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Acord de mesures per pal·liar els efectes de l’actual conjuntura econòmica i per 

impulsar la transformació del model productiu en el marc dels nous Pressupostos 

de la Generalitat de Catalunya per al 2023  

 

Catalunya, com la resta de l’economia mundial que continua submergida en un entorn 

d’elevats nivells d’incertesa, es mou en un context socioeconòmic complex. Quan el país 

encara s’estava recuperant de la crisi derivada de la Covid-19, el conflicte bèl·lic prolongat 

a Europa, més enllà de les greus conseqüències per a Ucraïna, s’ha filtrat a les economies 

globals a través del repunt dels preus de les mercaderies, la generació de noves 

disrupcions a les cadenes de subministraments (metalls, gra o fertilitzants) i l’agreujament 

de la crisi energètica i alimentària.   

 

Aquesta conjuntura ha tingut un fort impacte en el mercat energètic a escala global i, de 

retruc, en l’escalada del cost de preus i del cost de la vida. Una combinació de factors que 

ha impulsat la inflació mundial a cotes desconegudes en les últimes dècades i a un notable 

enduriment monetari de l’economia davant les tensions econòmiques que ja patíem 

prèviament per la pandèmia. Més enllà de la guerra a Ucraïna, també la desacceleració 

econòmica a la Xina, accentuada per la seva política de tolerància zero Covid, pressiona a 

la baixa les perspectives de creixement econòmic mundial.  

 

En concret a Catalunya, la conjuntura ha suposat un punt d’inflexió en l’escenari de 

recuperació que predominava durant els primers mesos de l’any 2022, i un nou 

desafiament que fa difícil pronosticar amb encert el curs que seguirà la conjuntura sòcio-

econòmica del país. Davant d’aquests escenaris difícils de pronosticar, les prioritats 

anunciades pel Govern poden servir de base per treballar conjuntament amb els agents 

socials noves propostes, emmarcades en uns nous Pressupostos de la Generalitat per al 

2023, amb compromís de progrés econòmic i d’avenç social que situïn a Catalunya en 

una millor sortida de la crisi derivada de l’actual conjuntura econòmica i que contribueixin 

a una recuperació de l’economia basada en un creixement intel·ligent, sostenible i inclusiu. 

Tenim al davant un repte de gran magnitud per superar amb garanties l’actual conjuntura 

socioeconòmica del país. 

 

Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya han de promoure l’activitat econòmica i 

la reactivació, per possibilitar el manteniment de llocs de treball. L’activació́ econòmica ha 

d’estar orientada a la recuperació social, amb més i millors instruments d’activació 

econòmica per garantir el benestar de la nostra ciutadania i el reforç̧ dels serveis públics. 

Inversió, redistribució en sectors estratègics de la nostra economia, generació de teixit 

productiu, per un adequat i equilibrat retorn al bé comú en forma de llocs de treball de 

qualitat. Aquest ha de ser l’enfoc primordial de la reactivació econòmica amb protecció 

social i els pressupostos de la Generalitat de Catalunya han de preservar aquest principi.  
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En aquest sentit, el diàleg i la concertació social tenen un paper fonamental en el 

creixement sostenible i el reforç dels drets socials i, a Catalunya, és el Consell del Diàleg 

Social, espai de concertació impulsat pel Decret Llei 9/2020 de Participació Institucional, el 

que garanteix l’exercici de la participació institucional per part dels agents socials i, per tant, 

l’òrgan on consensuar la proposta de noves mesures.  

 

Amb aquesta voluntat d’impuls econòmic i social de Catalunya, des del Consell del Diàleg 

Social, es detallen els següents àmbits d’acord que necessiten del concurs en l’aprovació 

dels nous Pressuposts de la Generalitat de Catalunya per al 2023. Així doncs, el Consell 

del Diàleg Social 

 

 

ACORDA:  

 

I. Mesures per l’impuls a l’activitat productiva i la indústria  

 

 Garantir l’execució de la totalitat dels imports consignats en el Pacte Nacional per a la 

Indústria (PNI), que per al 2023 és de 680 milions d’euros i que es troben detallats en 

els documents públics del PNI. D’aquesta manera, la Generalitat, amb la col·laboració 

de les organitzacions participants en l’elaboració del PNI, impulsarà la sostenibilitat, la 

digitalització, el talent i la qualificació de les persones, les infraestructures i la 

competitivitat de les empreses, així com l’estabilitat i la qualitat de l’ocupació de les 

persones treballadores.   

