sistema mixt de mediació arbitratge, avaluació 
neutral prejudicial, determinació avançada d’experts, Informe expert judicial i 
Informe expert tècnic.  

- Instaurar els mètodes de resolució alternativa de conflictes de forma telemàtica. 
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- Modificar el Codi Civil català i promocionar i incentivar els sistemes de resolució 
alternativa de conflictes citats anteriorment, previ a la interposició de demandes 
de reclamació econòmica per part d’empreses. 

- Regular i crear oficines administratives adscrites al servei de resolució alternativa 
de conflictes intrajudicial en cada partit judicial del país, per tractar de cercar 
solucions en les controvèrsies econòmiques. 
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ÀMBIT DE L’ENERGIA I LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC 

 
ACCIÓ 12. Manteniment dels incentius a l’ús del transport públic  
 
El Govern d’Espanya ha anunciat una partida de 700 milions d’euros per ampliar durant el 
2023 els abonaments gratuïts per als trens de Rodalies i Mitja Distància. A Catalunya, un 12,8% 
de la població activa ha adquirit abonaments de Rodalies / Mitja Distància, és a dir, 498.660 
usuaris de Renfe. Aquesta xifra és superior a Madrid en més de 100.000 usuaris (392.400). 
 
L’ús del transport públic s’ha incrementat a Catalunya un 23,5% (a tot Espanya un 24%), el que 
demostra un ús més intensiu del transport públic per a trajectes interurbans. Un 35,9% dels 
abonaments gratuïts de Rodalies s’han emès a Catalunya. A les ATM de Girona, Lleida i 
Tarragona ha augmentat la demanda i l’ús dels títols integrats, en especial el de la T-50/30 i la 
T-Mes, coincidint amb l’inici del període de la rebaixa de tarifes del transport públic, amb 
increments d’entre el 50% i el 90%18. 
 
El Govern de la Generalitat ha anunciat l’ampliació de la T-Jove dels 24 als 30 anys, però creiem 
necessari mantenir durant l’any 2023 la reducció de tarifes, no només per impulsar la 
demanda i ús del transport públic urbà i interurbà, sinó també per alleugerir les càrregues 
econòmiques de moltes famílies que destinaven una part important del salari al transport. 
 

20. Prorrogar la rebaixa de les tarifes del transport públic el 
2023 

Mantenir la rebaixa de preu de la majoria de bitllets 
multiviatge més comuns a Catalunya, que oscil·la entre el 
30% i el 50%. 

 
 
ACCIÓ 13. Increment de la inversió en energies renovables i mesures de foment 

Un dels problemes més greus que està generant la guerra d’Ucraïna és l’augment dels preus 
de l’energia, per això és tan important que puguem reduir la factura de la llum i del gas, tant 
per a les empreses, com les per a les famílies. 

El desplegament de les energies renovables és més necessari i urgent que mai per tal 
d’avançar en assolir no només la neutralitat climàtica, sinó també la sobirania energètica, 
eliminant aquesta dependència exterior i mitigant els efectes dels conflictes geoestratègics 
relacionats amb l’energia, cada vegada més freqüents i més intensos. És urgent que el Govern 
                                                 
18 https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/439762/rebaixa-tarifes-del-transport-public-impulsa-
demanda-que-ja-frega-nivells-prepandemia  



PLA DE XOC PER FER FRONT A L’AUGMENT DE PREUS 

 

Octubre 2022 · 21 
 
 

de la Generalitat aixequi les barreres que impedeixen el desplegament de tecnologies 
assequibles, segures i sostenibles, i agilitzi la transformació del model energètic, aprofitant les 
grans oportunitats econòmiques i els avantatges ambientals, alhora que solucionem els 
nostres problemes de seguretat energètica. En aquest sentit, el Govern d’Espanya ha pres 
mesures rellevants en aquesta línia , però també cal que el Govern de la Generalitat ho faci 
amb les seves pròpies competències.  

