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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
DECRET LLEI 6/2020, de 12 de març, de mesures urgents en matèria assistencial, pressupostària,
financera, fiscal i de contractació pública, per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel
coronavirus SARS-CoV-2.
El president de la Generalitat de Catalunya

L'article 67.6.a) de l'Estatut preveu que els decrets llei són promulgats, en nom del rei, pel president o
presidenta de la Generalitat.

D'acord amb l'anterior, promulgo el següent

DECRET LLEI

Exposició de motius
L'avanç de la pandèmia del coronavirus (COVID-19) és una situació de desenvolupament ràpid, que no només
genera riscos sobre la salut pública, sinó també per a les perspectives econòmiques i el funcionament dels
mercats financers. En el context actual d'alerta sanitària, la prioritat del Govern de Catalunya és garantir la
salut dels ciutadans i ciutadanes. Al mateix temps, s'està realitzant un seguiment estret dels
desenvolupaments i de les seves potencials implicacions per a l'economia catalana i l'economia global, per tal
d'activar les mesures més adequades per minimitzar els riscos subjacents.
Hi ha tres vies principals a través de les quals el coronavirus afecta l'economia.
En primer lloc a partir d'un xoc d'oferta o de producció que afecta les cadenes de valor o de subministrament
globals. El fet que la Xina sigui el principal proveïdor mundial de béns intermedis industrials fa que les cadenes
de valor globals es vegin afectades per interrupcions en les cadenes de producció, fet que pot derivar en
aturades en la producció de béns finals i reducció de vendes. El xoc en l'oferta pot afectar sobretot empreses
importadores que depenguin, en un grau elevat, del mercat xinès, mentre que les que disposin d'un mercat de
proveïdors diversificat seran més resilients.
Un segon factor d'impacte sobre l'economia és que un xoc de demanda pot frenar la demanda mundial de béns
i serveis, sobretot en les economies avançades, i afectar la despesa dels consumidors i la situació financera de
les empreses, especialment de les pimes i dels autònoms, que podrien experimentar tensions de liquiditat. La
reducció dels moviments internacionals de persones des de l'inici de la pandèmia fa que els sectors vinculats a
aquests moviments es vegin especialment afectats. Aquest és el cas del sector turístic, que representa
aproximadament un 12% del VAB de Catalunya. A més, les empreses vinculades a la logística i a les indústries
culturals i esportives també podrien patir un alentiment de l'activitat.
Una darrera via per la qual el coronavirus podria afectar l'activitat econòmica és per una reducció de la
confiança, que es traduiria en menor consum i inversió. La inversió és un dels principals determinants del
creixement econòmic a llarg termini i, per tant, les mesures que vagin adreçades a reforçar la confiança i
ajudin a estabilitzar la inversió tindran un impacte més dilatat en el temps.
Tenint en compte les consideracions exposades, les darreres previsions de creixement publicades per l'OCDE a
principis de març ja preveuen un deteriorament del context macroeconòmic i revisen a la baixa les previsions
de les principals economies europees per al 2020. En termes globals, l'OCDE ha revisat a la baixa el
creixement mundial en 0,5 punts, fins al 2,4%, tot i que si l'avanç del coronavirus fos més extens i durador, el
creixement es podria reduir pràcticament a la meitat d'aquest valor, fins a l'1,5%.
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L'impacte del coronavirus en l'economia no dependrà només de la intensitat i durada del brot, sinó que també
serà clau la resposta dels governs. A la zona euro, la política monetària pot jugar un paper rellevant quant a la
provisió de liquiditat, malgrat el reduït marge de maniobra de què disposa pel que fa als tipus d'interès, que ja
estan en nivells molt baixos. Altres mesures d'estímul seran cabdals per reforçar la confiança i minimitzar
l'impacte, les quals comprenen, entre d'altres, expansions quantitatives (compra d'actius dels bancs
comercials), operacions de finançament a més llarg termini i relaxació dels requeriments de capital contracíclics
dels bancs.
La Comissió Europea (CE) ha anunciat la mobilització de 25.000 milions d'euros (7.500 milions dels quals
provindran dels fons estructurals) dirigits a reforçar els sistemes de sanitat pública, les pimes, el mercat laboral
i altres elements sensibles de l'economia. En el cas concret d'Itàlia la CE ha anunciat que qualsevol despesa
pressupostària en relació amb les actuacions que s'activin per donar resposta al brot de Covid-19 quedarà
exclosa del càlcul del saldo estructural i no es tindrà en compte per al compliment de les normes fiscals.
Aquesta mesura es preveu que es faci extensible a la resta d'estats membres.
En qualsevol cas la coordinació d'iniciatives de política monetària i fiscal en l'àmbit internacional serà essencial
per tal d'assegurar un suport òptim a les llars, empreses i autònoms que experimentin caigudes transitòries de
la seva renda. Així com també serà imprescindible aquesta cooperació internacional per fer front a un xoc que
combina interrupcions en les cadenes de subministraments, caiguda de la confiança i contagi de la por. En
aquest sentit, cal tenir present que l'estabilització econòmica dependrà en gran mesura de les accions de les
autoritats de salut pública, a les quals caldrà donar suport i reforçar amb els recursos que siguin necessaris.
Sobre la base de tot això, mitjançant aquest Decret llei, el Govern de la Generalitat proposa un primer paquet
de mesures fiscals i financeres que tenen com a objectiu, entre d'altres, alleugerir possibles tensions de
tresoreria de les empreses i dels autònoms, així com ajudar a reforçar les mesures de contenció del
coronavirus.
Per tot el que s'ha exposat, resulta necessari i urgent adoptar un seguit de mesures en diversos àmbits que
coadjuvin les que ja s'han adoptat, i que permetin, d'una banda, ampliar l'assistència, sobretot en l'àmbit de la
informació als ciutadans. Per aquesta raó a l'article 1 s'adopten mesures que fan referència als telèfons
d'informació i d'atenció ciutadana 061 i 012, que determinen que el primer sigui gratuït i el segon ampliï els
períodes temporals d'assistència. D'alta banda, es constata que els efectes de la pandèmia tenen una
incidència negativa molt directa en l'àmbit de l'economia, fet que requereix adoptar de manera urgent mesures
que coadjuvin a evitar el seu alentiment i, fins i tot, recessió amb els efectes negatius que això pot comportar
en relació amb l'estabilitat del treball. Tot plegat sense oblidar les situacions personals de qui, amb rendes
reduïdes, es veu més directament afectat per la situació actual.
Amb aquest objectiu, el Decret també estableix un seguit de mesures tant en l'àmbit pressupostari com el
fiscal i financer. Respecte de les primeres, a què fa referència l'article 2, destaca el destinar, dins de les
disponibilitats pressupostàries fons del Fons de Contingència previst en l'actual pressupost prorrogat, a
finalitats concretes relacionades directament amb l'objecte d'aquest Decret llei, corresponent al Govern, en
atenció a les situacions específiques, adoptar les mesures adients. Des de la perspectiva financera, i per tal
d'evitar com s'ha indicat una eventual recessió de l'economia catalana i garantir l'estabilitat dels llocs de
treball, s'articulen, mitjançant l'Institut Català de Finances i les entitats que en depenen, com a òrgans
especialitzats de la Generalitat de Catalunya, línies d'aval i de finançament destinades a petites i mitjanes
empreses. En concret i per garantir el risc que assumeixi l'Institut Català de Finances i Avalis davant les
entitats financeres, per raó dels crèdits que aquestes atorguin per finançar activitats destinades a pal·liar els
efectes de la pandèmia, el Govern ha de constituir per l'import de 188 milions d'euros en 5 anys un fons que
garanteixi el 75% del risc que assumeixi aquestes entitats.
En relació amb l'àmbit fiscal, es constata que un dels sectors més directament afectat pels efectes de l'actual
pandèmia és el sector turístic, sobre el qual gravita l'impost sobre estades turístiques creat per la Llei 5/2012,
del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en
establiments turístics és per això que s'ajorna el termini per presentar les autoliquidacions que s'haurien de
produir entre el dia 1 i 20 d'abril de 2020 als dies 1 i 20 d'octubre del mateix any.
En l'àmbit de la contractació pública, atesa la problemàtica que es produeix en relació amb el subministrament,
sobretot en l'àmbit sanitari, però també en altres àmbits com transports i telecomunicacions, i les necessitats
imperioses que han de ser objecte de cobertura, fan indispensable activar el mecanisme de la contractació
d'emergència prevista en la normativa reguladora del sector públic, per a aquests subministraments. Per això,
s'insta el Govern que de manera immediata aprovi un acord en el qual determini els sectors i subministraments
que resten afectats per la pandèmia en els quals s'autoritza amb caràcter general la contractació d'emergència.
Amb aquest acord es pretén agilitar al màxim la tramitació dels corresponents expedients.
Finalment, en el Decret llei s'insta el Govern que porti a terme determinades actuacions en relació amb l'àmbit
concret de Fira Internacional de Barcelona que, com a conseqüència de la pandèmia, ha vist reduïda molt
substancialment la seva activitat, fet que ha afectat de manera essencial la seva situació economicofinancera.
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Per això, s'insta el Govern que adopti mesures en relació amb les aportacions que el consorci esmentat i, en
virtut dels actuals pactes subscrits, ha d'efectuar en favor de l'entitat Fira 2000, SA, respecte de la qual
s'autoritza el Govern a adoptar les mesures pressupostàries adients per garantir la seva estabilitat patrimonial.
En el present supòsit, el caràcter extraordinari i excepcional de la situació deriva de la qualificació de pandèmia
de l'actual situació sanitària que requereix l'adopció amb urgència de mesures que pal·liïn, tant com es pugui,
la situació creada i que no es poden ajornar, fins i tot mitjançant la utilització de mitjans legislatius d'urgència
a un moment posterior.
Atesa la situació plantejada i, d'acord amb article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència
de la Generalitat i del Govern, el Govern, davant la necessitat extraordinària i urgent que pot suscitar la
situació sanitària actual, pot dictar disposicions legislatives provisionals, sota la forma de decret llei, en els
termes de l'article 64 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.
La norma del decret llei és un recurs extraordinari del Govern i, per tant, se n'ha de fer un ús prudent i limitat
a les situacions que realment mereixen la consideració d'urgents i convenients.
Aquest Decret llei conté sis articles, als quals hem fet esment abans i una disposició final.
A proposta del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1
Previsions en matèria assistencial
1.1 S'autoritza el Govern a adoptar les mesures adients dirigides a establir la gratuïtat del servei prestat pel
telèfon 061 que gestiona l'entitat Serveis d'Emergències Mediques, SA, adscrit al Departament de Salut.
1.2. S'autoritza el Govern a adoptar les mesures adients per tal que la prestació dels serveis del telèfon
d'atenció ciutadana 012 s'estengui als caps de setmana, fins que no s'acordi el contrari, segons l'evolució de la
pandèmia a Catalunya.

