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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
ACORD GOV/64/2020, de 2 de maig, pel qual es crea la Comissió per a l'elaboració del Pla per a la
reactivació econòmica i protecció social com a conseqüència de la crisi de la COVID-19.
La malaltia COVID-19 està comportant una crisi sanitària mundial que en una primera fase està posant al límit
el nostre sistema de salut i, que posteriorment, en una segona fase generarà repercussions econòmiques i
socials de gran impacte. Per aquest motiu, la lluita contra la COVID-19 i les seves conseqüències és una
prioritat pel Govern de la Generalitat de Catalunya.
Les mesures extraordinàries adoptades en matèria de salut pública, com la paralització de part de l'activitat
econòmica i el confinament de la població, tenen un impacte molt important de contracció sobre el PIB i
l'ocupació a tots els països.
A curt termini, les actuacions aprovades per les administracions públiques s'han focalitzat en la necessitat de
garantir un flux de rendes i la liquiditat per a tots aquells que s'han vist perjudicats més directament per la
pandèmia. El principal objectiu amb aquestes mesures és la de limitar que aquesta situació transitòria es
transformi en duradora, o inclús permanent, especialment pel que fa a les desigualtats socials i en l'activitat
econòmica, i que aquestes mesures contribueixin a impulsar la recuperació social i econòmica un cop s'hagi
contingut l'emergència sanitària i es comencin a aixecar les mesures de limitació dels moviments de la població
i a l'obertura de negocis.
En la línia marcada per les institucions comunitàries, la voluntat del Govern de Catalunya és actuar en tres
etapes: una primera dirigida a impulsar mesures per fer front a l'emergència sanitària; una segona a impulsar
mesures per garantir la liquiditat d'empreses i treballadors i una tercera focalitzada en impulsar mesures de
recuperació i reactivació econòmica.
El Govern de Catalunya ja ha començat a actuar en les dues primeres etapes, aprovant diversos textos
normatius que contenen, entre altres mesures, ajustaments temporals de l'activitat i de l'ocupació, ajuts i
prestacions per empreses i autònoms, crèdits i préstecs per facilitar la liquiditat a empreses i famílies
mitjançant avals en condicions avantatjoses, flexibilitat i demores en el pagament d'impostos i tributs i altres
mesures en relació amb els subministraments bàsics i la gestió de residus.
En aquests moments s'ha començat a esbossar una sèrie d'estratègies per tractar de fer compatible el
manteniment de la salut pública amb la contenció dels costos sobre l'activitat i l'ocupació. Des del punt de
vista de l'activitat econòmica, l'actual període de paralització no sembla que vingui seguida d'una tornada
ràpida i plena a la normalitat, una situació que sembla que només podria proporcionar una vacuna o un nou
tractament antivíric efectiu.
Hi ha, per tant, encara moltes incerteses sobre la magnitud i les particularitats territorials dels efectes socials i
econòmics de la crisi sanitària, malgrat els anuncis a nivell mundial de grans accions per intentar pal·liar-los.
En aquest context, els departaments de l'administració de la Generalitat de Catalunya estan estudiant les
possibles mesures a adoptar en els propers mesos, tenint en compte els diversos i canviants escenaris de futur.
Atès que per Acord del Govern de 25 de setembre de 2018 es va aprovar el Pla de Govern per a la XII
legislatura, que estableix les directrius a les quals s'hauran de subjectar els diferents nivells de planificació
estratègica de la Generalitat, des dels plans departamentals a la planificació pressupostària.
Per tot l'anterior, es fa necessari constituir una Comissió que analitzi totes les propostes dels departaments,
aprofundeixi en la coordinació i la transversalitat d'aquestes iniciatives, amb l'objectiu de garantir la màxima
efectivitat i eficiència dels recursos pressupostaris emprats, proposi altres actuacions o plantejaments que
consideri adients en funció de l'evolució econòmica, tractant d'anticipar els seus efectes en els sectors públic i
privat, i analitzi les mesures que es vagin adoptant a nivell estatal i internacional. La seva finalitat serà
l'elaboració i seguiment del Pla per a la reactivació econòmica i protecció social com a conseqüència de la crisi
de la COVID-19.
Atès que l'article 50 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de
l'Administració de la Generalitat, preveu que el Govern pugui crear òrgans temporals amb objectius ocasionals
de coordinació per a obtenir, a termini fix, els resultats previstos.
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Per tot el que s'ha exposat, a proposta del president de la Generalitat i del vicepresident del Govern i conseller
d'Economia i Hisenda, el Govern

Acorda:

1. Impulsar l'elaboració del Pla per a la reactivació econòmica i protecció social com a conseqüència de la crisi
de la COVID-19.