És cert que el Govern ha anunciat en l’àmbit de la transició energètica, l’acceleració dels 
tràmits per les instal·lacions de plantes d’energies renovables i biogàs, amb la digitalització del 
procés i més personal per reduir el temps a sis mesos màxim, però és insuficient per acostar-
nos a l’objectiu que Europa va marcar. La PROENCAT 205019 assenyala que l’any 2030, d’aquí 
a poc més de vuit anys, Catalunya ha de tenir en servei 5.234,2 MW eòlics terrestres, 1.000,0 
MW eòlics marins, 2.185, 2 MW solars fotovoltaics sobre teulades, 4.458,8 MW solars 
fotovoltaics sobre terreny i 512,6 MW solars fotovoltaics en infraestructures diverses. En 
resum, respecte a l’any 2020, cal multiplicar una mica més de 4 cops la capacitat de generació 
eòlica i gairebé 21 cops la capacitat de generació solar fotovoltaica.   

Així doncs, des del Govern alternatiu, fem les següents propostes: 

21. Afavorir la inversió per als pròxims dos anys en 1.250 MW eòlica i 1.625 MW 
fotovoltaica assegurant el compliment dels primers objectius marcats per al 2030 

Aquesta situació ens fa altament dependents dels combustibles fòssils (un 94% segons 
dades del PROENCAT) i comporta una alta factura econòmica per a Catalunya (9.000 
milions d’euros anuals). És evident doncs que les mesures han d’anar encaminades a 
disminuir aquesta dependència energètica, accelerar la descarbonització i protegir els 
consumidors més vulnerables. 

 
22. Mesures per fomentar i agilitzar la implantació de les energies renovables 

Cal, de manera urgent, donar un impuls a la implantació de les energies renovables 
establint la tramitació ambiental de determinats projectes a tres mesos i limitar els 
tràmits d’informació pública i consultes a organismes mitjançant “silencis positius” 
estrictes i transparents. Aquest procediment d’urgència està limitat a desembre del 
2024 i es basa en raons d’interès públic de reducció de la dependència energètica, la 
contenció de preus i la garantia de subministrament. Per poder dur-ho a terme, es 
requereix la contractació extraordinària i temporal o externalització tècnica de la 
revisió administrativa dels projectes presentats sempre amb l’aprovació i signatura 
final d’un funcionari del Departament, així com fomentar la col·laboració entre 
departaments de serveis provincials per tal de suplir la falta de professionals fora de la 

                                                 
19 https://govern.cat/govern/docs/2022/02/04/13/14/3be61c8e-6048-4495-86be-c7b0b126158c.pdf  
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demarcació de Barcelona. A més, cal fixar àrees de desenvolupament prioritari, 
aprovar un Pla Director d’Energia per 80.000 Ha de territori en un període màxim de 
sis mesos, i introduir l'obligatorietat de reserves de sòl per la instal·lació de renovables 
en els PGOU. 
 

ACCIÓ 14. Pla d'estalvi i eficiència energètica als edificis i equipaments de la Generalitat de 
Catalunya 
 
L’actual Pla d’estalvi i eficiència energètica als edificis i equipaments de la Generalitat 2018-
2022 té com a objectius principals realitzar inversions en eficiència energètica, optimitzar la 
gestió energètica de la Generalitat, modernitzar les seves instal·lacions, reforçar el seu 
compromís amb el medi ambient i exercir de tractor per al sector i per a la societat. 

23. Nou Pla d'estalvi i eficiència energètica als edificis i equipaments públics 

Cal aprovar un pla d’adequació i transformació de les infraestructures i equipaments 
públics a l’emergència climàtica, per tal de millorar l’eficiència i l’estalvi energètic en 
els edificis, impulsar-hi la instal·lació d’energies renovables i garantir-hi una 
climatització sostenible i saludable per fer front a les noves condicions derivades del 
canvi climàtic.  

A més, per tal d’afrontar l’increment del preu dels 
subministraments derivats del consum d’energia, seria 
convenient, a curt termini, incrementar amb caràcter 
d’urgència la partida de funcionament dels edificis i 
equipaments públics, especialment els educatius.  