Article 2
Previsions en matèria pressupostària
El Govern ha de destinar dins de les disponibilitats pressupostàries, fons provinents del Fons de Contingència
amb la finalitat d'atendre necessitats directament relacionades amb la pandèmia objecte del present Decret.
Correspon al Govern, mitjançant un acord, determinar les actuacions concretes que han de ser objecte del que
es preveu en aquest article.

Article 3
Previsions en matèria financera
Amb l'objectiu de mantenir l'activitat econòmica i l'estabilitat del llocs de treball en l'àmbit de les petites i
mitjanes empreses, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha de constituir un fons per un import màxim de
188 milions d'euros a dotar en un període de 5 anys amb les finalitats següents:
a) 177.500.000,00 euros per garantir el risc que assumeixin l'Institut Català de Finances i Avalis de Catalunya,
SGR en garantia del 75% del principal dels préstecs que les entitats financeres atorguin a les petites i mitjanes
empreses per pal·liar els efectes de la pandèmia a què es refereix el present Decret llei.
b) 10.000.000,00 euros per aportar al Fons de Provisions Tècniques d'Avalis de Catalunya, SGR.

Article 4
Previsions en matèria fiscal
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De manera excepcional, el termini de presentació i ingrés de les autoliquidacions de l'impost sobre les estades
en establiments turístics corresponent al període de l'1 d'octubre del 2019 al 31 de març del 2020, serà entre
els dies 1 i 20 d'octubre del 2020.

Article 5
Previsions en matèria de contractació
El Govern de la Generalitat, mitjançant un acord ha de determinar els serveis i subministraments que pel fet de
ser essencials per portar a terme la lluita contra la pandèmia del SARS-CoV-2 poden fer ús del mecanisme de
la contractació d'emergència, previst en la normativa vigent que regula els contractes de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic i la resta de normativa que sigui d'aplicació.

Article 6
Previsions en matèria econòmica
El Govern ha d'adoptar les mesures necessàries en relació amb el cànon a satisfer en l'exercici 2020 per part
de Fira Internacional de Barcelona a favor de Fira 2000, SA, per tal de garantir la continuïtat i estabilitat de
l'activitat firal que s'ha vist afectada com a conseqüència de la pandèmia del SARS-CoV-2. Amb aquest
objectiu, aquestes mesures es podran concretar en la reducció en la quantia que es fixi del cànon esmentat.
L'eventual compensació per aquesta pèrdua d'ingrés per l'entitat Fira 2000, SA es podrà assumir en els termes
que legalment determinin els socis de l'entitat esmentada, i en atenció al pacte de socis vigent actualment.

Disposició final
Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquest Decret llei cooperin al seu compliment i
que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui el facin complir.

Barcelona, 12 de març de 2020

Joaquim Torra i Pla
President de la Generalitat de Catalunya

Pere Aragonès i Garcia
Vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda

(20.073.003)
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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE SALUT
RESOLUCIÓ SLT/737/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten mesures complementàries per a la
prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.
En el marc de l'evolució de la situació d'emergència ocasionada amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2, s'han
anat adoptant diverses mesures tendents a reduir l'activitat del país i evitar les concentracions de persones per
prevenir els contagis. Amb aquest objectiu, escau anar un pas més enllà amb la regulació de noves restriccions
en l'exercici i limitacions d'activitat per tal de prevenir i controlar la projecció ascendent de la taxa d'infecció.
D'acord amb les decisions adoptades pels òrgans de govern del Pla d'actuació del PROCICAT per a emergències
associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, activat en fase d'Emergència 1; i en
aplicació de la Llei orgànica 3/1986, de 14 d'abril, de mesures especials en matèria de salut pública, de la Llei
14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat, de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, i de la Llei
4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya,

Resolem:

--1 S'adopten les mesures preventives següents:

En l'àmbit del transport públic:
a) Adaptar-se a la decisió del PROCICAT d'avançar cap a un nivell d'ocupació dels serveis que representi un
terç de la seva capacitat màxima amb el propòsit d'afavorir el manteniment d'una distància no inferior a un
metre entre les persones ocupants. En aquest sentit, s'utilitzaran els mitjans de difusió dels operadors de
transport públic per fer les oportunes recomanacions als usuaris i s'avaluarà l'evolució de l'ocupació a la
reducció de la demanda propiciada per les mesures laborals i en el sistema educatiu. En el cas que aquestes
mesures no assoleixin la reducció de l'ocupació proposada, el Departament de Territori i Sostenibilitat o les
autoritats territorials de mobilitat (ATM) hauran de prendre altres mesures addicionals, com ara la supressió de
títols de transport públic, la regulació d'accessos i les que en cada moment es considerin adients per assolir la
finalitat pretesa.
b) Tots els operadors de transport públic han de disposar de plans de contingència davant aquesta emergència
que prevegin les solucions per mantenir els serveis programats davant eventuals baixes de personal (nivell 1
de contingència). En el supòsit que les baixes impossibilitin la prestació dels serveis programats, s'haurà de
comunicar a l'Administració competent, que buscarà la millor solució en el marc del sistema (nivell 2 de
contingència).
Aquests plans de contingència hauran de determinar les àrees en què, per garantir la protecció del servei, no és
aplicable ni la flexibilització horària ni el teletreball. Igualment contindran les mesures per assegurar la
capacitat de mantenir operatius els centres de control de les operacions.
c) Per tal d'incrementar la protecció del personal dels operadors davant eventuals contagis, es determina, a
partir del 16 de març, la supressió de la venda de bitllets als autobusos, sempre que hi hagi altres alternatives
d'adquisició dels títols de transport. També es determina el tancament de les oficines d'informació i atenció
presencial als usuaris que no disposin de sistemes físics de separació entre personal i usuaris, i el reforçament,
en aquests casos, dels serveis d'atenció telefònica i telemàtica.
d) Tots els operadors de transport públic hauran d'incrementar els protocols d'higiene i neteja que siguin
necessaris per evitar els contagis.
e) En el cas de restriccions d'ús del transport públic, s'arbitraran mesures per garantir el desplaçament obligat
de persones vulnerables.
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f) Quan acabi l'emergència, les ATM territorials establiran els mecanismes de compensació de títols no utilitzats
completament per causa d'aquestes mesures i que hagin caducat.
g) L'impacte econòmic de l'adopció d'aquestes mesures i de les que més endavant es puguin adoptar seran
assumides amb les partides que s'habilitin per afrontar l'emergència per part de l' Administració de la
Generalitat.

En l'àmbit dels establiments i de les activitats esportives, d'oci i comercials:
a) El tancament de les estacions d'esquí, d'esquí nòrdic i de les estacions de muntanya.
b) El tancament de tota classe d'instal·lacions esportives, gimnasos i clubs esportius, tant de titularitat pública
com privada.
c) El tancament de teatres, de cinemes, de sales de festa, discoteques, pubs, sales de ball, sales de concert,
sales de karaoke, cafès teatre i cafès concert i qualsevol altre establiment recreatiu.
d) El tancament de bars, cafeteries, restaurants i altres establiments de restauració llevat d'aquells que estiguin
integrats en un establiment hoteler o en centres sanitaris o socials residencials.
e) El tancament d'establiments de joc (salons recreatius, casinos, bingos i qualssevol altres).
f) El tancament de parcs d'atraccions, parcs temàtics i qualsevol altre centre que realitzi activitats d'oci o de
lleure.
g) La suspensió de tota classe d'activitats d'espectacles públics i activitats, en espais tancats altres que els
esmentats en les lletres anteriors i en espais oberts.
h) El tancament de centres comercials, incloent grans superfícies i galeries, a excepció d'aquells establiments
dedicats exclusivament a la venda de productes de consum habitual (alimentació, neteja i higiene) i d'aquelles
àrees dels centres comercials amb la mateixa activitat.

En aquest àmbit, les mesures preventives establertes tenen reconeguda la causa de força major.

En l'àmbit dels serveis funeraris:
a) La suspensió de les activitats de vetlla de persones mortes per la COVID-19 en instal·lacions públiques i
privades.

En l'àmbit dels serveis socials:
a) Es permet als proveïdors públics i privats del sistema català de serveis socials l'adaptació de les condicions
funcionals per fer front a les contingències que es produeixin arran de l'emergència sanitària provocada per la
COVID-19, de forma que es garanteixin les necessitats de les persones usuàries amb la diligencia que exigeix
la naturalesa del servei.
b) El tancament dels centres i serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública següents: centres de
desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP), centres d'atenció a persones amb discapacitat (CAD),
serveis de valoració de la dependència (SEVAD), clubs socials i prelaborals.
c) La suspensió de les activitats en els centres de dia de teràpia ocupacional (STO), en els serveis de centre de
dia ocupacional d'inserció (SOI) i en els centres de dia d'atenció especialitzada (CAE). Per als usuaris d'aquests
serveis que requereixin continuïtat de l'atenció, aquesta es garantirà en el dispositiu més adient.
d) La suspensió, amb caràcter general, de les visites presencials dels Serveis Tècnics de Punt de Trobada.

En l'àmbit de la caça:
a) La prohibició de totes les batudes de caça i totes les accions de caça col·lectiva, entenent com a tals
aquelles en què participin dos o més caçadors, en el territori de Catalunya.
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Per raons de prevenció dels accidents de trànsit, danys a l'agricultura o a la ramaderia i riscos en sanitat
animal (prevenció de l'entrada de la pesta porcina africana i de transmissió de la tuberculosi bovina),
s'exceptuen d'aquesta prohibició les comarques de l'Alt i Baix Empordà, la Garrotxa, el Pla de l'Estany, el
Gironès, la Selva i Osona a l'est del meridià de Vic, i totes les actuacions en l'aplicació d'autoritzacions
excepcionals per danys a l'agricultura.
Quan en aplicació d'allò previst al paràgraf anterior calgui realitzar una batuda o una acció de caça col·lectiva,
les reunions prèvies de preparació o les reunions finals s'hauran de realitzar en llocs oberts i els caçadors
hauran de romandre a un mínim d'un metre entre si.
b) No s'autoritzarà, en allò que preveu la normativa aplicable, cap concurs o competició de pesca continental o
caça.