 

 Garantir que, en el marc dels espais de governança del PNI, es realitzarà la supervisió  

de l’execució dels programes i línies fixades a l’Acord del Pacte Nacional per a la 

Indústria, per tal d’assegurar l’acompliment dels objectius i l’execució dels recursos 

anualitzats fins l’any 2025, per un import total de 3.270 milions d’euros.    

 

 De forma complementària, intensificar les tasques d’atracció de fons europeus per tal 

de maximitzar els recursos disponibles per a les grans transformacions i l’impuls que 

requereix la indústria catalana.     

 

 Accelerar la implementació de les previsions contingudes a la Llei 18/2020, de 28 de 

desembre, de facilitació de l’activitat econòmica, per garantir: 

a) El desplegament efectiu de l’Oficina de Gestió Empresarial i la Finestreta Única 

Empresarial amb els recursos necessaris i l’eficiència i eficàcia que garanteixin una 

resposta adequada. 

b) La millora de les dotacions necessàries per a les tramitacions dels procediments 

administratius vinculats a l’inici d’activitat empresarial, simplificant quan escaigui 

els procediments, amb l’objectiu de garantir celeritat en aquests. 

 

 

https://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/industria/pacte-nacional-industria/
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 Intensificar el suport a la internacionalització de les empreses catalanes, mitjançant: 

a) L’augment, fins als 2 milions d’euros, de les ajudes a les empreses a articular les 

seves polítiques d’internacionalització, per mitjà dels cupons a la 

internacionalització. 

b) La creació d’una nova partida de 2 milions d’euros d’ajudes directes per a la 

implementació de les polítiques d’internacionalització de les empreses catalanes, a 

través dels seus plans de promoció empresarial a l’exterior.  

c) L’increment de la dotació dels programes d’etrade d’internacionalització de les 

empreses catalanes. 

 

 

II. Promoció polítiques ocupació 

 

 Desenvolupar concertadament l'eficiència i la qualitat de les Polítiques d'Ocupació 

enfortint el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), mitjançant l’execució del 

pressupost estimat pel 2023 de 595 milions d’euros. Aquest ha de garantir l’eficiència i 

una dotació de personal i de recursos suficient per facilitar l’orientació, intermediació i 

qualificació que reclamen el teixit productiu i les persones treballadores, especialment 

les que porten més d'un any en situació de desocupació, així com els col·lectius 

prioritaris. 

 

 Manifestem el compromís conjunt amb les Polítiques Actives d’Ocupació, davant reptes, 

entre d’altres, com fer front a l’atur estructural, els canvis en el teixit productiu davant la 

doble transició (verda i digital) o l’envelliment demogràfic.  És un moment d’oportunitats, 

per la dotació de fons de conferències sectorials i de Fons Europeus, a part dels fons 

propis, per impulsar l’Estratègia Catalana per l’Ocupació de Qualitat  i desenvolupar el 

recent aprovat model de Concertació Territorial. 

 

 

III. Mesures en l’àmbit de Formació i Qualificació Professionals  

 

 Aprovar, durant el 2023 i en el si de la Comissió Rectora del Sistema de Formació i 

Qualificació Professionals (Sistema FPCAT), el primer Informe General de Prospecció 

quadriennal que ha de servir com a fonament per incrementar l’oferta de places de 

Formació Professional a Catalunya i perquè aquesta s’ajusti a les necessitats de la 

demanda, incorporant, a la planificació de l’oferta, l’evidència disponible, a nivell 

territorial i sectorial, i les conclusions aportades per l’Informe General de Prospecció 

quadriennal.   

 

 Culminar, durant aquest proper any, el desplegament concertat del Sistema FPCAT 

mitjançant la creació dels Consells Sectorials. Conjuntament amb l’Informe General de 

Prospecció, i la negociació col·lectiva, han de ser les eines per permetre planificar 
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l’oferta formativa; fonamentant la informació, l’orientació i l’assessorament i el servei 

d’acreditació de competències professionals en base a evidències.   

 

 Destinar 14,5 milions a garantir que l’increment de places del curs 2022-2023 es manté 

en el curs 2023-2024, amb la creació d’almenys 257 nous grups. Quan estigui 

disponible, l’oferta ha d’estar adaptada a la prospectiva, garantint l’eficiència del sistema. 

