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El Govern aprova el Projecte de pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya per al 2020 

  

 La despesa corrent dels departaments s’eleva fins als 25.113 M€, 
superant en 2.135 M€ el nivell màxim previ a la crisi 

 Les inversions comencen a recuperar-se gràcies a un increment de 
419 M€ respecte als darrers pressupostos, que situa la dotació total 
en 2.003 M€   

 Són els primers comptes catalans elaborats amb un escenari 
d’equilibri pressupostari, després que fa una dècada el dèficit 
superés els 9.100 M€ 

  Per primer cop es calcula la incidència de la despesa pública sobre 
la infància: un 25,9% del total pressupostat 

   

El Govern ha aprovat el Projecte de pressupostos de la Generalitat per a l’any 
2020, a la reunió del Consell Executiu d’aquest dimecres. Un cop acabada la 
reunió, el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, Pere 
Aragonès, s’ha traslladat al Parlament per lliurar-los al president de la cambra, 
iniciant així el tràmit per a la seva validació definitiva. Aquests són els primers 
comptes públics que l’Executiu català aprova des de l’any 2017. 

El nou Projecte de pressupostos preveu uns comptes clarament expansius i 
orientats a un creixement sostenible i de prosperitat compartida. L’assignació 
de recursos enforteix els serveis públics i prioritza les polítiques de benestar i 
igualtat, però també permet recuperar el pols inversor, emprendre accions per 
vertebrar el territori i apostar de forma decidida pel coneixement. Són també uns 
pressupostos que miren cap al futur, apuntalant estructures clau del país —amb 
nous professionals que garantiran la prestació dels serveis públics en els 
propers anys— i avançant en la lluita contra l’emergència climàtica. 

Per tal d’assolir aquests objectius, el Projecte de pressupostos 2020 eleva la 
despesa corrent fins a situar-la en valors màxims i molt per sobre dels nivells 
pre-crisi. Concretament, la despesa corrent dels departaments es situa 
en 25.113 M€, 2.135 M€ per sobre del 2010, l’any de major despesa de la sèrie 
històrica. En conjunt, el projecte preveu un augment de 3.070 M€ (12,6%) en la 
despesa no financera i no finalista, que passa dels 24.442 M€ consignats el 
2017 als 27.512 M€ actuals.  

 

Un 26,4% més d’inversió pública 

La recuperació de la despesa corrent fa possible que, aquest 2020, el Govern 
reprengui el pols inversor i elevi les despeses de capital en 419 M€ respecte al 
2017, un 26,4% més. Les inversions previstes tenen un caràcter transversal, 
destacant les destinades a les polítiques de salut (13,7%), carreteres (10,1%), 
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infraestructures ferroviàries (9,7%), cicle de l’aigua (9,5%), educació (9,1%) i 
habitatge i actuacions urbanes (8,3%). 

 

Cinc novetats metodològiques per millorar l’eficiència de la despesa 
present i futura 

El Projecte de pressupostos 2020 incorpora cinc novetats metodològiques amb 
l’objectiu de garantir la transparència i l’eficiència de la gestió pressupostària en 
els exercicis futurs. 

  

 La despesa s’orienta a l’acompliment dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de Nacions 
Unides, per tal de prioritzar aquelles actuacions que més contribueixin a 
millorar el benestar de la societat catalana i avançar en el compliment 
d’aquesta agenda global; l’any 2020, el 74% dels programes 
pressupostaris es vinculen als ODS. 

  

 Els comptes incorporen uns indicadors de benestar i progrés 
social que ofereixen una visió multidimensional de l’economia més enllà 
del càlcul del PIB; els resultats evidencien que la recuperació econòmica 
no ha arribat de la mateixa manera a tots els estrats de població: milloren 
els indicadors de treball, inclusió, educació i cultura, però es deterioren 
els vinculats al medi ambient, salut i l’habitatge. 

  

 S’afegeix als pressupostos una perspectiva d’infància, en adoptar una 
metodologia desenvolupada per Unicef que permet calcular la proporció 
de despesa pública que reverteix positivament sobre els menors d’edat; 
l’any 2020, aquesta proporció és del 25,9% (5.534 euros per infant), 
molt superior a la que representa la població menor de 18 anys sobre el 
total a Catalunya (18,5%). 

