
                                                                          

ACORD NACIONAL DE BASES PER LA REACTIVACIÓ ECONÒMICA AMB PROTECCIÓ SOCIAL 1 

 

ACORD NACIONAL DE BASES PER LA REACTIVACIÓ ECONÒMICA AMB 
PROTECCIÓ SOCIAL 

 

Acord de Bases que situa els principis generals de cap a on 
s’ha d’orientar el model de país 

Presenta línies i orientacions de com s’han d’afrontar el canvi de 
model productiu i les polítiques per a la reactivació econòmica 
orientada sempre a la recuperació social. La recuperació econòmica 
s’ha de afrontar tenim en compte la realitat social. 

És situa la necessitat de que aquesta crisi s’ha de superar procurant 
mantenir vives el major nombre d’empreses possibles i evitant 
deixar les persones enrere. Per això cal preservar els instruments 
que creen riquesa però ho han de fer generant els equilibris 
necessaris i evitant l’increment dels indicadors de pobresa i de 
precarietat, mitjançant l’enfortiment de l’estat del benestar i millorant 
els nivells de cohesió social i de reducció de desigualtats. 

El desenvolupament d’aquestes bases i la seva concreció es 
farà mitjançant els òrgans de concertació i diàleg social creats 
a l’efecte en aquest acord: 

Es crea el Grup de Treball de l’Acord al si de la Comissió de 
Seguiment del Consell del Diàleg Social per fer un seguiment 
setmanal del progrés dels acords 
 
Es creen àmbits a la industria i afins, el sector primari, el serveis 
a la ciutadania i serveis públics amb l’objectiu de fer una 
diagnosi de situació i establir mesures concretes a curt, mig i 
llarg termini.  

 

RESUM DE L’ACORD 

A la diagnosi de l’acord s’estableix que totes les mesures, accions, 
acords, pactes, i demés instruments de la vessant normativa, 
política, pressupostària i de negociació col·lectiva, han de tenir com 
a prioritat que l’activació econòmica estigui orientada a la 
recuperació social. 



                                                                          

ACORD NACIONAL DE BASES PER LA REACTIVACIÓ ECONÒMICA AMB PROTECCIÓ SOCIAL 2 

 La reactivació econòmica amb protecció social s’ha d’enfocar : 

 Amb més i millors instruments d’activació econòmica per 
garantir el benestar de la nostra ciutadania 

 Reforç dels serveis públics.  
 Inversió, predistribució en sectors estratègics de la nostra 

economia,  
 Generació de teixit productiu,  

Tot això amb l’objectiu d’ un adequat i equilibrat retorn al bé 
comú en forma de llocs de treball de qualitat. 

 

PRINCIPIS GENERALS :  

Situa els principis sota els quals s’ha de regir la recuperació 
econòmica. 

 
o Impulsar un creixement econòmic i sostingut, inclusiu i 

sostenible amb treball de qualitat d’acord amb l’ ODS 8 de 
treball digne i creixement econòmic,  

 
 

o Fomentar la creació de llocs de treball inclusius i 
sostenibles.  

 
o Establir criteris d’equitat de gènere i demogràfics que 

garanteixin la igualtat d’oportunitats per a totes les 
persones 

 
o Establir mesures per assegurar la igualtat de tracte i la no 

discriminació de les persones 
 

o Promoure la igualtat efectiva entre dones i homes, 
combatre les desigualtats de gènere en la vida social i el 
treball, prevenir i lluitar contra la violència masclista i impulsar 
la coresponsabilitat 
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MODEL PRODUCTIU 

 
o Avançar cap a un model productiu de major valor 

afegit, capaç de reactivar l’economia i creador 
d’ocupació de qualitat. 

 
o Atendre i prioritzar la recuperació i protecció social cap a 

sectors afectats especialment per les mesures preses 
en la crisi de la COVID 19 

 
o Compromís del Govern a mantenir - i intensificar 

quan calgui - el suport financer a la viabilitat de les 
empreses amb dificultats,  a canvi de possibles 
compromisos d’estabilitat en l’ocupació i de la 
participació del Govern en aquells àmbits més 
estratègics.  

 
o Compromís de les parts de promoure treball estable 

i de qualitat en tots els àmbits d’actuació sectorials i 
territorials. 

 
o Treballar per l’eradicació del frau laboral i la vulneració 

de drets, la competència deslleial i l’economia 
submergida, així com per garantir i millorar la seguretat i 
salut laboral, promovent actuacions inspectores en els 
àmbits més afectats, i incrementant la dotació de la 
Inspecció de Treball a Catalunya cap a les ràtios 
recomanades per l’OIT. 

 
 

o Planificació d’inversions plurianuals per part del 
govern i concretar partides pressupostaries per tal 
d’assentar les bases del desplegament de les 
energies renovables a Catalunya, 

 
 

o Impulsar la mobilitat elèctrica i de la infraestructura de 
recàrrega per fer-la possible.  
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o Crear un espai estable d’anàlisi permanent del treball de 
les cures i de la llar al si del Consell de Relacions 
Laborals 

 
 

o Avançar en la direcció cap a una millor distribució 
temporal i territorial de l’activitat turística, orientada 
a l’increment de la despesa i a una major diversificació 
tot atenent a la pautes pròpies del desenvolupament 
sostenible i des de la concertació. Desplegar les 
mesures necessàries que permetin la supervivència 
de les empreses del sector i el manteniment de 
l’ocupació  

 

MESURES DE PROTECCIÓ SOCIAL I LABORAL 

EN L’ÀMBIT DE LA PROTECCIÓ LABORAL  

 

o Enfortiment dels Serveis Públics d’Ocupació amb la dotació 
de mitjans tècnics i materials, necessaris 
 

o Implementació com un servei permanent en el temps, gratuït i 
universal, al qual puguin accedir totes les persones en 
qualsevol moment de la seva vida. 
 

o Implementació de programes de polítiques actives 
vinculades a les estratègies públiques de transició justa, 
que contribueixin a una inserció  real de les  persones en 
situació de desocupació. 
 