 

 Desplegar l’orientació formativa i professional com un dels elements de la lluita contra 

l’abandonament escolar prematur i de millora de l’adequació de l’oferta formativa a les 

necessitats actuals i futures del teixit productiu i industrial de Catalunya. En concret:  

a) Aprovar, en el si de la Comissió Rectora del Sistema FPCAT, el Protocol 

d’orientació professional.  

b) Per al curs 2023-2024, doblar el nombre de persones orientadores als centres 

de formació professional del sistema i optimitzar els recursos existents.  

c) Implementar progressivament arreu de Catalunya el nou model de fires de 

formació i orientació, aprovat per la Comissió Rectora del Sistema FPCAT.   

 

 Acordar, en el si de la Comissió Rectora del Sistema FPCAT, el desplegament de 

recursos per a la creació i el reconeixement de centres de formació professional 

integrada un cop el Projecte de Decret que els regula sigui aprovat pel Govern. Aquest 

desplegament haurà d’incloure una dotació suficient de recursos i de professionals amb 

perfil docent, de gestió, assessor i d’orientador especialitzats que hauran de ser aportats 

al sistema pel Departament d’Educació i pel Servei d’Ocupació de Catalunya. Igualment, 

la Comissió Rectora del Sistema FPCAT, el mes de juliol de 2023, haurà d’aprovar un 

Pla d’inversions per a la creació i el reconeixement de centres de formació professional 

integrada.  

 

 Impulsar una campanya de promoció i sensibilització dels certificats professionals,  

complementant les anteriors realitzades sobre la formació professional i l’acreditació de 

competències professionals, per tal que les organitzacions empresarials i sindicals més 

representatives, puguin donar a conèixer i impulsar aquests mecanismes com a nodes 

de connexió en el teixit productiu. Aquesta campanya ha de garantir que es subscriguin 

el major nombre de convenis d’acreditació de competències professionals i la seva 

eficàcia a fi efecte d’assegurar el seu èxit, l’assessorament i avaluació que permetin 

l’acreditació del major nombre de persones. 

 

 Augmentar la dotació pressupostària de l’Agència de Formació i Qualificació 

Professionals de Catalunya, passant de l’1,2 milions d’euros del pressupost 2022, fins 

els 3,1 milions d’euros per a l’any 2023, amb els objectius, entre d’altres, de:  

a) Digitalitzar el Servei d’Acreditació de competències professionals per dotar-lo de 

més agilitat i rapidesa  
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b) Digitalitzar el Servei de Prospecció de necessitats per fer més eficaces les 

polítiques d’orientació formativa i professional i l’adequació de l’oferta formativa 

del Sistema FPCAT.  

 

 Compartir, en els espais de concertació propis del Sistema FPCAT, la informació que 

permeti conèixer-ne les dades. 

 

 Destinar 1,1 milions d’euros a dotar el Consorci de Formació Continuada de Catalunya 

(CONFORCAT) de l’estructura necessària, per assumir l’execució íntegra de la formació 

bonificada o de demanada a Catalunya. 

 

 

IV. Mesures en l’àmbit de la protecció social  

 

 Actualitzar l’IRSC en un 8% fins a prop dels 615 euros/mensuals. Aquesta actualització 

seria la primera des de l’any 2010 i situaria l’IRSC a nivells superiors al de l’IPREM, 

l’equivalent a nivell estatal. L’IRSC es la referència per valorar la situació de necessitat 

i, per tant, condiciona tant l’accés a diverses prestacions socials com la quantia de les 

mateixes. Aquesta revisió provoca un augment de les necessitats financeres d’uns 144 

milions d’euros,  que provenen majoritàriament de la translació de l’IRSC als imports 

percebuts per la ciutadania en concepte de Renda Garantida de Ciutadania (RGC).  

 

 Instar l’Estat que traspassi, al Govern de la Generalitat de Catalunya, la gestió de l’Ingrés 

Mínim Vital (IMV), incloent el reconeixement, el control, la modificació, l’extinció i la 

revisió d’aquesta prestació, així com la gestió i tramitació dels corresponents 

procediments. Aquesta és la millor via per assegurar i rendibilitzar socialment la 

complementarietat real de l’RGC amb l’IMV.  

 

 Destinar els recursos que es vagin obtenint de la millora de la complementarietat entre 

la RGC i l’IMV a la millora de la qualitat i la cobertura de la primera i l’assoliment dels 

seus objectius d’inclusió social i d’integració laboral. 