  

 S’hi inclou la perspectiva de gènere, amb indicadors quantitatius i 
qualitatius sobre la presència de dones a l’administració; així, de tots els 
treballadors del sector públic de la Generalitat, són dones el 66,9% i, per 
nivells, el 40% dels alts càrrecs són dones i el 55% de les subdireccions 
estan dirigides per dones.  

  

 El pressupost anual es complementa amb una planificació 
pluriennal que ajusta la previsió tendencial d’ingressos dels propers 
anys al límit de despesa compatible amb els objectius fixats de dèficit, 
deute i regla de despesa, per tal de preveure i corregir desequilibris 
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futurs; alhora, es reforça l’avaluació de polítiques públiques, amb un 
pressupost que creix un 14,7% i arriba als 3 M€. 

  

La despesa departamental creix un 12,9% de mitjana 

El conjunt de la despesa dels 13 departaments de la Generalitat arriba 
als 25.532 M€ i  supera en 2.916 M€ (12,9%) la dels darrers pressupostos, un 
augment del qual es beneficien sobretot els àmbits més vinculats als serveis 
públics fonamentals (concentren el 77,3% de la millora). En valors absoluts, els 
departaments que més augmenten la seva dotació són Salut (908 M€), 
Educació (819 M€), Treball, Afers Socials i Famílies (387 M€) i Empresa i 
Coneixement (197 M€). 

Les actuacions previstes al Projecte de pressupostos s’agrupen en 4 eixos 
estratègics: 

 Qualitat institucional i dels serveis públics, amb 19.541 noves 
dotacions de personal per reforçar els àmbits de la salut (9.443), 
l’educació (5.395) i la seguretat (1.596); es preveuen més recursos per a 
l’atenció primària i especialitzada (+108 M€), innovació farmacològica i 
medicació (+80 M€), escoles bressol (+70,8 M€), beques menjador a 
primària (+15 M€) i justícia gratuïta (+3,8 M€). 

  

 Reducció de les desigualtats socials, de gènere i territorials. 
S’augmenten les dotacions per finançar les polítiques de dependència 
(+92 M€), la renda garantida de ciutadania (+125 M€), les polítiques 
d’ocupació (+51 M€), atenció a la infància (+68 M€), habitatge i nuclis 
antics (+51,5 M€), patrimoni cultural (+16 M€) i universitats (145,3 
M€, incloent-hi la rebaixa de taxes en un 30%). 

  

 Coneixement, innovació i dinamització econòmica. S’eleva la 
despesa en polítiques d'R+D+I (+121,4 M€), turisme (+29 M€), societat 
de la informació (+160,6%) i comerç, indústria i emprenedoria (+23,8 
M€); s’assignen 645 M€ a l’Institut Català de Finances (ICF) per 
formalitzar noves inversions i operacions de finançament 

  

 Horitzó zero d’emissions i residus. Es destinen més recursos a l’ATM 
(+106,3 M€) per impulsar el transport públic, i també a les obres de L10 
(+26 M€), al tractament de residus (+50,5 M€) i a la instal·lació de 
plaques solars (113 equipaments); s’adopta el compromís d’elevar la 
contractació pública verda fins al 50%. 
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Els ingressos s’incrementen en 4.174 M€ 

La previsió d’ingressos de la Generalitat per a l’exercici 2020 és de 26.862 M€, 
4.174 M€ més que el 2017. Pel que fa als recursos del model de finançament, 
s’ha hagut d’incloure una estimació pròpia de la bestreta, ja que el Govern de 
l’Estat encara no ha comunicat aquest import malgrat que l’exercici 2020 ja ha 
començat. 

El Projecte preveu un increment de 172,6 M€ en la recaptació tributària del 2020 
per l’aplicació d’un paquet de noves mesures fiscals que es detallen a la Llei 
d’acompanyament dels Pressupostos. La millora de la recaptació derivada 
d’aquestes mesures per a un exercici sencer és de 552,5 M€. 

  

Equilibri pressupostari i reducció del pes del deute sobre el PIB 

Una de les principals novetats d’aquests comptes és que, per primer cop, 
presenten un equilibri entre ingressos i despeses, és a dir, una situació 
de dèficit zero. Aquest escenari contrasta amb el de l’any 2010, en què el dèficit 
va assolir un màxim de 9.104 M€ (4,48% del PIB català). Cal tenir present que 
els actuals objectius de dèficit —que assigna el Ministeri d’Hisenda— són 
arbitraris i incompleixen el criteri de distribució fixat a la Llei d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. D’acord amb la Llei, el dèficit assignat 
per al 2020 no hauria de ser un 0% del PIB, sinó un 0,3%.  