 

o Promoure mesures concretes per afavorir el manteniment de 
l'ocupació, l'impuls de noves activitats i el canvi cap a un 
nou model productiu en què s’enforteixi el teixit econòmic 
més sostenible, permanent i que sigui generador de treball 
verd. 
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o Prioritzar accions per a la inversió en obra pública, el 
suport al teixit empresarial en perill, i la conservació de llocs 
de treball. 
 
 

o Pla de Xoc amb la dotació econòmica necessària per 
millorar l’ocupabilitat de les persones en situació de 
desocupació: majors 45 anys, persones en ERTO que no 
recuperin el seu lloc de treball, joves, persones treballadores 
fixes discontinues.... 
 

o Ajudes a les empreses i treballadors i treballadores 
autònoms per la contractació de col·lectius amb especials 
dificultats d’inserció i amb perspectiva de gènere, joves, 
majors de 45 anys, persones aturades de llarga i molt llarga 
durada i persones amb discapacitat.  
 
 

o Millorar els mecanismes de cobertura de la Renda 
Garantida de Ciutadania per tal de donar resposta a les 
persones en situació d’atur que no tinguin garantida 
protecció. 
 

o Impulsar o reforçar amb caràcter extraordinari mesures 
de protecció i ajuts per a les persones treballadores 
afectades per la crisi sanitària: per pèrdua d’ingressos 
per reducció de jornada per necessitats de conciliació i 
per ERTOS amb baixos ingressos.  

 

o Promoure la millora de les condicions laborals, i 
especialment, salarials, de les persones que treballen a 
l’àmbit residencial social, millorant la dotació 
pressupostària. 

 

EN L’ÀMBIT DE LA PROTECCIÓ SOCIAL 
 

o Seguir avançant per trencar la bretxa d’accés al mercat de 
treball de les persones amb discapacitat, tot vetllant per 
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l’impuls decidit del trànsit cap el mercat ordinari de les 
persones amb discapacitat 

 
o Desenvolupar el II Pla Estratègic de Serveis Socials PEES: 

incrementant els recursos que es destinen al sector del 
serveis socials, 

 

o Incrementar la dotació de professionals a l’àmbit sanitari i 
social per tal de garantir una efectiva supervisió de les 
polítiques públiques 

o Enfortir i donar centralitat al sistema de l’atenció primària, 
dotar-lo de professionals suficients en les tasques de 
detecció, seguiment i contenció del contagi i entre d’altres 
els recursos pel rastrejament dels contactes dels positius.  
 
 

o Impulsar la llei catalana d’autonomia personal i treballar per 
aconseguir els recursos necessari per garantir la suficiència 
econòmica que garanteixi el benestar de les persones que hi 
accedeixen millorant l’àmbit residencial 
 

o Establir ajudes d'emergència social enfront del COVID19, 
garantint una alimentació bàsica per a totes les persones, 
i l'accés a subministraments essencials 
 

o Impulsar mesures que protegeixin el dret a l'habitatge i a 
fer front a la pobresa energètica: la condonació total o 
parcial del deute a aquelles famílies vulnerables que tenen 
llogat un habitatge social del parc públic de les diferents 
administracions públiques; incrementar progressivament la 
inversió pública en habitatge al 1,5% del PIB; assolir un parc 
mínim d’habitatges destinats a polítiques socials del 15% 
respecte del total d’habitatges principals existents; creació 
d’un gran parc d’habitatge públic. 

 

o Dotar de finançament per tal d’impulsar en el marc dels 
espais de concertació establerts, mesures d’aplicació i 
recomanacions pel foment d’activitats d'assessorament, 
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divulgació i difusió en matèria de prevenció de riscos 
laborals 

 

POLÍTICA PRESSUPOSTÀRIA I GOVERNAMENTAL 

o Amb caràcter previ a la presentació de la proposta de 
pressupostos, s'avaluaran les necessitats pressupostàries 
d’aquest pacte en l’àmbit del Diàleg Social pel seu 
compliment. 
 

o Potenciar les mesures de lluita contra el frau i l’evasió fiscal, 
amb l’objectiu de millorar la inversió pública, i l’enfortiment 
dels serveis públics. 

 

o Fer seguiment de les accions per la preparació de rebrots de 
la pandèmia de la Covid19. 
 
 

o Reprioritzar-ne les accions cap a la recuperació econòmica 
amb protecció social.  

 

ESPAIS DE PARTICIPACIÓ I CONCERTACIÓ SOCIAL 

 

Mantenir un seguiment setmanal del progrés dels acords 
continguts en aquest document mitjançat el Grup de Treball de 
l’Acord Nacional Bases per la Reactivació Econòmica amb 
Protecció Social al si de la Comissió de Seguiment del Consell 
del Diàleg Social. 
 
Crear de forma immediata àmbits de diàleg social per els 
següents sectors estratègics de reconstrucció: 

o Indústria i afins,  
o sector primari,  
o serveis a la ciutadania -turisme, hostaleria, oci, cultura, fires i 

congressos-,  
o educació, salut i social 
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o d’altres que es determini,  

 

 Objectiu : fer una diagnosi de situació i concretar mesures a 
curt, mig i llarg termini, amb especial incís en aquelles 
qüestions que tinguin a veure amb la gestió de la crisis 
sanitària, econòmica i social. 

 

 