 

ACCIÓ 15. Fons de contingència per als ajuntaments 
 
Els ajuntaments estan a la primera línia d’atenció i provisió de serveis als ciutadans i han de 
ser aliats en la lluita per mitigar les conseqüències econòmiques i socials de totes les crisis. 
Durant la pandèmia més greu dels últims cent anys, ja van demostrar capacitat de coordinació 
i van fer front comú a les contingències d’aquesta emergència. Ho han tornat a demostrar 
recentment en l’acollida de milers de refugiats procedents d’Ucraïna.  

24. Creació d’un Fons extraordinari local  

A disposició dels ajuntaments per fer front a les despeses 
extraordinàries derivades de les conseqüències de 
l’augment de preus. 
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ANNEX. RESUM DE LES MESURES I QUADRE PRESSUPOSTARI 

 

  

INVERSIÓ           
PLA DE XOC BENEFICIARIS 

ÀMBIT SOCIAL I DE GARANTIA DE RENDES 
1 Deducció fiscal de 100 € per a les famílies amb hipoteca  53 M€ 530.126 
2 Ajuda addicional de 200 € per a les famílies amb hipoteca amb 

baixos ingressos 
52,3 M€ 261.958 

3 Increment de les quantitats de referència de la Renda 
Garantida de Ciutadania en un 15% durant un període 
transitori d’un any 

80,4 M€ 175.000 

4 Incrementar els beneficiaris/àries de la RGC amb la 
col·laboració del Tercer Sector Social 

61,2 M€ 20.000 

5 Finestreta única de gestió de la Renda Garantida de Ciutadania 
i l’Ingrés Mínim Vital 

  

6 Increment automàtic de les Pensions No Contributives fins a 
569,12 € mensuals 

25 M€ 12.180 

7 Increment de l’IRSC un 12,18% fins a arribar als 616,12 € 
mensuals el 2024 

60 M€ 300.000 

8 Ampliació dels ajuts per al servei de menjador al 100% durant 
tot el curs 

9,2 M€ 26.000 

9 Assegurar que les ajudes de 100 € per infant per reduir els 
costos d’escolarització arribin a les famílies amb menys 
ingressos 

  

10 Endreçar el mapa de prestacions socials a Catalunya 0,3 M€ 3.300.000 
ÀMBIT ECONÒMIC I EMPRESARIAL 

11 Reforçar el diàleg social permanent    
12 Creació de la mesa d’emergència econòmica    
13 Liderar un acord amb els agents socials per planificar la 

recuperació dels salaris   
14 Impulsar un nou Acord Interprofessional de Catalunya   
15 Ajudes directes i urgents a empreses i autònoms de tots els 

sectors afectats 
300 M€ 300.000 

16 Mesures fiscals excepcionals per a les explotacions ramaderes, 
agrícoles i pesqueres 

3 M€  

17 Nova línia d’ajudes per incentivar el manteniment de cultius en 
zones de valor forestal estratègic i recuperació de sòls 
productius i desplegament de la Llei d’Espais agraris 

5 M€  

18    
i 19 Mesures de suport a pimes i autònoms en l’àmbit de la justícia  

2,6 M€  

ÀMBIT DE L'ENERGIA I DE LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC 
20 Prorrogar la gratuïtat de Rodalies i la rebaixa de les tarifes del 

transport públic el 2023 
66 M€  
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21 Afavorir la inversió per als pròxims dos anys en 1.250 MW 
eòlica i 1.625 MW fotovoltaica assegurant el compliment dels 
primers objectius marcats per al 2030 

  

22 Mesures per fomentar i agilitzar la implantació de les energies 
renovables 

  

23 Nou Pla d'estalvi i eficiència energètica als edificis i 
equipaments públics 

30 M€  

24 Fons de contingència per als ajuntaments 100 M€  
TOTAL 848  M€   

 
 