La reducció progressiva del dèficit ha fet possible que el pes del deute sobre el 
PIB català comenci a reduir-se. El 2020, l’objectiu de deute se situa en el 31,4% 
del PIB, 1,3 punts menys que l’objectiu del 2019. 

  

Context macroeconòmic: Catalunya creix malgrat l’entorn internacional 
incert  

El Projecte de pressupostos 2020 s’ha bastit en un escenari de creixement 
moderat, però superior a la mitjana de la zona euro. Catalunya encadena 6 
anys de creixement ininterromput, que li han permès recuperar el PIB previ 
a la crisi (en termes absoluts i per càpita) i reduir substancialment la taxa d’atur. 
Un factor clau d’aquesta recuperació ha estat el gir cap al sector exterior: avui 
el valor de les exportacions catalanes supera en un 71,8% el del 2009.  

Durant el 2018 i el 2019, les tensions comercials a escala global han afectat les 
exportacions, provocant una moderació generalitzada del creixement econòmic 
de les economies avançades, entre elles la catalana. En aquest context, les 
darreres previsions del Govern —que s’actualitzaran aquesta primavera—, 
situen l’avanç del PIB català el 2020 en l’1,9%. Fins al tercer trimestre del 2019, 
el creixement acumulat és del 2,1%. 

  

Enllaç al portal de pressupostos 

   

http://aplicacions.economia.gencat.cat/wpres/2020/03_projecte.htm
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El Govern aprova el Projecte de llei de mesures fiscals, 
financeres, administratives i del sector públic per al 
2020 

 Inclou una reforma fiscal que suposarà un ingressos addicionals de 
552,5 milions d’euros anuals, de 172,6 milions per a l’any 2020 

 Introdueix modificacions en diversos tributs amb l’objectiu d’elevar 
els ingressos, assolir una fiscalitat més justa, impulsar la 
dinamització econòmica i lluitar contra l’emergència climàtica 

 Crea un nou impost sobre instal.lacions que incideixen en el medi 
ambient del qual queden exemptes de tributació les centrals 
d’energia hidràulica, solar, eòlica, biomassa, biogàs, cogeneració i 
l’autoconsum  

 

El Govern ha donat llum verda al Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, 
administratives i del sector públic per al 2020, també conegut com a “llei 
d’acompanyament” dels Pressupostos de la Generalitat. El text recull un conjunt 
de mesures de naturalesa tributària – impostos i taxes -, però també d’altres 
que afecten l’àmbit administratiu i de funcionament de l’Administració i el règim 
jurídic de les finances públiques.  

 

En matèria fiscal, el Projecte de llei inclou modificacions en vuit impostos ja 
existents i en crea un de nou en l’àmbit de la fiscalitat verda que gravarà la 
incidència sobre el medi ambient de les instal.lacions de producció, 
d’emmagatzematge, transformació i transport d’energia elèctrica, telefonia i 
telemàtica. Aquest paquet de mesures s’estima que generaran una recaptació 
anual de 552,5 milions d’euros anuals, i de 172,6 milions per a l’any 2020 ja que 
no es meritarà l’exercici sencer.  

 

La reforma fiscal 

El text aprovat avui inclou un paquet de mesures que tenen com a principal 
objectiu impulsar una reforma fiscal que permeti elevar els ingressos de la 
Generalitat, assolir una fiscalitat més justa, impulsar un creixement econòmic 
sòlid i sostenible i lluitar contra l’emergència climàtica. Amb aquesta reforma, el 
Govern català vol donar resposta a dos dels grans reptes al quals s’enfronten 
les societats actuals: la desigualtat econòmica i els greus problemes 
mediambientals.  
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a) Tributs cedits 

 

En aquest sentit, amb la voluntat de reduir les desigualtats i incrementar l’equitat 
i progressivitat del sistema fiscal català, s’introdueixen canvis en l’IRPF i en 
l’impost sobre successions. Aquestes modificacions es fan en línia amb les 
recomanacions dels principals organismes internacionals (OCDE, FMI o la UE) 
d’augmentar els impostos i reduir les desgravacions als contribuents amb més 
capacitat econòmica.   