 

 Crear, en el si de la Comissió de Govern de l’RGC, un grup de treball permanent per al 

desplegament de la RGC com una eina d’incentiu a l’activitat laboral i social mitjançant 

complements d’estímul laboral com ara:   

a) Estudiar la progressivitat negativa de l’RGC a mesura que s’incrementin els 

ingressos del treball, amb un guany retributiu net, per als beneficiaris de l’RGC 

que portin un determinat temps sent-ho.  

b) Afavorir la participació laboral dels fills menors de 26 anys, no comptabilitzant, o 

comptabilitzant parcialment, els seus ingressos   

c) Afavorir l’activació laboral de les persones beneficiàries de la RGC   

d) Millorar els estímuls laborals que ara mateix existeixen   

e) Millorar la protecció econòmica dels menor d’edat  
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 Avaluar, en el si de la Comissió de Govern de la RGC, l’impacte de les ampliacions o 

complements que s’adoptin com a resultat de les conclusions adoptades en el grup de 

treball i, si escau, proposar-ne la seva modificació. 

  

 Mantenir el compromís clar per l’enfortiment del sistema públic de salut de Catalunya i 

de les seves polítiques públiques. En concret:  

a) Augmentar la partida pressupostària del Departament de Salut, prioritzant 

especialment la dotació destinada a la provisió de serveis en l’àmbit de l’atenció 

primària i a les condicions dels professionals del sistema. 

b) Instar l’Estat a recuperar i consolidar el finançament addicional en motiu de la 

COVID-19, com la via més immediata per fer front al seu infrafinançament 

crònic.  

  

V.   Mesures de consolidació i reforç del Consell del Diàleg Social i de la Comissió 

de Seguiment del Consell del Diàleg Social  

 

 Establir un calendari de reunions trimestrals de la Comissió de Seguiment del Consell 

de Diàleg Social, per tal de poder monitoritzar i fer el seguiment de les mesures i les 

decisions acordades en el marc del Consell del Diàleg Social.  

 

 Aprovar un reglament intern, per tal de garantir el correcte funcionament tant del Consell 

del Diàleg Social com de la Comissió de Seguiment del Consell del Diàleg Social.  

 

 Promoure i supervisar, per mitjà de la Comissió de Seguiment del Consell del Diàleg 

Social, la participació institucional de les organitzacions sindicals i empresarials més 

representatives de Catalunya en les taules, meses, comissions o qualsevol altre òrgan 

de diàleg i concertació social de l’Administració de la Generalitat de Catalunya que 

tinguin atribuïdes competències en matèries laborals, socials i socioeconòmiques i que 

afectin els interessos econòmics i socials de treballadors i treballadores i de 

l'empresariat.  

 

 Així mateix, i per tal de desenvolupar correctament les funcions encomanades i donar 

resposta a les necessitats generades en relació amb l’anàlisi de caràcter tècnic de 

diferents aspectes socioeconòmics, laborals o ocupacionals, el Consell del Diàleg Social 

podrà encarregar al Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, l’elaboració de 

propostes, informes o estudis sobre matèries de l'àmbit de les seves competències. A 

aquests efectes, es dotarà el CTESC dels recursos necessaris per tal que pugui atendre 

aquests encàrrecs.  

 

 Establir, en el si del Consell de Diàleg Social, mecanismes de seguiment, informació 

actualitzada i periòdica i de deliberació entorn a les  

a) Les infraestructures de país  
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b) Les possibles mesures per fer front a l'impacte de l'increment del cost de la vida, 

així com les línies de suport que es puguin destinar a compensar l’increment de 

la despesa energètica de les empreses i famílies 

c) La transformació del model energètic i les polítiques de generació i estalvi 

energètic  

d) Lestat d’execució dels Fons REACT i Next Generation a Catalunya.  

 

 Durant el proper any, dotar d’estructura el Consell de Diàleg Social per al seu adequat 

funcionament, mitjançant la provisió d’una secretaria tècnica, dos perfils tècnics 

superiors i un suport administratiu de dedicació exclusiva.  

 

 

 

 

 

Palau de la Generalitat, 5 de desembre de 2022 

 

 

 

Pere Aragonès i Garcia 

M. Hble. President de la Generalitat  

 

 

 

 

 

Javier Pacheco i Serradilla    Camil Ros i Duran  

Secretari general de CCOO     Secretari general de la UGT  

 

 

 

 

 

 

Josep Sánchez i Llibre     Emma Gumbert i Jordan  

President de Foment del Treball    Vicepresidenta de PIMEC  

 

 