--2 La vigència d'aquestes mesures s'inicia a les 0,00 hores del dia 14 de març de 2020, llevat de la mesura
preventiva establerta a la lletra c) de l'àmbit del transport públic. Tenen una vigència mínima de 15 dies i són
susceptibles de revisió en coherència amb la situació epidemiològica de cada moment.

--3 Són responsables del compliment de les mesures preventives previstes a l'apartat 1 d'aquesta Resolució,
amb subjecció al règim sancionador previst a la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, les persones
físiques o jurídiques titulars, explotadores o organitzadores de les activitats esmentades.

--4 Les mesures preventives adoptades en aquesta Resolució prevalen en tot allò que contradiguin les mesures
preventives recollides en la Resolució SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten noves mesures
addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2 (DOGC núm. 8084A, de 13.3.2020).

--5 Aquesta Resolució s'ha de publicar al DOGC.

Barcelona, 13 de març de 2020

Alba Vergés i Bosch
Consellera de Salut

Miquel Buch i Moya
Conseller d'Interior

(20.073.093)
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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE POLÍTIQUES DIGITALS I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
RESOLUCIÓ PDA/739/2020, de 15 de març, per la qual es dona publicitat a la Instrucció 3/2020, de 13 de
març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d'aplicació al personal al servei de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2.
En data 13 de març de 2020 la Secretaria d'Administració i Funció Pública ha adoptat la Instrucció 3/2020,
sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d'aplicació al personal al servei de l'Administració de
la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2.
La pluralitat indeterminada de destinataris de la Instrucció indicada aconsella la seva publicació al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, de manera que es garanteixi el coneixement a totes les persones interessades.
Per tot això,

Resolc:

Donar publicitat a la Instrucció 3/2020, de 13 de març, sobre mesures preventives, de protecció i
organitzatives d'aplicació al personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del
coronavirus SARS-CoV-2, adoptada en data 13 de març de 2020 per la Secretaria d'Administració i Funció
Pública.

Barcelona, 15 de març de 2020

Jordi Puigneró i Ferrer
Conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Annex
Instrucció 3/2020, de 13 de març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d'aplicació al
personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2.

La situació epidemiològica derivada del coronavirus SARS-CoV-2 obliga a estar permanentment subjectes a les
revisions que s'acordin per les autoritats competents, especialment per les sanitàries.
En aquest sentit, la Resolució SLT/720 /2020, de 13 de març, per la qual s'adopten noves mesures addicionals
per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2 (DOGC núm. 8084A, de 13.3.2020) disposa en el
seu punt 1, lletra m), l'obligació de limitar la prestació dels serveis públics a aquells estrictament necessaris per
garantir el correcte funcionament dels serveis bàsics o estratègics i la restricció de la mobilitat del personal al
servei de l'Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic institucional, sens perjudici
d'aquella que es consideri indispensable per al manteniment dels serveis públics abans esmentats.
Com a conseqüència de la vigència d'aquestes noves mesures es fa necessari adaptar les mesures específiques
previstes per als centres de treball de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, als
efectes de preservar al màxim la salut dels empleats públics i contribuir decididament a contenir el risc de
contagi.
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Tot i això, aquestes mesures, així com els plans de contingència, s'hauran d'adequar a l'evolució de l'epidèmia i
s'atendran, en qualsevol cas, a les instruccions i directrius de les autoritats sanitàries i a l'evolució del pla
d'emergències PROCICAT, per malalties emergents.
A l'empara de les competències que té atribuïdes la Secretaria d'Administració i Funció Pública, aprovo aquesta

INSTRUCCIÓ

1. Àmbit d'aplicació
Aquestes instruccions són aplicables al personal d'Administració i Tècnic i al personal laboral subjecte al VIè
Conveni col·lectiu únic que presta serveis a l'Administració de la Generalitat i als seus organismes autònoms,
sens perjudici de les instruccions específiques que puguin dictar els departaments en relació amb col·lectius
específics.
Les mesures previstes en aquesta Instrucció han d'inspirar les que puguin adoptar-se respecte del personal
que presta serveis en consorcis, fundacions i entitats de dret públic de la Generalitat de Catalunya.

2. Mesures organitzatives
2.1. Garantia del manteniment dels serveis bàsics o estratègics
a) Els Departaments de la Generalitat i organismes autònoms han d'elaborar un Pla de Contingència en el qual
concretaran les activitats i serveis públics que es consideren bàsics i estratègics als efectes de l'establert al
punt 1, lletra m), de la Resolució SLT/720 /2020, de 13 de març, per la qual s'adopten noves mesures
addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2 (DOGC núm. 8084A, de 13.3.2020).
Els plans de contingència han de preveure l'adopció de mesures que garanteixin una possible ampliació dels
terminis de presentació de sol·licituds i resolucions dels procediments d'acord amb la normativa de
procediment administratiu.
Per als empleats públics que hagin de realitzar aquestes activitats o prestar aquests serveis s'habilitaran
mesures de reorganització interna com el règim de torns, la fixació d'horaris especials o la prestació de serveis
en la modalitat de teletreball en funció de les tasques a realitzar i dels mitjans tècnics disponibles.
No obstant l'anterior, als empleats públics amb alteració del sistema immunitari o malalties cròniques
(cardiovasculars, hipertensió, pulmonar, renal, diabetis, entre d'altres), obesitat mòrbida i empleades
embarassades se'ls concediran els permisos a què fa referència la lletra b).
Els empleats públics amb fills o filles menors de 16 anys o persones dependents a càrrec han de poder gaudir
de preferència en els règims de torns i en la prestació de serveis en la modalitat de teletreball i,
addicionalment, poden habilitar-se mecanismes de flexibilitat horària sense subjecció a la normativa vigent en
matèria de jornada i horaris. No obstant això, aquesta mesura pot ser limitada o condicionada en aquells
serveis en què es presta assistència directa a persones usuàries que han estat determinats com a bàsics o
estratègics (residencies de gent gran i persones amb discapacitat, centres d'infants i adolescents, entre
d'altres).
El personal afectat per aquestes situacions específiques haurà d'emplenar una declaració responsable la qual
podrà ésser objecte de verificació pels òrgans o serveis responsables.
b) La resta d'empleats públics que no resultin adscrits a la prestació d'activitats i serveis públics bàsics i
estratègics tenen, per expressa disposició de l'autoritat sanitària, la mobilitat reduïda i, en conseqüència, es
concediran permisos per deures inexcusables de caràcter públic a l'empara de l'article 96.1.d) del Decret
legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats
textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, i normativa laboral concordant.
Així mateix, es concediran permisos per deures inexcusables de caràcter públic als empleats públics que
presten serveis en centres de treball tancats per expressa disposició de l'autoritat sanitària.
Amb caràcter general, per necessitats dels serveis i amb consentiment dels empleats públics, es pot
interrompre temporalment el permís per deures inexcusables amb la finalitat de prestar serveis de manera
ocasional en la modalitat de teletreball en funció de les tasques a realitzar i dels mitjans tècnics disponibles.
2.2 Formació
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Se suspenen els cursos, jornades, congressos, seminaris, simposis i altres activitats de formació de caràcter
presencial, així com altres actes i presentacions, organitzats pels departaments i els seus organismes
autònoms o pels centres de formació dels empleats públics de l'Administració de la Generalitat. S'exclou
d'aquesta mesura l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
Els empleats públics s'abstindran d'assistir a qualsevol de les activitats formatives esmentades al paràgraf
anterior organitzades per altres institucions, dins o fora de Catalunya.
2.3 Processos selectius
Es posposa la celebració de les proves selectives d'accés a l'ocupació pública durant la vigència d'aquesta
Instrucció.
Excepcionalment, l'òrgan convocant podrà mantenir la celebració de proves selectives amb una participació
prevista inferior a les 100 persones en cadascun dels grups. En aquest cas, s'aplicaran les mesures preventives
establertes per les autoritats sanitàries, entre d'altres, s'ha de garantir el manteniment d'una distància no
inferior a 1 metre entre les persones aspirants.
2.4 Reunions
Quan s'hagin de prestar serveis bàsics o estratègics s'evitaran les reunions de treball de caràcter presencial,
especialment aquelles que impliquin mobilitat de treballadors i treballadores. Les reunions es realitzaran amb
les eines i solucions digitals corporatives de la Generalitat.
En el cas que esdevingui indispensable celebrar reunions presencials, es duran terme aplicant les mesures
preventives establertes per les autoritats sanitàries, entre d'altres, s'ha de garantir una distància no inferior a 1
metre entre les persones assistents.
2.5 Atenció al públic
En els serveis d'atenció al públic es prioritzarà l'atenció telefònica i digital.
En els serveis d'atenció al públic presencials s'aplicaran les mesures preventives establertes per les autoritats
sanitàries i s'establiran, en el seu cas, els torns imprescindibles per a garantir la prestació del servei.
2.6 Viatges
Es posposen els viatges de treball, llevat d'aquells que siguin estrictament indispensables per a garantir la
correcta prestació dels serveis públics.

3. Mesures preventives i de protecció
En els centres de treball s'han d'adoptar les mesures preventives i de protecció següents:
a) Extremar les precaucions establertes sobre les mesures higièniques personals, especialment el rentat de
mans, amb aigua i sabó o solucions hidroalcohòliques.
b) Intensificar el pla de neteja de les dependències administratives, amb els productes habituals.
c) Retirar, en la mesura que sigui possible, els objectes que presentin dificultats per a la seva neteja (aplicar la
política de taula neta).
d) Garantir la ventilació adequada dels espais de treball, ja sigui per via natural o per via estructural.
e) L'ús dels equips de protecció individual vindrà determinat pels serveis de prevenció de riscos laborals.
f) Els empleats poden utilitzar el portal de l'empleat públic ATRI com a sistema de control horari,
alternativament al sistema de fitxatge per empremta digital, malgrat que aquest no comporta cap risc afegit.

4. Criteris aplicables quan es prestin serveis en la modalitat de teletreball
4.1 El règim de prestació de serveis en la modalitat de teletreball és voluntari. La sol·licitud de teletreball, quan
s'escaigui d'acord amb el que s'estableix en aquesta Instrucció, s'ha de comunicar per qualsevol mitjà
disponible (correu electrònic preferentment) i haurà d'autoritzar-se pel cap de la unitat orgànica el qual
designarà la persona que exerceix la supervisió.
4.2. Les persones autoritzades han de registrar la jornada laboral al portal de l'empleat públic ATRI com a
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justificació de no presència – teletreball, indicant l'hora d'inici i finalització de la seva jornada. La distribució
horària és lliure i només s'han de garantir les franges horàries de disponibilitat obligatòries per interconnexió i
coordinació que es fixin.
4.3. Es pot autoritzar l'ús de les estacions de treball pròpies dels empleats sempre respectant les instruccions i
recomanacions sobre ciberseguretat disponibles a l'enllaç
https://ciberseguretat.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Normes-de-ciberseguretat-per-a-la-prestacio-de-serveisen-la-modalitat-de-teletreball.
La informació sobre accés a les aplicacions corporatives en remot, accés a VPN o perifèrics necessaris es
facilita, en el seu cas, per l'Àrea TIC.
4.4. Els dubtes sobre la prestació de serveis en la modalitat de teletreball en aquest context poden fer-se
arribar a la bústia innogent.politiquesdigitals@gencat.cat.