 

IRPF 

S’incrementa un 10% el mínim exempt dels contribuents amb menor nivell de 
renda, per adaptar-lo al cost de la vida a Catalunya, més elevat que la mitjana 
estatal. També es reequilibren els trams superiors de l’escala impositiva per fer-
la més progressiva. Així, es divideix l’actual quart tram de la base general 
liquidable (que fins ara tributava a un 21,5%) en dos trams: un que va de 
53.407,20 a 90.000,00 euros (que continua tributant al 21,5%) i un nou de 
90.000,00 a 120.000,00 euros (que s’eleva al 23,5%). A més, el tipus per al tram 
que va de 120.000 a 175.000 euros puja fins al 24,5%. El tipus marginal màxim 
(de 175.000 € en endavant) es manté en el 25,5%. L’impacte de recaptació 
d’ambdues mesures, s’estima en un increment anual de 18,6 milions d’euros. 

 

Impost sobre successions 

S’augmenta la progressivitat de l’impost a partir de dues modificacions: d’una 
banda, es reintrodueixen els coeficients multiplicadors del patrimoni pre-existent 
per als contribuents dels grups de parentiu I i II, és a dir, que els contribuents 
que rebin una herència i ja tinguin un patrimoni elevat suportaran una major 
càrrega fiscal; d’altra banda, es redueixen els percentatges de bonificació 
aplicables en la quota tributària i s’exclou la seva aplicació en cas que s’opti pel 
gaudiment d’algun altre benefici fiscal. Impacte pressupostari estimat: guany de 
189,8 milions d’euros anuals. 

 

ITP/AJD 

En relació amb l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics 
documentats pel que fa a les transmissions patrimonials oneroses (TPO), es 
redueix a la meitat (del 10% al 5%) el tipus que grava la compra d’habitatge 
habitual per a les famílies monoparentals amb renda personal i familiar inferior 
a 30.000 euros anuals.  

 

S’estableix una bonificació en quota del 100% per a les transmissions 
d’habitatges adquirits per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i pels promotors 
socials que els destinen a protecció oficial. 
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Amb la finalitat de potenciar la realització de determinades operacions, es 
bonifica la quota d’actes jurídics documentats que grava les escriptures de 
divisió horitzontal per parcel.les de polígons industrials i les escriptures que 
formalitzen arres penitencials. Impacte pressupostari estimat: guany de 13,17 
milions d’euros anuals. 

 

b) Tributs propis 

 

Impost sobre les instal.lacions que incideixen en el medi ambient 

Per lluitar contra l’emergència climàtica, i en el marc dels objectius de 
desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 impulsada per l’ONU, la 
Generalitat suma un nou tribut al paquet de fiscalitat verda amb la creació de 
l’impost sobre les instal.lacions que incideixen en el medi ambient.  

 

Amb caràcter finalista i extrafiscal, aquest impost grava la incidència, alteració 
o risc de deteriorament que ocasiona la producció, emmagatzematge o 
transformació d'energia elèctrica; i el transport d'energia elèctrica, telefonia i 
telemàtica efectuada pels elements fixos. No estan subjectes a tributació les 
activitats de producció d’energia elèctrica per a l’autoconsum, de plantes de 
tractament de purins i d’assecatge de fangs de depuradora o la producció 
energètica de font primària hidràulica; en instal·lacions que utilitzen com a 
energia principal l’energia solar, l’eòlica, i la resta de renovables, i les que 
utilitzen com a combustible principal les plantes d’energia solar, eòlica, 
biomassa, biogàs i les instal.lacions de cogeneració d’alta eficiència. Un 20% 
de la recaptació, que s’estima en 145,1 M€ anuals, es destinarà a finançar 
mesures i programes de caràcter mediambiental i de transició energètica.  

 

Impost sobre l’emissó d’òxids de nitrògen a l’atmosfera produïda per 
l’aviació comercial 

S’efectua una modificació tècnica en relació als instruments d’informació (fitxa 
tècnica) que s’han d’utilitzar per determinar les emissions de diòxid de nitrògen 
de les aeronaus en vols de mercaderies i passatgers, en el moment 
d’enlairament i aterratge.  

  

Impost sobre grans establiments comercials 

S’aclareix que els subjectes passius del tribut són els establiments de venda al 
detall i s’introdueix una ràtio de vehicles/dia i metres quadrats de superfície 
específica per als establiments de ferreteria. Impacte pressupostari estimat: 
guany de 254.000 euros anuals. 
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Impost sobre les estades en establiments turístics 

S’incrementen les tarifes, en línia amb altres ciutats europees que també 
l’apliquen, i es preveu la possibilitat que l’Ajuntament de Barcelona pugui 
establir, mitjançant ordenança municipal, un recàrrec sobre les tarifes dels 
establiments ubicats a la ciutat. Finalment, s’incorporen a tributació els creuers 
que tot i que no entren a port, queden fondejats a les seves aigües. Impacte 
pressupostari estimat: guany de 20,5 milions d’euros anuals. 