2. Crear la Comissió per a l'elaboració del Pla per a la reactivació econòmica i protecció social com a
conseqüència de la crisi de la COVID-19, adscrita al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

3. La Comissió té encomanades les funcions següents:
a. Elaborar el Pla per a la reactivació econòmica i protecció social com a conseqüència de la crisi de la COVID19 per a l'aprovació del Govern, i realitzar-ne el seguiment.
b. L'anàlisi de les propostes d'actuacions de cada departament per minimitzar els aspectes socials i econòmics
de la crisi de la COVID-19.
c. Proposar al Govern altres actuacions o plantejaments que consideri adients en funció de l'evolució
econòmica, tractant d'anticipar els seus efectes en els sectors públic i privat.
d. Portar a terme, directament o amb el suport d'analistes externs, els treballs i estudis adients per fonamentar
les seves propostes.
e. Analitzar i proposar al Govern les modificacions pressupostàries que siguin necessàries per a l'execució del
Pla per a la reactivació econòmica i protecció social.
f. Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li pugui encomanar el president de la Generalitat o el
Govern.

4. Aquesta Comissió està integrada :
a. Pel president de la Generalitat, que n'exerceix la presidència.
b. Pel titular del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.
c. Pel titular del Departament de la Presidència.
d. Pel titular del Departament de Territori i Sostenibilitat.
e. Pel titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
f. Pel titular del Departament d'Empresa i Coneixement.
g. Pel titular del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
En absència del president de la Generalitat, el titular del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i
Hisenda n'exercirà la presidència. La resta de membres actuen com a vocals.
La secretaria de la Comissió serà exercida pel titular de la Secretaria del Govern.
Quan les qüestions a tractar ho facin necessari podran assistir a les reunions altres representants dels
departaments, representants d'altres administracions, així com d'altres persones que es considerin oportunes
per indicació del president de la Comissió i prèvia proposta als membres de la Comissió.

5. Dins la Comissió es crea un Comitè Tècnic que actua d'espai de treball i coordinació de les mesures que es
proposin incorporar en el Pla per a la reactivació econòmica i protecció social.
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Aquest Comitè Tècnic està integrat per:
a. Pel titular del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda que n'exerceix la presidència.
b. Pel titular del Departament d'Empresa i Coneixement que n'exerceix la vicepresidència.
La Comissió per l'elaboració del Pla per a la reactivació econòmica i protecció social com a conseqüència de la
crisi de la COVID-19 acordarà quins membres formen part del Comitè Tècnic, podent-ne modificar la
composició quan ho consideri convenient.
La secretaria del Comitè Tècnic serà exercida pel titular de la Secretaria General del Departament de la
Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.
Quan les qüestions a tractar ho facin necessari, a proposta de la presidència de la Comissió o de la presidència
del Comitè Tècnic, es podran crear grups de treball sectorial sota la coordinació de la secretaria de la Comissió.

6. El Comitè Tècnic té les funcions següents:
a. Coordinar les mesures preses pels departaments de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic per fer
front als efectes econòmics de la COVID-19 amb l'objectiu de garantir la màxima transversalitat.
b. Establir els criteris i les prioritats per a les futures mesures en relació a aquest àmbit i la seva avaluació
econòmica.
c. Proposar, en el marc de la Comissió, l'estratègia integral del Govern de la Generalitat de Catalunya per
pal·liar els efectes econòmics de la pandèmia generada per la COVID-19.
d. Proposar, en el marc de la Comissió, mesures d'estímul econòmic i de protecció social amb l'objectiu de
garantir la capacitat adquisitiva de persones i empreses.
e. Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada per la Comissió.

7. El Departament de la Presidència en l'àmbit de la Comissió i el Departament de la Vicepresidència i
d'Economia i Hisenda en l'àmbit del Comitè Tècnic donen el suport tècnic i administratiu necessari per al
desenvolupament de les seves respectives funcions.
Tant la Comissió com el Comitè Tècnic poden determinar les seves normes de funcionament. En tot el que no
es preveu en aquest Acord, es regeix per la normativa dels òrgans col·legiats de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya.

8. La participació en aquesta Comissió i el seu Comitè Tècnic, així com l'assistència a les seves reunions no
genera cap dret econòmic en concepte d'indemnització d'assistència o dietes per a cap dels seus membres.

9. Els departaments de l'Administració de la Generalitat i les unitats orgàniques implicades han d'adoptar les
mesures necessàries per garantir l'efectivitat d'aquest Acord.

10. Tant la Comissió com el Comitè Tècnic, tenen caràcter temporal i la seva durada vindrà determinada pel
compliment de les funcions que els són atribuïdes, així com per l'assoliment dels objectius que es preveuen per
aquest Acord.

11. Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 2 de maig de 2020

Víctor Cullell i Comellas
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Secretari del Govern

(20.125.007)
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