5. Vigència
5.1. Aquesta Instrucció entra en vigor el mateix dia de la seva signatura i té vigència indefinida fins a la seva
derogació, revisió o modificació en funció de l'evolució de la situació epidemiològica i d'acord amb les
instruccions o directrius de l'autoritat sanitària.
5.2. Queda sense efecte la Instrucció 2/2020, de l'11 de març, sobre mesures preventives, de protecció i
organitzatives d'aplicació al personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del
coronavirus SARS-CoV-2.
5.3. Aquesta Instrucció s'ha de publicar al web del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública i
al portal de l'empleat públic ATRI.

Annabel Marcos i Vilar
Secretària d'Administració i Funció Pública

(20.075.001)
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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
RESOLUCIÓ SLT/747/2020, de 17 de març, per la qual s'adopten mesures complementàries en l'àmbit del
transport públic de viatgers pel SARS-CoV-2.
L'Administració de la Generalitat, en el marc de l'evolució de la situació d'emergència ocasionada amb motiu
del coronavirus SARS-CoV-2, està adoptant un seguit de mesures tendents a reduir l'activitat del país i evitar
les concentracions de persones per evitar els contagis.

Així mateix, en l'àmbit funcional de la mateixa Administració de la Generalitat, atès el nivell de la pandèmia
assolit, s'han activat mesures de caire organitzatiu per facilitar la contenció del coronavirus, especialment el
foment del teletreball.

En el marc del PROCICAT, s'ha emès la Resolució SLT/737/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten mesures
complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2, en la qual s'inclouen mesures
organitzatives en l'àmbit del transport públic.

Per la seva banda, l'Administració General de l'Estat ha promulgat el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel
qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. En
desenvolupament d'aquesta norma, ha dictat l'Ordre TMA/230/2020, de 15 de març de 2020, per la qual es
concreta l'actuació de les autoritats autonòmiques i locals respecte de la fixació de serveis de transport públic
de la seva titularitat.

En concret, l'article 1 de l'Ordre esmentada preveu que cada autoritat autonòmica o local competent podrà
fixar els percentatges de reducció dels serveis de transport públic de la seva titularitat que estimi convenients,
d'acord amb la realitat de les necessitats de mobilitat existents en els seus territoris i l'evolució de la situació
sanitària, tot garantint, en tot cas, que els ciutadans puguin accedir als seus llocs de treball i als serveis bàsics
en cas necessari. Així mateix, preveu que podrà establir condicions específiques de prestació d'aquests serveis.

D'acord amb l'exposat, i atès que la mobilitat en general, però molt especialment el transport públic de
viatgers, és una activitat indispensable per garantir el funcionament del país en aquesta situació d'emergència,
el Departament de Territori i Sostenibilitat, en el marc de les recomanacions dictades per les autoritats
sanitàries, considera necessari adoptar noves mesures en aquest àmbit de la mobilitat a Catalunya, sempre en
el marc de les competències en aquesta matèria, molt especialment les relatives a la coordinació de transports
urbans i interurbans.

Aquesta regulació es duu a terme en el marc del PROCICAT i sense perjudici de la possibilitat de la seva
adaptació i modulació posterior, en funció de l'evolució de l'emergència esmentada.

Per tot això,

Resolem:
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--1 Objecte
L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar un conjunt de mesures per adequar l'ús del sistema de transport
públic i la mobilitat, davant l'emergència derivada del coronavirus SARS-CoV-2.

--2 Transport públic de viatgers
2.1. Amb la finalitat d'adequar la capacitat dels mitjans de transport públic a la demanda previsible, els serveis
públics de transport de viatgers per carretera i els serveis ferroviaris que transcorren íntegrament pel territori
de Catalunya, tant interurbans com urbans, inclosos els prestats en l'Àrea Metropolitana de Barcelona,
aplicaran una reducció de la freqüència horària de servei en dia feiner d'entre un 33% i un 67% depenent de
les necessitats específiques de cada operador i atenent especialment als moments de demanda màxima, en
què l'oferta es podrà reforçar respecte dels percentatges esmentats.
2.2. Pel que fa els serveis de transport per carretera nocturns tant urbans com interurbans, inclosos els
prestats en l'Àrea Metropolitana de Barcelona, poden oferir, dins el marge estipulat al punt anterior, un
percentatge diferent al dels serveis diürns.
2.3. Excepcionalment i prèvia autorització, es podran suprimir línies que tinguin una demanda gairebé nul·la,
especialment si existeixen alternatives de desplaçament.
2.4. Les empreses prestadores dels serveis de transport públic a què fa referència aquesta Resolució han de
vetllar perquè en cap cas l'ocupació dels vehicles amb què es presta el servei superi un terç de la seva
capacitat, a l'efecte de mantenir les distàncies mínimes entre persones fixades per les autoritats sanitàries, en
concret les establertes en la Resolució SLT/737/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten mesures
complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.
2.5. Correspon a les autoritats territorials de mobilitat o, en el seu defecte, a la Direcció General de Transport i
Mobilitat, determinar les mesures específiques en el seu àmbit territorial per a l'assoliment dels objectius i
l'aplicació dels criteris dels punts 2.1, 2.2, 2.3 i 2.4. En qualsevol cas, les pàgines web o els portals de cada
operador han de tenir la informació detallada dels serveis que ofereixen en cada moment.
2.6. Pel que fa als serveis de transport discrecional que atenen les demandes de les empreses per al trasllat del
seus empleats als centres de treball, les empreses de transport han de vetllar perquè es compleixin les
distàncies mínimes entre persones fixades per les autoritats sanitàries, en concret les establertes en la
Resolució SLT/737/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten mesures complementàries per a la prevenció i el
control de la infecció pel SARS-CoV-2.
2.7. En el supòsit que la venda dels bitllets es faci en línia, les empreses de transport han d'incloure a l'inici del
procés de venda un missatge que desaconselli viatjar llevat de raons inajornables, en els termes que estableix
l'Ordre TMA 231/2020, de 15 de març.

--3 L'impacte econòmic de l'adopció de les mesures previstes en aquesta Resolució i de les que més endavant
es puguin adoptar serà assumit amb les partides que s'habilitin per afrontar l'emergència per part de l'
Administració de la Generalitat.

--4 S'habilita la Direcció General de Transports i Mobilitat perquè pugui adoptar, amb la flexibilitat que en cada
moment i en cada cas es requereixi, les resolucions adients per modular el que preveu aquesta Resolució en
funció de la dimensió de la demanda de forma que, mitjançant els canals de comunicació pertinents, les
potencials persones usuàries en restin assabentades.

--5 Aquesta Resolució s'ha de comunicar al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana d'acord amb el
que estableix l'article 2 de l'Ordre TMA/230/2020, de 15 de març de 2020, per la que es concreta l'actuació de
les autoritats autonòmiques i locals respecte de la fixació de serveis de transport públic de la seva titularitat.
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--6 Aquesta Resolució entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 17 de març de 2020

Alba Vergés i Bosch
Consellera de Salut

Miquel Buch i Moya
Conseller d'Interior

(20.077.016)
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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
DECRET LLEI 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i
gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.
El president de la Generalitat de Catalunya,

L'article 67.6.a) de l'Estatut preveu que els decrets llei són promulgats, en nom del rei, pel president o
presidenta de la Generalitat.