 

Impost sobre begudes ensucrades envasades 

S’actualitzen els tipus impositius del tribut, després de gairebé tres anys 
d’aplicació i amb la voluntat d’incentivar nous canvis de comportament, tant per 
part dels fabricants (reduint el volum de sucre de les begudes més 
comercialitzades) com dels consumidors (optant pel consum de begudes més 
saludables). Impacte pressupostari estimat: guany de 6,4 milions d’euros 
anuals.   

 

Impost sobre els habitatges buits 

Es redueix la bonificació de l’impost que s’aplica als tenidors d’habitatges buits 
que destinen una part del seu estoc d’habitatges a lloguer assequible. L’objectiu 
d’aquesta mesura és reduir el volum d’habitatges buits. Impacte pressupostari 
estimat: guany de 3,5 milions anuals. 

 

Canons i taxes 

Finalment, en el capítol de mesures fiscals, es creen tres noves taxes: 
per la realització de sessions fotogràfiques i filmacions en equipaments 
adscrits al departament de Justícia; per les visites culturals o tècniques 
que tinguin lloc en aquests mateixos centres; i per l’ús d’espais en 
immobles de domini públic adscrits al departament de la Presidència. 
Amb aquestes tres noves figures impositives el Govern preveu recaptar 
més d’1 milió d’euros.  
 
El Projecte de llei també introdueix alguns canvis en el cànon sobre la 
disposició del rebuig dels residus i en el cànon de l’aigua. En el primer 
cas, s’incrementen els tipus de gravamen correponents als canons per a 
la disposició del rebuig i la incineració dels residus municipals. Aquest 
increment es produirà de forma gradual en quatre anys. Pel que fa al 
cànon de l’aigua, les modificacions estan relacionades amb els seus 
usos industrials. 
 

Mesures administratives 

En el capítol de mesures administratives, la llei incorpora diverses novetats que 
giren a l’entorn de tres grans eixos: un major control econòmico-financer del 
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sector públic, millores en matèria de contractació pública, i continuar amb 
l’esforç de racionalització i reestructuració del sector públic. Algunes d’aquestes 
són: 

 Es fixa per llei que els pressupostos de la Generalitat es dissenyaran 
amb escenaris de despesa pluriennals amb un horitzó de quatre anys, 
com a marc de referència d’elaboració dels comptes públics anuals. 
Aquesta mesura s’emmarca en la normativa d’estabilitat pressupostària 
i sostenibilitat financera.  

 En matèria d’avaluació de les polítiques públiques, s’afegeix un nou 
capítol al text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. La 
finalitat és regular d’una manera més àmplia i establir en un text únic, els 
criteris i la sistemàtica d’avaluació de les polítiques que l’administració 
catalana ha anat incorporant a la seva gestió de govern durant els darrers 
anys mitjançant el treball d’organismes com Ivàlua, l’Agència de Qualitat 
i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) o el Consell Superior 
d’Avaluació del Sistema Educatiu, entre d’altres. D’aquesta manera es 
facilita una millor presa de decisions estratègiques i pressupostàries en 
mesurar el cost-efectivitat de les polítiques públiques.  

 Es dona un pas més en la conversió de l’Institut Català de Finances 
(ICF) com a banc públic d’inversions. Amb aquest objectiu, el projecte de 
llei preveu canvis en matèria de governça, com establir un nou sistema 
de nomenament del president que serà escollit per la Junta de Govern; i 
d’altres que afecten al règim laboral dels seus treballadors per assimilar-
lo als estàndars amb els quals operen les entitats de crèdit.   

 S’incorpora a la Llei de turisme de Catalunya una nova definició més 
actualitzada “d’allotjament turístic” entès com “qualsevol establiment, 
habitatge, instal.lació o infraestructura regulada per la normativa turística, 
en la qual es prestin serveis turístics d’allotjament”. L’objectiu és incloure 
i donar cobertura legal a totes les modalitats d’aquest tipus d’allotjaments 
i possibilitar als ciutadans la cessió d’habitacions en habitatges.  

