
President Torra:
"L'acord que hem signat avui és un compromís històric de país per fer que
Catalunya avanci cap a una reactivació econòmica sense deixar ningú enrere"

Neix de la tasca del Consell del Diàleg Social de Catalunya (aprovat per Decret llei el 24 de març passat) 
que és l’òrgan de participació institucional permanent encarregat de vetllar pel desenvolupament del diàleg i 
la concertació social.

ORIGEN

CONTINGUTS DE L’ACORD

1. Compliment dels ODS de l’Agenda 2030 (#1-Fi 
de la pobresa, #2-fam zero i #3-salut i 
benestar).

2. Impulsar un creixement econòmic i sostingut.
3. Creixement Inclusiu i sostenible amb treball de 

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

1. Eixos estratègics: 
   a. l’economia per la vida
   b. la digitalització
   c. la transició ecològica
   d. l’economia del coneixement

2. Prioritzar i executar programes d'inversió 
pública específics en sectors d'especial 
interès social.

3. Garantir el 100% del desplegament de 
l’actual Pacte Nacional per la Industria 
(PNI). 

4. Impulsar la reconversió del sector de la 
automoció.

5. Supervisió del pagament i foment de la 
divisió en lots en contractes administratius.

6. Desenvolupar infraestructures i el model
de mobilitat amb cohesió social i equilibri 
territorial.

14. Desplegament de les energies renovables: 
eòlica, biomassa i fotovoltaica.

15. Impulsar la mobilitat elèctrica i de la 
infraestructura de recàrrega.

16. Impulsar la bioeconomia com a font de noves 
oportunitats de negoci.

17. Abordar una estratègia catalana per la 
regulació del treball a la llar i l’atenció
a domicili.

18. Millorar la distribució temporal i territorial
de l’activitat turística.

19. Aposta per un model de protecció social i 
laboral per protegir els més dèbils sense 
deixar ningú enrere.

20. Impulsar mesures que protegeixin el dret
a l'habitatge i a fer front a la pobresa 
energètica.

21. Lluitar contra la morositat empresarial i 
terminis  de pagament per part de les 
administracions.

22. Polítiques pressupostàries expansives i un 
objectiu de dèficit no inferior a l’1%.

7. Recuperació i protecció social cap a sectors 
més afectats per les mesures COVID.

8. Despesa global en R+D+I del 2,12% PIB 
l’any 2024.

9. Suport per a la viabilitat de les empreses
a través dels instruments financers de
l’ Institut Català de Finances.

10. Pla de Xoc per millorar l’ocupabilitat de
les persones en situació de desocupació, 
itineraris integrals d’orientació, requalificació 
professional i acompanyament en la 
reinserció laboral i ajuts adreçats a les 
empreses per tal que creïn ocupació
estable i de qualitat.

11. Atraure població a les comarques afectades 
per la despoblació i reforçar la cohesió social 
i territorial.

12. Eradicació del frau laboral i la vulneració de 
drets, la competència deslleial i l’economia 
submergida.

13. Continuar la coordinació de la formació,
la qualificació professionals i el 
desenvolupament de les lleis de formació.

Principis
Generals

Model
productiu

4. Criteris d’equitat de gènere i demogràfics, 
garantint la igualtat d’oportunitats.

5. Mesures per garantir la igualtat de tracte i la
no discriminació de les persones

6. Promoció de la igualtat efectiva entre dones i 
homes, combatre les desigualtats de gènere 
en la vida social i el treball.

Seguiment setmanal dels acords mitjançat el Grup de Treball de l’Acord Nacional de Bases per la Reactivació 
Econòmica amb Protecció Social al si de la Comissió de Segui-ment del Consell del Diàleg Social.

COMPROMÍS

MÉS INFORMACIÓ
➜ https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/386743/president-torra-lacord-que-hem-signat-avui-compromis-historic

-pais-que-catalunya-avanci-cap-reactivacio-economica-deixar-ningu-enrere
➜ ACORD: https://govern.cat/govern/docs/2020/07/20/18/39/00484737-0008-440a-a5cd-3a02594c9e2c.pdf
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El Govern aprova l’Acord Nacional
de Bases per a la Reactivació Econòmica
amb Protecció Social
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