D'acord amb l'anterior, promulgo el següent

DECRET LLEI

Mitjançant el Decret llei 6/2020 de 12 de març, de mesures urgents en matèria assistencial, pressupostària,
financera, fiscal i de contractació pública, per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel
coronavirus CoVid-19, es van acordar pel Govern de la Generalitat un seguit d'actuacions per tal de lluitar
contra els efectes econòmics produïts i que es poguessin produir com a conseqüència de la pandèmia.
Posteriorment, el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de
la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19, ha declarat el referit estat d'alarma, que permet, d'acord
amb el seu contingut i respecte de les competències de la Generalitat de Catalunya, adoptar un seguit de
mesures de caràcter indirecte que complementin les adoptades pel Decret llei 6/2020, de 12 de març.
És per això, que aquest Decret llei, d'acord i en el març del Reial decret 463/2020, de 14 de març, conté
determinades previsions en matèria de contractació publica, transport, gestió tributària, tractament de residus
hospitalaris i transparència. En relació amb la contractació pública, tot i la suspensió dels tràmits administratius
en els termes del Reial decret 463/2020, de 14 de març, es fa necessari adoptar determinades mesures en
relació amb el compliment de determinats contractes actualment vigents en sectors d'activitat molt afectats per
la situació generada. En concret, en matèria de neteja, transport escolar, centres especials d'ensenyament i
vigilància així com en relació amb aquells que afecten al control de les obres que han estat licitades per
l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
Igualment, es preveu la possibilitat d'implementar meses de contractació que es reuneixin sense l'assistència
presencial, tot respectant la publicitat i, per tant, la transparència exigible per la normativa de la llei de
contractes del sector públic. Igualment i en virtut de les competències que té la Generalitat de Catalunya en
relació amb els ens locals, s'autoritza, en determinats supòsits, a emprar la tramitació d'emergència que portin
a terme els esmentats ens territorials.
Finalment, també en matèria de contractació s'autoritza el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la
Informació de la Generalitat de Catalunya a emprar els procediments d'emergència en un seguit de serveis i
subministraments de caràcter essencial. En relació amb el transport públic, es preveu la necessitat de valorar
l'impacte que la disminució dels ingressos tarifaris han de tenir en el sistema de transport i les obligacions de
quantificació que corresponen en aquest sentit als operadors, prestataris del servei de transport públic afectat.
En l'àmbit de matèria tributària i en la línia prevista amb caràcter general pel Reial decret 463/2020, de 14 de
març, es fa respecte a tributs propis una previsió semblant a la prevista amb caràcter general respecte del
sistema tributari i això per garantir el principi de seguretat jurídica.
En l'àmbit de transparència i per tal de garantir el dret d'accés a la informació pública dels ciutadans fent-lo
compatible amb la situació de l'estat d'alarma, es preveu que les sol·licituds d'accés a la informació publica
únicament es podran presentar pels mitjans electrònics habilitats.
Igualment, atesa la situació d'alarma es fa necessari regular amb urgència el règim jurídic dels residus
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sanitaris fent modificacions puntuals i temporals en la normativa que els regula actualment, als efectes de
garantir adequadament el seu tractament i la no afectació a la població, així com regular de forma transitòria
determinants supòsits de compatibilitat en relació amb el personal sanitari, el que es objecte de regulació en la
disposició transitòria.
En l'àmbit dels ajuts es preveu sota determinades condicions un ajut màxim de dos mil euros els treballadors
autònoms per tal de pal·liar l'efecte en l'esmentat sector de la pandèmia amb la consegüent reducció en
l'activitat econòmica.
Finalment, s'estableixen en sengles disposicions addicionals un seguit d'habilitacions per tal de implementar les
mesures a què es refereixen tant el propi Decret llei como les que se'n deriven del Reial decret 463/2020, de
14 de març, així com, atès que en casos de força major o per preservar valors superiors, s'ha de fer possible
que les sessions dels òrgans col·legiats de les administracions locals de Catalunya i dels òrgans d'assistència i
suport es puguin celebrar a distància, amb subjecció, en tot cas, a estrictes regles que garanteixin l'exercici de
les funcions que els corresponen, això, atesa la situació de pandèmia que ha estat declarada per l'Organització
Mundial de la Salut en relació amb el coronavirus causant del COVID-19, obliga, com a situació de necessitat
extraordinària i urgent, a introduir una regulació que permeti que les reunions dels òrgans col·legiats de les
administracions locals es puguin celebrar a distància, en situacions excepcionals que, preservant la no posada
en risc de la salut de les persones, permetin que els òrgans de govern i de suport i assistència dels municipis
que li són propis puguin funcionar ordinàriament.
En el present supòsit, el caràcter extraordinari i excepcional de la situació deriva de la declaració de l'estat
d'alarma provocada per la situació sanitària que requereix l'adopció amb urgència de mesures que pal·liïn, en
la mesura del possible, la situació creada i que no poden ajornar-se fins i tot mitjançant la utilització de mitjans
legislatius d'urgència a un moment posterior.
Atesa la situació plantejada i, d'acord amb article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència
de la Generalitat i del Govern, el Govern, pot dictar disposicions legislatives provisionals, sota la forma de
decret llei, en els termes de l'article 64 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.
La norma del decret llei és un recurs extraordinari del Govern i, per tant, se n'ha de fer un ús prudent i limitat
a les situacions que realment mereixen la consideració d'urgents i convenients.
Aquest Decret llei conté 6 capítols, 15 articles, tres disposicions addicionals i dos disposicions finals.
A proposta del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Capítol I
Previsions en matèria de contractació

Article 1
Suspensió de l'execució de determinats contractes de centres educatius i edificis, instal·lacions i equipaments
públics de Catalunya
1.1 Atès que el tancament dels centres educatius de Catalunya, establert a partir del 13 de març de 2020,
comporta la impossibilitat d'executar les prestacions de determinats contractes subscrits pels òrgans de
contractació competents del Departament d'Educació, dels consells comarcals i dels ens locals; es declara la
suspensió de l'execució dels contractes dels centres educatius que tinguin algun dels objectes següents:
contractes de neteja, monitoratge o anàlegs, gestió d'unitats d'escolarització compartida, traducció de
llenguatge de signes, menjador escolar i transport escolar de les llars d'infants, escoles d'educació infantil i
primària, Instituts d'ESO, batxillerat i formació professional, escoles d'art i disseny, escoles d'adults, escoles
oficials d'idiomes, centres d'educació especial, escoles de música, escoles de dansa, conservatoris, centres de
títols propis, i centres d'ensenyaments artístics superiors.
1.2 La suspensió de l'execució d'aquests contractes, en el marc del que estableix l'article 208 de la Llei 9/2017
de contractes del sector públic, comportarà l'abonament al contractista, per part de l'Administració contractant,
dels imports corresponents a les despeses salarials del personal adscrit al contracte, les despeses
corresponents al manteniment de la garantia definitiva i de les pòlisses d'assegurances que s'haguessin
subscrit per obligació contractual, si escau, i de l'import corresponent a un 3% del preu de les prestacions que
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s'haurien d'haver executat durant el període de la suspensió. Aquests abonaments tenen com a finalitat última
el manteniment dels llocs de treball adscrits als esmentats contractes, amb l'objectiu de no afectar, amb
caràcter general, l'activitat econòmica i l'estabilitat dels llocs de treball.
1.3 L'abonament de les despeses esmentades es portarà a terme a partir de l'entrada en vigor d'aquest Decret
llei, i amb la mateixa periodicitat que per a cada contracte s'estableixi en els corresponents plecs o documents
contractuals.
1.4 La durada de la suspensió de l'execució dels contractes s'estableix des del dia 14 de març de 2020 fins a la
data en què s'aixequi l'ordre de tancament dels centres educatius esmentats.
1.5 En cas que s'aixequi l'acta de suspensió de l'execució del contractes que preveu l'article 208.1 de la Llei
9/2017, de contractes del sector públic, es considerarà suficientment motivada amb la referència a aquest
Decret llei.
1.6 Atès que en el marc de les mesures per fer front a la pandèmia del COVID-19, la Instrucció de la
Secretaria d'Administració i Funció Pública, 3/2020 de 13 de març, sobre mesures preventives, de protecció i
organitzatives d'aplicació al personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del
coronavirus SARS-CoV-2, , els departaments de la Generalitat i el sector públic han establert plans de
contingència per restringir la prestació presencial de serveis als serveis bàsics o estratègics. Atès que aquestes
mesures comporten la impossibilitat de prestació de determinats contractes vinculats a edificis, instal·lacions i
equipaments públics, com els de seguretat i vigilància o de neteja o manteniment, es declara amb efectes del
dia 16 de març de 2020 la suspensió d'execució d'aquests contractes amb els mateixos efectes previstos als
punts 2 a 5 de l'article anterior. En cas que a causa de les mesures adoptades es produeixi una reducció de les
prestacions objecte del contracte, l'òrgan de contractació podrà determinar les prestacions que es continuen
realitzant, si bé en el cas que la prestació objecte del contracte resulti innecessària, tal i com s'ha indicat, es
produirà la suspensió total.

Article 2
Suspensió de l'execució d'altres contractes dels ens locals
Els òrgans competents dels ens locals de Catalunya podran dictar normes o actes administratius de suspensió
de l'execució de contractes, en els mateixos termes i per a les mateixes circumstàncies que s'estableixen en
l'article anterior.

Article 3
Manteniment de llocs de treball afectats
La suspensió de l'execució dels contractes per aplicació d'aquest Decret llei en cap cas es podrà considerar un
motiu per a l'aplicació d'expedients de regulació d'ocupació.

Article 4
Meses de contractació
De conformitat amb les mesures de prevenció i de contingència requerides davant la situació actual, les meses
de contractació que es convoquin durant aquest període per a l'obertura d'ofertes econòmiques i/o d'altres
criteris avaluables automàticament a través de l'eina del Sobre Digital 2.0, en aquells procediments de
contractació promoguts pels diversos departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu
sector públic, així com pels ens locals, podran desenvolupar-se sense l'assistència presencial dels membres de
les meses i la resta de persones interessades. D'acord amb el que estableix l'article 157.4 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de contractes del sector públic, si bé l'eina del Sobre Digital 2.0 ofereix les garanties de
transparència i publicitat exigibles en el marc de la contractació pública, és recomanable que en aquestes
obertures s'utilitzi qualsevol dels mitjans electrònics existents que assegurin el seguiment telemàtic en directe
per part de la resta de membres de la mesa de contractació i les persones interessades. efectes Amb aquest
objectiu, l'òrgan de contractació haurà de proporcionar un enllaç que permeti fer aquest seguiment.
En el cas excepcional n què no es pugui garantir el seguiment telemàtic en directe per part dels membres de la
mesa i les terceres persones interessades en el procediment de licitació, s'ha de certificar que l'obertura de les
proposicions econòmiques i/o d'altres criteris avaluables automàticament, s'ha realitzat amb totes les garanties
i, en qualsevol cas, es notificarà als interessats l'acta de la sessió, al més aviat possible.
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Article 5
Tramitació per emergència
5.1 L'adopció de qualsevol tipus de mesura directa o indirecta per part dels òrgans de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya, entitats públiques adscrites, vinculades o dependents i de les entitats locals situades
dins l'àmbit territorial de Catalunya per fer front al COVID-19 justificarà la necessitat d'actuar de manera
immediata, a l'empara del que preveu l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes de
sector públic..
5.2 D'acord amb la previsió establerta en el paràgraf anterior, a tots els contractes que hagin de celebrar-se
per l'Administració de la Generalitat de Catalunya, entitats adscrites, vinculades o dependents del seu sector
públic i les entitats locals situades a l'àmbit territorial de Catalunya, per atendre les necessitats derivades de la
protecció de les persones i altres mesures adoptades pel Govern o pels diferents departaments per fer front al
COVID-19, els resultarà d'aplicació la tramitació d'emergència.

Article 6
Suspensió dels contractes d'obra i serveis o assistències vinculats contractats per l'Administració de la
Generalitat o el seu sector públic
6.1 Els contractes d'obra i de serveis o assistències vinculats, contractats per l'Administració de la Generalitat o
el seu sector públic es declaren suspesos, llevat d'aquells vigents contractats per emergència o d'aquells que
per el seu caràcter bàsic o estratègic l'òrgan de contractació decideixi mantenir la seva execució encara que
sigui parcial. La suspensió de les obres haurà d'anar acompanyada de les mesures de seguretat oportunes
6.2 Per a garantir el manteniment dels llocs de treball adscrits als contractes esmentats, amb l'objectiu de no
afectar, amb caràcter general, l'activitat econòmica i l'estabilitat dels llocs de treball, el Govern autoritza als
òrgans de contractació a abonar en concepte de pagament anticipat, a compte del preu del contracte, un
import igual al de la darrera certificació d'obra o factura del contracte de servei o assistència a l'obra. Aquest
pagament en tot cas haurà de garantir els imports corresponents a les despeses salarials del personal adscrit al
contracte i no podrà superar el preu final del contracte. Una vegada aixecada la suspensió del contracte,
l'import d'aquest pagament anticipat es deduirà dels pagaments següents, de forma prorratejada en proporció
al termini pendent d'execució del contracte.
6.3 L'acceptació d'aquest pagament per part dels contractistes, suposarà la seva renuncia a percebre cap altre
import en concepte d'indemnització derivat de la suspensió del contracte en aplicació d'aquest Decret llei.
6.4 La durada de la suspensió de l'execució dels contractes s'estableix des de l'entrada en vigor d'aquest
Decret llei, fins a la data en què es doni ordre d'aixecar la suspensió.
6.5 El present Decret llei es considera suficient perquè els efectes de la suspensió dels contractes es faci
efectiva, sense necessitat d'aixecar acta de suspensió. En cas que es decideixi aixecar acta de suspensió de
l'execució del contracte, es considerarà suficientment motivada amb la referència a aquest Decret llei. Amb la
suspensió de les obres s'adoptaran les mesures de seguretat necessàries.