 Es modifica la Llei del canvi climàtic i s’especifica que la recaptació de 
l’impost sobre les emissions portuàries de grans vaixells, 
actualment en fase d’estudi previ, es destinarà al Fons de Protecció de 
l’Àmbient Atmosfèric i no al Fons climàtic.  

 CTTI. S’inclouen a la Llei 15/1993, les tasques de coordinació, supervisió 
i control dels sistemes i serveis d’informàtica de la Generalitat. Unes 
funcions que el CTTI ja desenvolupa actualment per encàrrec del Govern 
i que se sumen a les realitzades en matèria de telecomunicacions, 
d’acord amb la legislació vigent.  
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 S’incrementa l’aportació a la protecció del patrimoni cultural català. 
Augmenta de l’1% a l’1,5% el percentatge que els pressupostos de les 
obres públiques de la Generalitat han de destinar a la conservació, 
restauració, excavació i adquisició de béns protegits per la Llei del 
patrimoni cultural català. 

 S’augmenta l’import de les multes econòmiques per les infraccions 
de la llei de gossos considerats potencialment perillosos 

 Es modifica la Llei de l’Esport i s’estableix que només es reconeixerà 
una única federació catalana per a cada modalitat d’esport, a excepció 
de les federacions esportives araneses. També es faculta al departament 
competent en la matèria a actualitzar la relació d’espècies que poden ser 
objectes de caça a Catalunya.   
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El Govern crea el Programa de coordinació de les 
mesures postemergències en els casos de desastres 
naturals i altres emergències 

 L’objectiu és establir els mecanismes de coordinació i actuació 
entre el Govern de la Generalitat i d’altres administracions, per tal 
de dur a terme de la forma més eficaç possible la detecció i 
avaluació de danys, i el seguiment i avaluació de les mesures 
proposades 

 Les recents pluges torrencials i riuades causades per la llevantada 
del mes d’octubre, l’incendi forestal iniciat a la Torre de l’Espanyol 
i el temporal del mes de gener, han fet palesa la necessitat de crear 
mecanismes de coordinació entre els diferents departaments o 
administracions  

 Estudis recents han alertat de l’impacte que el canvi climàtic pot 
tenir en les inundacions de les zones costaneres 

 
El Govern ha acordat avui la creació del Programa de coordinació de les 
mesures postemergències en els casos de desastres naturals i altres 
emergències, tal com va anunciar la consellera de la Presidència un cop 
superada la fase d’emergència del fort temporal que va afectar Catalunya la 
setmana passada. 
 
L’objectiu del Programa és establir els mecanismes de coordinació i actuació 
dins de l’Administració de la Generalitat com amb d’altres administracions, per 
tal de dur a terme de la forma més eficaç possible la detecció i avaluació de 
danys, i el seguiment i avaluació de les mesures proposades. 
 
Dos són els factors que justifiquen la creació d’aquest programa. D’una banda, 
les recents pluges torrencials i riuades causades per la llevantada del mes 
d’octubre, l’incendi forestal iniciat a la Torre de l’Espanyol i el temporal del mes 
de gener, han fet palesa la necessitat de crear mecanismes de coordinació 
entre els diferents departaments o administracions. De l’altra, estudis recents 
alerten de l’impacte que el canvi climàtic pot tenir en les inundacions de les 
zones costaneres, fet que fa preveure un augment de la freqüència de 
situacions d’emergència.    
 
És en aquest context de major previsibilitat en la freqüència de situacions 
d’emergència, que pel seu abast i impacte impliquen múltiples administracions 
i departaments en la fase de recuperació, que el Govern ha considerat 
necessari crear  aquest programa, d’una durada de tres anys que té 
encomanades les funcions següents:  
 

 Recopilar i analitzar l’avaluació dels danys i els perjudicis produïts. 
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 Coordinar les mesures que s’adoptin entre els diferents departaments de la 
Generalitat de Catalunya i les corresponents a d’altres administracions. 

 Redactar el pla de recuperació que reculli les mesures adoptades per 
l’Administració de la Generalitat i la resta d’administracions. 

 Establir els mecanismes per a l’atenció coordinada per part dels diferents 
departaments de la Generalitat de Catalunya. 

 Fer seguiment del grau d’execució de les mesures incloses en el pla de 
recuperació. 

 Avaluar l’impacte de les mesures adoptades. 

