
DECRET LLEI DE MESURES URGENTS 
I EXTRAORDINÀRIES PER A L’IMPULS 
DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA I LA 
SIMPLIFICACIÓ ADMINISTRATIVA

Una administració més àgil per a una més ràpida recuperació



Per afrontar els efectes socials 
i econòmics de la crisi sanitària 
i per rellançar la nostra activitat 
econòmica, aprovam un decret 
llei que inclou mesures per 
agilitzar l’administració, fomentar 
la protecció social i estimular la 
inversió.

El decret llei incorpora mesures 
negociades i treballades amb els 
consells insulars i els ajuntaments, 
que han actuat de manera ràpida i 
coordinada amb el Govern. 
També contempla accions 
aportades pels partits polítics 
de l’oposició, amb propostes 
destacades de cara a la inversió i 
la reactivació que han fet algunes 
formacions. 

I, per descomptat, s’ha elaborat 
amb els agents socials i patronals, 
que des de l’inici d’aquesta crisi 

mantenen un diàleg intens amb el 
Govern. 

Així hem anat implantant mesures, 
encaminades, com saben, a la pro-
tecció d’empreses i treballadors, 
a generar injeccions de liquiditat 
indispensables i a elaborar tots 
els protocols que fan que, avui, les 
nostres illes estiguin al capdavant 
d’Espanya en la contenció del virus. 

El decret llei estableix les 
bases perquè es produeixi una 
reactivació ràpida de sectors 
menys dependents de l’exterior. 
Es tracta de sectors com el 
del foment de les renovables, 
la construcció d’habitatges i 
d’infraestructures indispensables 
per a la sostenibilitat, o la millora 
de la nostra oferta turística amb 
inversions en qualitat i protecció 
ambiental.

UN DECRET QUE POSA LES BASES PER A LA 
REACTIVACIÓ ECONÒMICA



ELS QUATRE EIXOS FONAMENTALS DEL DECRET

Estableix una forma de relació més 
àgil i directa de l’administració amb 
els ciutadans i amb els sectors 
productius:

- Reduint tràmits i simplificant 
els processos d’autorització de 
l’administració. 

- Promovent una intervenció 
mínima de les administracions en 
l’inici de les activitats. 

- Coordinant a les diferents 
administracions per evitar passos 
per finestretes diferents amb el 
mateix objectiu. 

- Implantant mesures de 
modernització tecnològica. 

- I impulsant una figura 
administrativa com la declaració 
responsable per part de ciutadans 
i empreses de cara a un inici 
primerenc i àgil de l’activitat.

Impulsa mesures que faran més 
flexible l’administració i el cos de 
funcionaris i funcionàries.

Aquí s’inclouen qüestions ja 
aplicades durant aquesta crisi, 
quan s’ha hagut de reforçar en 
temps rècord equips com el que 
s’encarrega d’agilitar els ERTOs 
que protegeixen els llocs de feina 
i garanteixen ingressos a més de 
160.000 treballadors o els que 
fan possible el cobrament de la 
renda bàsica o de les ajudes a la 
dependència.

Per això:

- Es fomenta la mobilitat de 
treballadors per afavorir que s’atén 
sempre amb tots els recursos 
necessaris cada prioritat de cada 
moment. 

- I s’activen mesures que donen 
competències a alguns funcionaris, 
com els que s’encarreguen de la 
inspecció en diferents matèries, 
que podran treballar en àmbits 
d’inspecció fora del seu àmbit de 
partida i poder així, per exemple, 
garantir el compliment de mesures 
de seguretat relacionades amb el 
coronavirus.
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S’estableixen mesures que 
milloraran la protecció de les 
persones i els sectors, reduint a 
un temps mínim les tramitacions 
de subvencions, prestacions i 
ajudes, que en massa casos són 
més urgents que mai, per la qual 
cosa han de ser resoltes amb més 
agilitat.

Inclou, entre d’altres qüestions:

- Una nova prestació de fins a 
290 euros per cuidadores no 
professionals.

- Subvencions en menys de 15 dies 
per a línies socials o sectorials 
(innovació, cultura, esports...).

Es fixen mesures per fomentar 
i agilitar la inversió de sectors 
clau per a la reactivació, com la 
construcció, la indústria tradicional, 
la nàutica o les renovables. Són 
accions pensades, a més, perquè 
els projectes que s’accelerin 
contribueixin al model de societat 
al qual aspirem:

- Amb millor accés a l’habitatge.

- Amb més eficiència i sostenibilitat 
en els edificis. 

- Amb instal·lacions turístiques 
adaptades a les exigències 
sanitàries i alhora millors en 
sostenibilitat i qualitat. 

- Amb instal·lacions de renovables.

- Amb facilitats per noves 
inversions tecnològiques. 

- I amb la millora de la nostra xarxa 
de transport col·lectiu i sostenible.

Agilització de la 
inversió a sectors
estratègics
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IMPACTE ECONÒMIC: 3.519,8 MILIONS D’EUROS

L’impacte directe i indirecte, aquest 
any i fins a 2022, de les mesures 
contemplades en aquest decret 
llei s’eleva a 3.519,8 milions d’euros, 
segons les estimacions de la 
Conselleria de Model Econòmic. 

Això és un 7,5% del nostre PIB. 
I ens permetrà també mobilitzar 
31.000 ocupacions a temps 
complet durant tot l’any, un 5,9% 
del nostre mercat laboral.

Per illes, l’impacte estimat és:

- Mallorca: 2.703,2 milions d’euros i 
23.876 llocs de feina.

- Menorca: 260,5 milions d’euros i 
2.300 llocs de feina.

- Eivissa: 528 milions d’euros i 4.663 
llocs de feina.

- Formentera: 28,16 milions d’euros i 
250 llocs de feina.

Es tracta de xifres molt importants, 
una mobilització d’inversió i 
ocupació que ens permetrà 
avançar cap a un objectiu clau: 
aconseguir que les previsions de 
caiguda del 30% en el nostre PIB 
i en el nostre mercat laboral no es 
compleixin mai. 

Totes aquestes mesures són part 
d’un pla molt més ampli del qual ja 
s’han anat desgranant detalls. 

Primer, s’ha actuat amb mesures 
de protecció: ERTOs, liquiditat, 
beques, renda bàsica, línies de 
suport a sectors com el primari.
En paral·lel, s’ha blindat la nostra 
xarxa sanitària i el nostre estat 
de benestar, amb inversions molt 
importants en la lluita contra 
l’epidèmia i en la protecció de les 
persones.

Ara, s’actua amb mesures 
d’agilitació i mobilització de la 
inversió, claus per a la reactivació 
econòmica. I en les pròximes 
setmanes es coneixeran més 
mesures de reactivació que ara 
s’estan treballant amb els sectors, 
administracions i partits polítics, 
de cara a completar aquesta 
estratègia de reactivació que és 
una estratègia de país i beu de les 
aportacions de tots. 