Article 7
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya
El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya podrà contractar
pel procediment d'emergència els següents serveis i subministraments: ordinadors portàtils, llicències de
programari, ampliació de les infraestructures de xarxa corporatives, desenvolupament i evolució d'aplicacions
mòbils de servei a la ciutadania, canals de provisió de serveis i solucions TIC urgents, serveis de suport a
l'espai BITAL i altres serveis i subministraments que siguin necessaris per garantir la prestació dels serveis de
la Generalitat i del seu sector públic mentre duri la situació d'excepcionalitat.

Capítol II
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Previsions en matèria de salut

Article 8
Modificació del Decret 203/2015, de 15 de setembre, pel qual es crea la Xarxa de Vigilància Epidemiològica i es
regulen els sistemes de notificació de malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics.
Es modifica l'apartat 1 de l'article 18 del Decret 203/2015, de 15 de setembre, pel qual es crea la Xarxa de
Vigilància Epidemiològica i es regulen els sistemes de notificació de malalties de declaració obligatòria i brots
epidèmics, que resta redactat de la manera següent:
“18.1 El Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya funciona mitjançant un servei de
guàrdies que s'assignen, segons un sistema de rotació, als metges i personal d'infermeria adscrit a la
Secretaria de Salut Pública.”

Article 9
Gestió dels residus sanitaris de risc procedents de l'activitat assistencial en pacients diagnosticats o sospitosos
de patir el Covid19
9.1 Durant els temps que duri el període d'alarma i emergència sanitària, els residus sanitaris generats en
hospitals i centres sanitaris procedents de l'activitat assistencial en pacients diagnosticats o sospitosos de patir
el Covid19, i que tenen la consideració de residus de risc, Grup III, es segregaran i gestionaran de la manera
següent:
a) Els residus tallants, punxants, que continguin líquids biològics i secrecions, s'han de recollir en envasos de
30 i 60 litres i agullers degudament acreditats.
b) La resta de residus procedents de l'atenció sanitària a aquests pacients, com són els equips EPI, materials
de cura, gases, sondes, bosses de sèrum buides, tubuladures i altres, s'han de recollir en doble bossa de galga
220, de capacitat fins a 240 litres i amb tancament de seguretat.
9.2 Tots aquets residus es gestionaran tant en el centre sanitari com en el seu transport exterior i el
tractament com a residus sanitaris del grup 3 (bio-sanitaris).

Article 10
S'incorpora la infecció per Covid-19 a l'annex del Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió de residus
sanitaris, que conté la relació de residus capaços de transmetre les infeccions que generen els residus sanitaris
específics.

Article 11
Declaració d'interès públic i compatibilitat del desenvolupament, per part del personal sanitari del sistema
públic, d'altres activitats públiques sanitàries
Amb caràcter excepcional i transitori, amb la finalitat d'afrontar la pandèmia SARS-CoV-2 i durant la vigència
del present Decret llei, es declara d'interès públic que el conjunt del personal sanitari del sistema públic pugui
desenvolupar altres activitats públiques sanitàries en els sectors, serveis, empreses públiques, centres i unitats
que es preveuen en els punts 1 i 2 de l'Acord GOV/183/2013, de 23 de desembre, prorrogat per l'Acord del
GOV/185/2019, de 17 de desembre, i consegüentment, esdevé compatible l'exercici d'aquestes activitats
públiques.
En aquest cas, no és necessari obtenir l'autorització expressa i formal prèvia a l'exercici de la segona activitat,
que serà substituïda per una declaració responsable.

Capítol III
Previsions en matèria de transparència
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Article 12
Durant el temps que estiguin vigents les disposicions i mesures de contenció adoptades, i que es puguin
adoptar, per fer front a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2, les sol·licituds d'accés a la
informació pública es poden presentar, únicament, per mitjans electrònics.

Capítol IV
Previsions en matèria de transport públic

Article 13
Amb l'objectiu de garantir l'adequada protecció de les persones usuàries del transport públic, s'ha d'incloure
dins les previsions econòmiques les possibles necessitats econòmiques més elevades resultat de l'increment de
les despeses dels operadors de transport públic com a conseqüència de necessitats de recursos materials i
personals més grans, així com de l'impacte que la previsible disminució dels ingressos tarifaris tindrà en el
sistema de transport. Les autoritats de transport metropolità competents en el territori o, en defecte
d'autoritat, les administracions competents que en siguin titulars, centralitzaran tota la informació de majors
necessitats econòmiques dels seus respectius sistemes, havent de tramitar, verificar i quantificar el conjunt de
peticions plantejades pels operadors prestataris del servei de transport públic afectats.

Capítol V
Previsions en matèria tributària

Article 14
Suspensió dels terminis de presentació i ingrés de tributs
En l'àmbit d'aplicació dels tributs propis de la Generalitat de Catalunya i dels tributs cedits s'estableix la
suspensió de la presentació d'autoliquidacions i pagament dels esmentats tributs fins que es deixi sense efecte
l'estat d'alarma establert en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a
la gestió de la situació de crisi sanitària provocada pel COVID-19.

Capítol VI
Previsions en matèria econòmica

Article 15
Compensació de pèrdues per al treball autònom a Catalunya
15.1 S'estableix un ajut, en forma de prestació econòmica única, per un import màxim de fins a 2.000 euros,
per a les persones físiques que siguin treballadores autònomes en situació d'alta al règim especial del
treballadors autònoms de la Seguretat Social, i amb domicili fiscal en un municipi de Catalunya, que figurin
com a tals en activitats de les quals s'ha decretat el tancament, d'acord amb el que estableix el Reial decret
463/2020, de 14 de març, i que alhora acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com
a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i no disposin de fons alternatives
d'ingressos.
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15.2 Per accedir a aquest ajut s'hauran d'acreditar pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020, en
comparació amb el mateix mes de l'any anterior. En el cas de persones treballadores autònomes amb una
antiguitat al RETA inferior a 1 any, la comparació es farà amb la mitjana dels beneficis mensuals des de l'alta.
15.3 Aquest ajut s'atorgarà pel procediment de concurrència no competitiva fins a l'exhauriment de la partida
pressupostària destinada a aquests efectes i serà incompatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o
subvenció, públics o privats, destinat a la mateixa finalitat.
15.4 Es faculta el departament competent en matèria de treball autònom per dictar les instruccions
administratives oportunes per tal de fer efectiva aquesta prestació.

Disposicions addicionals

Primera
Habilitar els consellers i conselleres del Govern, presidents i presidentes i directors i directores d'organismes i
entitats del sector públic per a la suspensió de l'execució d'altres contractes.
1. En cas que el Govern de la Generalitat, el Parlament de Catalunya, el Govern de l'Estat o el Congrés de
Diputats estableixi el tancament d'altres tipus d'equipaments públics, centres de treball o activitats públiques
que comportin la impossibilitat de l'execució de contractes públics, es faculta els consellers i conselleres del
Govern de la Generalitat de Catalunya a dictar les resolucions corresponents de suspensió d'execució dels
contractes en els termes establerts en els apartats 2 a 5 de l'article 1. Les resolucions de suspensió podran
afectar també les entitats del sector públic vinculades o dependents dels departaments corresponents. En cas
que per necessitats concretes la suspensió fos parcial cada òrgan de contractació determinarà quines
prestacions es continuaran executant.
2. Així mateix es faculta els consellers i conselleres de la Generalitat i els presidents i presidentes i directors i
directores d'organismes i entitats del sector públic a adoptar les mesures necessàries per garantir la tramitació
dels pagaments en el cas que es mantingui l'execució dels contractes fins que aquest Decret llei deixi d'estar
en vigor i sense perjudici de realitzar posteriorment els tràmits necessaris d'acord amb la legislació vigent.

Segona
Es faculta el Govern amb caràcter general o els consellers i conselleres de la Generalitat de Catalunya en
l'àmbit de les seves respectives competències, per tal d'adoptar les mesures adients que permetin que els
tràmits administratius presencials que no restin afectats per la suspensió establerta pel Reial decret 463/2020,
de 14 de març, puguin, si això es factible, ser realitzats per els administrats mitjançant medis telemàtics.

Tercera
1. Els òrgans col·legiats de les entitats locals de Catalunya poden constituir-se, convocar i celebrar sessions,
adoptar acords i remetre actes a distància, quan concorrin situacions de força major o de greu risc col·lectiu,
catàstrofe i calamitats públiques. A aquests efectes, la convocatòria de les sessions haurà de motivar la
concurrència o manteniment de la situació que justifica excepcionalment que se celebri a distància.
2. En les sessions que se celebrin a distància, les persones que formin part dels òrgans col·legiats poden
trobar-se en diferents llocs, sempre que s'asseguri, per mitjans electrònics, considerant també els telefònics i
audiovisuals, la identitat dels membres i de les persones que els supleixen, el contingut de les seves
manifestacions i el moment en què aquestes es produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació entre
elles en temps real i la disponibilitat dels mitjans durant la sessió.
3. Els mitjans electrònics emprats han de garantir que no es produeixin interferències externes, la seguretat de
les persones que hi participen, el manteniment del quòrum de constitució, la llibertat en la participació en els
debats i deliberacions, i el secret d'aquestes deliberacions.
4. Als efectes de garantir el caràcter públic de les sessions s'haurà de preveure la seva difusió per mitjà de
qualsevol mecanisme audiovisual o digital.
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Disposicions finals

Primera
Entrada en vigor
Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, excepte el que disposen els articles 1, 2, 3 i 6, que entren en vigor el dia 25 de març de 2020.

Segona
Les modificacions a què es refereix l'article 2 d'aquest Decret llei si afecten disposicions de rang reglamentari
continuen mantenint el seu rang normatiu.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquest Decret llei cooperin al seu compliment i
que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui el facin complir.