 Establir les eines necessàries per a la gestió del coneixement de la gestió i 
actuacions postemergències. 

 Analitzar les experiències de gestió de les postemergències a nivell estatal i 
internacional, i coordinar les actuacions amb la gestió d’emergències que es 
pugui desenvolupar a nivell estatal i internacional. 

 Realitzar propostes de millora en la gestió postemergència.  
 
El programa estarà adscrit al Departament de la Presidència, a través de la 
Secretaria d’Administracions Locals i de Relacions amb l’Aran, que n’assumirà 
la direcció. Es crearà un gabinet de coordinació presidit per la consellera de la 
Presidència i integrat per les persones titulars del Departament de la 
Presidència; la secretaria general del departament competent en la direcció de 
les delegacions territorials del Govern, que n’exercirà la vicepresidència; la 
Secretaria d’Administracions Locals i de Relacions amb l’Aran i les secretaries 
generals de la resta de departaments de l’Administració de la Generalitat; la 
Direcció General de Protecció Civil; la Direcció General de Pressupostos; dos 
representants de les entitats locals a proposta de les organitzacions 
associatives dels ens locals de Catalunya i els delegats territorials del Govern 
de la Generalitat que correspongui segons l’afectació territorial de l’emergència. 
 
Comissions territorials 
 
Es podran crear comissions territorials de suport al Gabinet de coordinació, que 
estaran integrades pels membres que integren el Gabinet de coordinació o en 
qui deleguin; els presidents de les diputacions i consells comarcals que 
correspongui segons l’afectació territorial de l’emergència i una persona 
representant de l’alcaldia de cada un dels municipis afectats per l’emergència.  
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El Govern obre consulta pública del decret per crear el 
Registre Públic de Plans d’Igualtat 

 La creació del Registre Públic de Plans d’Igualtat d’empreses i 
administracions públiques suposarà una nova eina per avançar en 
les polítiques d’igualtat efectiva entre dones i homes en el treball 

El Govern ha obert la consulta pública prèvia per a l’elaboració d’un projecte 
de decret per a la creació del Registre Públic de Plans d’Igualtat, una base de 
dades oficial, d’accés públic, on s’hi trobaran registrats tots els plans d’igualtat 
de les empreses i administracions públiques a Catalunya. 

L’aprovació d’aquest decret i la creació del Registre responen al desplegament 
de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, i a la 
Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i 
homes, que ha estat modificada pel Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de 
mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre 
dones i homes en el treball i l’ocupació.  

Entre d’altres, aquesta modificació legislativa estatal obliga les empreses a 
partir de 50 persones treballadores a elaborar un pla d’igualtat (fins ara era 
d’obligat compliment a partir de 250) i a registrar-lo a través del registre de 
convenis i acords col·lectius. A Catalunya, és competència de la Generalitat 
regular l’organització administrativa d’aquest registre i gestionar-lo de manera 
descentralitzada i interoperable. 

Tot i que la llei obliga a elaborar i aplicar un pla d'igualtat les empreses de 50 
o més persones treballadores i les que tinguin un conveni col·lectiu d’aplicació 
on així s’estableixi, la normativa també expressa que totes les empreses han 
de vetllar per la igualtat d'oportunitats i han d'adoptar mesures, amb la 
negociació o consulta prèvia amb la representació legal de les persones 
treballadores, per evitar qualsevol tipus de discriminació entre dones i homes 
a la seva organització.  
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El Govern acorda portar el decret llei digital del govern 
espanyol al Tribunal Constitucional per vulneració de 
drets fonamentals 

 L’Executiu català ha aprovat avui plantejar un recurs 
d’inconstitucionalitat al Tribunal Constitucional després que 
l’informe del Consell de Garanties Estatutàries observi que diversos 
articles de la norma vulneren tant l’Estatut com la pròpia 
Constitució espanyola  

El Govern de la Generalitat ha acordat plantejar un recurs d’inconstitucionalitat 
davant el Tribunal Constitucional contra el Reial decret llei del govern espanyol 
14/2019, de 31 d'octubre, en matèria d’administració digital, contractació del 
sector públic i telecomunicacions.  

El Consell Executiu ha acordat engegar la via judicial una vegada analitzat 
l’informe del Consell de Garanties Estatutàries, que conclou que diferents 
preceptes de la Llei són contraris a la mateixa Constitució espanyola (CE) i 
vulnera les competències pròpies reservades a la Generalitat de Catalunya.  