Barcelona, 17 de març de 2020

Joaquim Torra i Pla
President de la Generalitat de Catalunya

Pere Aragonès i Garcia
Vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda

(20.078.017)
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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES
RESOLUCIÓ TSF/759/2020, de 22 de març, per la qual es concreten les mesures de distància entre
treballadors i treballadores i amb les persones usuàries amb les quals interactuen en els centres de treball.
Atesa la situació d'emergència derivada de l'epidèmia del coronavirus SARS-CoV-2 és del tot necessari
implantar i concretar les mesures de distància entre treballadors i treballadores en els centres de treball que
romanguin oberts, ja sigui perquè són serveis essencials o perquè el Reial Decret 463/2020, pel qual es declara
l'estat d'alarma, no en preveu el tancament.
L'article 10 del Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma ocasionada por el COVID-19,
que dicta mesures de contenció en l'àmbit de l'activitat comercial, equipaments culturals, establiments i
activitats recreatives, activitats d'hosteleria i restauració, i altres addicionals, estableix que en tot cas,
s'evitaran aglomeracions i es controlarà que consumidors i persones treballadores mantinguin la distància de
seguretat d'almenys un metre, amb la finalitat d'evitar contagis.
El mateix preveu l'article 11 del Reial Decret esmentat pel que fa als llocs de cultes i les cerimònies civils i
religioses.
L'article 163.2.b) de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya disposa que correspon a la Generalitat de Catalunya la
competència compartida en el següent àmbit:
“ L'ordenació, la planificació, la determinació, la regulació i l'execució de les mesures i les actuacions
destinades a preservar, protegir i promoure la salut pública en tots els àmbits, incloent-hi la salut laboral, la
sanitat animal amb efectes sobre la salut humana, la sanitat alimentària, la sanitat ambiental i la vigilància
epidemiològica.”
Es tracta d'una competència de desenvolupar les bases estatals i determinar mesures de protecció en tots els
àmbits.
Al seu torn, el Consell de Relacions Laborals, òrgan de concertació social regulat a la Llei 1/2007, de 5 de juny,
del Consell de Relacions Laborals, ha anat desenvolupant recomanacions a empreses i persones treballadores
respecte de les mesures a adoptar per afrontar la situació actual.
A l'empara de les competències que m'atribueix l'article 13 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

RESOLC:

1. Concretar, pel que fa a les mesures de distància entre treballadors i treballadores en els centres de treball
que romanguin oberts, ja sigui perquè són serveis essencials o perquè el Reial Decret 463/2020, pel qual es
declara l'estat d'alarma, no en preveu el tancament, que la separació entre treballadors i treballadores, així
com amb les persones usuàries amb les quals interactuïn, haurà de ser d'un metre i mig de distància d'acord
amb les recomanacions de les autoritats sanitàries.

2. Aquesta mesura no serà d'aplicació als treballadors i treballadores que per raó de la seva activitat s'entén
que han de prestar els seus serveis a distàncies inferiors, com els casos de professionals sanitaris, de la xarxa
de serveis socials, dels cossos i forces de seguretat de l'Estat.

3. Fer extensives les Recomanacions del Consell de Relacions Laborals de Catalunya a les empreses i
treballadors de Catalunya.
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4. Publicar aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

5. El contingut d'aquesta Resolució podrà ser objecte d'adequació en funció de l'evolució de l'epidèmia i de les
instruccions de les autoritats sanitàries.

6. Aquesta Resolució té efectes des de la seva publicació al DOGC i té una vigència mínima de 15 dies, i és
susceptible de revisió en coherència amb la situació epidemiològica de cada moment.

Barcelona, 22 de març de 2020

Chakir El Homrani Lesfar
Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

(20.082.001)

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
DECRET LLEI 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de
mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de
transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d'adopció d'altres mesures
complementàries.

El president de la Generalitat de Catalunya,

L'article 67.6.a) de l'Estatut preveu que els decrets llei són promulgats, en nom del rei, pel president o
presidenta de la Generalitat.

D'acord amb l'anterior, promulgo el següent

DECRET LLEI

La Generalitat de Catalunya ha adoptat diverses mesures urgents per fer front a les conseqüències de tot tipus
derivades dels efectes de la pandèmia generada pel coronavirus COVID-19. En primer lloc, el Govern va
aprovar el Decret llei 6/2020, de 12 de març, de mesures urgents en matèria assistencial, pressupostària,
financera, fiscal i de contractació pública, per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel
coronavirus COVID-19. Aquest va anar seguit del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en
matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en
matèria tributària i econòmica, que donava continuïtat a les mesures. El capítol I del Decret llei 7/2020, de 17
de març conté diverses mesures relatives a la contractació pública, l'entrada en vigor de les quals va quedar
ajornada, mesures que s'orienten a garantir la continuïtat en els pagaments dels contractes públics i
determinar l'abast de les indemnitzacions per danys i perjudicis dels contractistes amb l'objectiu últim del
manteniment dels llocs de treball.
Paral·lelament, s'ha aprovat el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per
fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, que regula un conjunt de mesures en matèria de
contractació pública que constitueixen un règim singular respecte de la legislació bàsica sobre contractes del
sector públic, ja que en lloc d'aplicar la regla general del principi de risc i ventura del contractista, estableixen
que l'entitat contractant haurà d'abonar al contractista els danys i perjudicis efectivament soferts per aquest
durant el període de suspensió, després de fer la sol·licitud i l'acreditació de la seva realitat, efectivitat i
quantia de forma fefaent per part del contractista. Davant d'aquesta regulació resulta necessari efectuar
determinades adaptacions del que es va aprovar mitjançant el Decret llei 7/2020, 17 de març, que es porta a
terme al capítol I, articles 1 a 4 del present Decret llei.
Per altra part, tant la normativa estatal com la de la Generalitat de Catalunya esmentada no contenen mesures
en l'àmbit subvencional, tot i que les actuacions de foment s'han vist greument afectades per aquesta situació,
per això resulta necessari establir mesures en l'àmbit de les subvencions per pal·liar els efectes desfavorables
provocats tant als beneficiaris com als perceptors que es poden veure perjudicats. Aquesta situació és
especialment rellevant en l'àmbit cultural i social, que ha vist reduït dràsticament la consecució dels seus
objectius i actuacions.
Per això, d'una banda s'han de donar viabilitat als projectes, actuacions i activitats als quals la situació de força
major generada per la pandèmia ha impedit el compliment de les finalitats per a les quals han estat atorgades
les subvencions i, per altra, es considera convenient que els òrgans concedents de les subvencions facin ús de
les eines de la normativa aplicable en matèria de subvencions i a la corresponent al procediment administratiu
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comú, per tal de flexibilitzar al màxim i afavorir el compliment de la finalitat de la concessió de les subvencions
per part dels beneficiaris, mesures que s'estableixen al capítol II, article 5, d'aquest Decret llei.
Al capítol III, als articles 6 i 7, s'estableixen una seguit de mesures extraordinàries per a les persones
jurídiques del sector públic de la Generalitat de Catalunya sotmeses a l'àmbit d'aplicació de l'article 81 del text
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,
tant pel que fa al funcionament dels seus òrgans de govern, com a la flexibilització dels terminis de
formalització i auditoria de comptes que s'hi indiquen.
En l'àmbit tributari, en el capítol IV, article 8, i en l'àmbit de competències de l'Agència Catalana de l'Aigua,
com a organisme que gestiona el cànon de l'aigua, tribut ambiental afectat al finançament de la despesa
pública vinculada al cicle integral de l'aigua, es considera que la reducció temporal dels tipus de gravamen
d'aquest tribut pot ser una mesura que no només compensi els efectes econòmics de l'actual situació sobre
famílies i indústries, sinó que contribueixi a la reactivació de l'economia catalana.
Aquestes reduccions, que es vehiculen a través de l'aplicació d'un coeficient 0,5 sobre els tipus domèstic,
industrial general i específic, sobre els valors dels paràmetres de contaminació que permeten determinar el
tipus industrial individualitzat en funció de la càrrega contaminant abocada, i sobre els valors fixats per al
càlcul de les quotes corresponent a usuaris industrials per a la producció d'energia elèctrica, i a usuaris
ramaders, aplicables a consums efectuats durant els mesos d'abril i maig de 2020, es tradueixen, en definitiva,
en una bonificació de la quota a satisfer per aquest període. Així mateix i atesa la situació d'aïllament de la
població amb l'increment de consum que comporta, es fa necessari protegir els més vulnerables. En aquest
sentit també s'ha considerat necessari, en aquests mesos, mantenir la tarifa social 0 per a persones
especialment vulnerables, d'acord amb el que preveu l'article 69.8 del text refós de la legislació en matèria
d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, en tots els trams de consum
que assoleixin, i no només en el primer tram.
Finalment, i en relació amb les disposicions addicionals, la primera estableix determinades habilitacions sobre
les previsions contractuals esmentades, la segona completa l'article 3 del Decret llei 6/2020, de 12 de març,
autoritzant el Govern per avalar l'operació a la qual es refereix el precepte esmentat i la tercera estableix un
règim especial dels convenis relacionats amb el Covid-19
En el present supòsit, el caràcter extraordinari i excepcional de la situació deriva de la declaració de l'estat
d'alarma provocada per la situació sanitària que requereix l'adopció amb urgència de mesures que pal·liïn, tant
com es pugui, la situació creada i que no poden ajornar-se, fins i tot, mitjançant la utilització de mitjans
legislatius d'urgència a un moment posterior.
Atesa la situació plantejada i, d'acord amb article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència
de la Generalitat i del Govern, el Govern, davant la necessitat extraordinària i urgent que pot suscitar la
situació de pròrroga esmentada, pot dictar disposicions legislatives provisionals, sota la forma de decret llei, en
els termes de l'article 64 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.
La norma del decret llei és un recurs extraordinari del Govern i, per tant, se n'ha de fer un ús prudent i limitat
a les situacions que realment mereixen la consideració d'urgents i convenients.
Aquest Decret llei conté quatre capítols, vuit articles, tres disposicions addicionals, una disposició transitòria i
una disposició final.