Aquests articles modifiquen cinc lleis i un reial decret llei relacionats amb la 
identificació electrònica de ciutadans davant les administracions públiques, la 
signatura electrònica, la ubicació territorial de les dades personals, la prestació 
dels serveis de tractament i la cessió de les dades, la gestió directa i intervenció 
administrativa de xarxes i serveis de comunicacions electròniques, el 
procediment sancionador en matèria de telecomunicacions i la coordinació de 
la resposta tècnica als incidents de seguretat informàtica. En concret, l’informe 
del Consell de Garanties Estatutàries assenyala que aquests articles són 
contraris a la CE, excedeixen les competències del Govern espanyol, vulneren 
les competències de la Generalitat i són contraris al reglament de la Unió 
Europea relatiu a la protecció de les persones físiques, quant al tractament de 
dades personals. Tanmateix, qüestiona l'extraordinària i urgent necessitat per a 
la seva aprovació mitjançant un reial decret llei. 

Justament el passat divendres, dia 24, la Sindicatura de Greuges de Catalunya 
va presentar al Parlament la resolució sobre el decret llei digital que concloïa la 
vulneració dels drets i les llibertats fonamentals. Pel Síndic, la llibertat 
d’expressió i comunicació, la prohibició de la censura prèvia i la necessitat 
d’autorització judicial per intervenir les comunicacions es podrien veure 
afectades per la norma.  

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, ja va 
anunciar a principis de mes una ofensiva en tots els àmbits jurídics i polítics per 
defensar les competències del Govern de Catalunya en l’àmbit digital.  
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El Govern aprova la representació de la Generalitat a la 
Comissió d’Ordenació Territorial Metropolitana de 
Barcelona 

 És un òrgan col·legiat nascut per debatre el Pla territorial 
metropolità de Barcelona, que es va aprovar el 2010, i configurat 
des de llavors com un fòrum de debat metropolità 

 
El Consell Executiu ha aprovat avui la representació de la Generalitat a la 
Comissió d’Ordenació Territorial Metropolitana de Barcelona. Aquesta comissió 
es va crear com a òrgan col·legiat de participació per elaborar el Pla territorial 
metropolità de Barcelona, que finalment es va aprovar el 2010. Des de llavors, 
la Comissió constitueix un fòrum de debat i reflexió al voltant del fet metropolità. 
 
Tot i que la Generalitat va aprovar la seva representació en aquest òrgan el 
2007, les diverses reestructuracions dels departaments del Govern produïdes 
al llarg dels anys feien necessari adaptar-ne la composició. 
 
Així, els membres per part de la Generalitat seran: el responsable del 
departament competent en matèria d’ordenació territorial, que n’exerceix la 
presidència; el representant de l’òrgan administratiu competent en matèria 
d’ordenació territorial, que n’exerceix la vicepresidència; quatre persones en 
representació del departament competent en matèria d’ordenació territorial; la 
delegació territorial corresponent del Govern de la Generalitat; una persona en 
representació del departament competent en matèria de demarcació territorial; 
una persona en representació del departament competent en matèria de 
patrimoni immobiliari; una persona en representació del departament competent 
en matèria d’indústria i el representant del departament competent en matèria 
d’agricultura. 
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Nomenaments 

Ariadna Rectoret i Jordi, directora del Servei Públic d’Ocupació de 

Catalunya  

Nascuda a Argentona, l’any 1963. 

Diplomada en Treball Social per la Universitat de Barcelona. 

Des del juny del 2016 ha estat directora del Consorci per a la Formació Contínua 
de Catalunya, entitat del sector públic dependent del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies que impulsa les polítiques de formació professional per 
a l’ocupació adreçades a persones treballadores en actiu i que dona serveis a 
les empreses en aquest àmbit competencial. 

La seva trajectòria professional està centrada en l’àmbit de les polítiques 
d’ocupació i destaca la seva experiència en intermediació, orientació i formació 
professional i desenvolupament de metodologies i eines de suport per a les 
persones. 

Des de l’any 1999 ha exercit càrrecs dins de les competències de Treball de la 
Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, destaca que l’any 2000 va assumir 
la responsabilitat de l’Àrea d’Intermediació, Informació i Orientació Professional 
de la Direcció General d’Ocupació; l’any 2008 va ser designada cap del Servei 
de Qualificació Professional del SOC, i l’any 2011 va esdevenir directora 
general de Programes del SOC. 

 