A proposta del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Capítol I
Mesures en matèria de contractació

Article 1
Es modifica l'article 1 del Decret llei 7/2020, de 17 de març, que queda redactat de la manera següent:
“1.1 Atès que el tancament dels centres educatius de Catalunya, establert a partir del 13 de març de 2020,
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comporta la impossibilitat d'executar les prestacions de determinats contractes de prestació successiva
subscrits pels òrgans de contractació competents del Departament d'Educació, dels consells comarcals i de les
entitats locals, es declara la suspensió de l'execució dels contractes dels centres educatius que tinguin algun
dels objectes següents: contractes de neteja, monitoratge o anàlegs, gestió d'unitats d'escolarització
compartida, traducció de llenguatge de signes i transport escolar de les llars d'infants, escoles d'educació
infantil i primària, instituts d'ESO, batxillerat i formació professional, escoles d'art i disseny, escoles d'adults,
escoles oficials d'idiomes, centres d'educació especial, escoles de música, escoles de dansa, conservatoris,
centres de títols propis, i centres d'ensenyaments artístics superiors. Aquesta suspensió tindrà efectes en tot
cas a partir del dia 14 de març i fins que s'acordi l'aixecament del tancament dels centres escolars.
1.2 Atès que en el marc de les mesures per fer front a la pandèmia del COVID-19, la Instrucció de la
Secretaria d'Administració i Funció Pública, 3/2020 de 13 de març, sobre mesures preventives, de protecció i
organitzatives d'aplicació al personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del
coronavirus SARS-CoV-2, els departaments de la Generalitat i el sector públic han establert plans de
contingència per restringir la prestació presencial de serveis als serveis bàsics o estratègics i atès que aquestes
mesures comporten la impossibilitat de prestació de determinats contractes de prestació successiva vinculats a
edificis, instal·lacions i equipaments públics, com els de neteja, seguretat i vigilància, manteniment,
consergeria, jardineria o altres, així com en els contractes de centres i establiments competència del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, l'administració o entitat contractant podrà declarar la
suspensió d'aquests contractes des del moment en què resulti impossible la seva execució mitjançant
l'aixecament de l'acta corresponent o a instància del contractista. Si a causa de les mesures adoptades es
produeix una reducció de les prestacions objecte del contracte, l'òrgan de contractació podrà determinar les
prestacions que es continuen realitzant, i si aprecia la conveniència de suspendre les prestacions per raons de
salut pública i minimització de risc dels treballadors, n'acordarà la suspensió total.
1.3 La suspensió dels contractes previstos en els apartats anteriors comportarà en tots els casos l'abonament al
contractista, per part de l'Administració o entitat contractant, dels danys i perjudicis efectivament soferts per
aquest durant el període de suspensió, d'acord amb el que estableix l'article 34.1 del Reial decret llei 8/2020.
En els contractes de neteja i de seguretat i vigilància s'aplicarà el règim d'indemnitzacions previst a l'article
208 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de
26 de febrer de 2014, tenint en compte igualment tots els danys i perjudicis efectivament soferts i les
despeses acreditades.
1.4 Per tal de garantir el manteniment dels llocs de treball adscrits als contractes esmentats i amb l'objectiu de
no afectar, amb caràcter general, l'activitat econòmica i l'estabilitat dels llocs de treball, per resolució del
conseller o consellera d'Educació en els contractes de l'apartat 1, del conseller o consellera competent per raó
de la matèria o de l'òrgan competent en la resta de casos, es garanteix la continuïtat en el pagament dels
contractes que queden suspesos des de la data de la seva suspensió i amb la mateixa periodicitat que per a
cada contracte s'estableixi en els corresponents plecs o documents contractuals, en concepte de bestreta a
compte del pagament dels danys i perjudicis en els termes de l'apartat 3, i produint-se la regularització
definitiva dels pagaments, si escau, a la finalització del període de suspensió.
1.5 Quan les necessitats concretes dels edificis, instal·lacions i equipaments públics els contractes dels quals
haguessin quedat suspesos d'acord amb aquest article, requereixin l'execució d'actuacions puntuals de les
prestacions suspeses, els contractistes estaran obligats a atendre els requeriments de l'Administració o entitat
del sector públic contractant i garantir la prestació del servei requerit.
1.6 Els contractes de concessió de serveis, com menjadors escolars i altres afectats pel tancament dels centres
escolars, queden subjectes al règim establert a l'article 34.4 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, pel
que fa a la suspensió i al pagament de les indemnitzacions corresponents. A sol·licitud del contractista i per
resolució del conseller o consellera d'Educació s'establiran les mesures necessàries per al reequilibri econòmic
d'aquests contractes.”

Article 2
Es modifica l'article 2 del Decret llei 7/2020, de 17 de març, que queda redactat de la manera següent:
“Habilitació a les entitats locals de Catalunya
Els òrgans competents de les entitats locals de Catalunya podran dictar normes o actes administratius de
suspensió de l'execució de contractes, en els mateixos termes i amb els mateixos efectes que s'estableixen en
l'article anterior.”
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Article 3
Es modifica l'article 3 del Decret llei 7/2020, de 17 de març que queda redactat de la manera següent:
“Manteniment de llocs de treball afectats
La suspensió de l'execució dels contractes total o parcial i l'aplicació del règim establert als articles 1.4 i 6.2
d'aquest Decret llei en cap cas es podrà considerar un motiu per aplicar expedients de regulació d'ocupació en
relació amb els llocs de treball adscrits als contractes suspesos, llevat del supòsit previst a l'apartat 6 de
l'article 1. En el cas que l'empresa o entitat afectada per la suspensió sol·liciti l'aplicació d'un expedient de
regulació d'ocupació que afecti els llocs de treball adscrits als contractes suspesos, ho haurà de comunicar
immediatament a l'òrgan contractant que acordarà la suspensió del pagament a compte previst en aquest
Decret llei.”

Article 4
Es modifica l'article 6 del Decret llei 7/2020, de 17 de març, que queda redactat de la manera següent:
“6.1 En el marc del que estableix el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, la suspensió o ampliació de
termini dels contractes d'obra afectats per l'entrada en vigor d'aquest que hagin estat contractats per
l'Administració de la Generalitat de Catalunya o per les seves entitats del sector públic, llevat dels que hagin
estat declarats d'emergència o que hagin estat considerats bàsics o estratègics per l'òrgan de contractació,
queden subjectes a la regulació prevista en l'article 34.3 de la norma esmentada. Un cop acordada la suspensió
o l'ampliació del termini per l'òrgan competent i a sol·licitud del contractista només seran indemnitzables els
conceptes que s'estableixen en l'article esmentat, així com les despeses degudament acreditades que s'hagin
pogut produir durant la suspensió.
Els contractes dels serveis o assistències vinculats a les obres queden subjectes a la regulació prevista en
l'article 34.2 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març. Un cop acordada l'ampliació o pròrroga del termini per
l'òrgan competent, i a sol·licitud del contractista només seran indemnitzables les despeses que s'estableixen en
l'article esmentat com a conseqüència del temps perdut amb motiu del COVID-19, degudament acreditades.
6.2 Per garantir el manteniment dels llocs de treball adscrits als contractes esmentats, amb l'objectiu de no
afectar amb caràcter general l'activitat econòmica i l'estabilitat dels llocs de treball en el supòsit de suspensió
del contracte, el Govern autoritza els òrgans competents a abonar en concepte de pagament a la bestreta i a
compte de l'abonament dels danys i perjudicis derivats de la suspensió dels contractes d'obra o l'ampliació o
pròrroga del termini dels serveis o assistències vinculats a les obres, un import igual al de la darrera
certificació d'obra o factura del contracte de servei o assistència a l'obra. Aquest pagament en tot cas haurà de
garantir els imports corresponents a les despeses salarials del personal adscrit al contracte i no podrà superar
el preu final del contracte. L'import d'aquest pagament a la bestreta que excedís de la quantificació dels danys
i perjudicis acreditats pel contractista es deduirà, una vegada aixecada la suspensió del contracte, dels
pagaments següents, de forma prorratejada en proporció al termini pendent d'execució del contracte.
6.3 L'acord de suspensió dels contractes d'obra es considera suficient perquè els efectes de la suspensió dels
contractes es faci efectiva, sense necessitat d'aixecar acta de suspensió. En cas que es decideixi aixecar acta
de suspensió de l'execució del contracte, es considerarà suficientment motivada amb la referència a aquest
Decret llei. Amb caràcter previ a la suspensió de les obres i mentre duri aquesta suspensió, s'adoptaran per
part dels contractistes i de les respectives assistències associades les mesures de seguretat necessàries. També
es podrà aixecar aquesta suspensió en cas que una vegada aquesta hagi estat dictada el Govern o l'òrgan
competent considerin que l'actuació ha esdevingut de caràcter bàsic o estratègic.”

Capítol II
Mesures excepcionals en matèria de subvencions i, si escau, d'ajuts

Article 5
5.1 Els òrgans concedents de subvencions i ajuts podran adoptar mesures de flexibilització, d'acord amb la
normativa de subvencions i de procediment administratiu comú, amb relació a les condicions establertes a les
bases reguladores i convocatòries del seu àmbit competencial amb la finalitat de donar la viabilitat màxima a
les actuacions objecte de subvenció o ajut que s'han vist afectades pel context generat pel COVID-19 o per les
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mesures preses per combatre'l.
5.2 En els expedients de subvencions o ajuts, especialment en l'àmbit cultural,
social, ocupacional i d'esports, en els quals no s'ha complert l'objecte i la finalitat com a conseqüència
del COVID-19 o de les mesures preses per combatre'l, en funció de les circumstàncies de cada expedient,
l'òrgan concedent pot:
a) Ajornar el termini de compliment de l'objecte i finalitat de la subvenció o ajut i de la seva justificació, el qual
en cap cas es podrà considerar un motiu per aplicar expedients de regulació d'ocupació en relació amb els llocs
de treball vinculats a les actuacions subvencionades.
b) Finançar les despeses realitzades per les persones beneficiàries encara que no s'hagi assolit, totalment o
parcialment, l'objecte i finalitat de la subvenció o ajut.
c) Establir altres actuacions per evitar perjudicis als beneficiaris derivats del compliment de les seves
obligacions envers del procediment subvencional.

Capítol III
Mesures extraordinàries aplicables a les persones jurídiques de dret públic de l'àmbit del sector públic de la
Generalitat de Catalunya.

Article 6
6.1 Durant el període de l'estat d'alarma, les sessions dels òrgans de govern i d'administració de les entitats
autònomes de caràcter administratiu, Servei Català de la Salut, entitats de dret públic sotmeses a
l'ordenament jurídic privat, consorcis i resta d'ens sotmesos al dret públic de l'àmbit de la Generalitat de
Catalunya, així com les universitats públiques finançades per la Generalitat; i les entitats que en depenen,
podran celebrar-se per videoconferència o per qualsevol altre suport digital, i tindran plena validesa jurídica,
sempre que s'asseguri la identitat dels membres o persones que els supleixin, la interactivitat i
intercomunicació entre ells en temps real, i la disponibilitat dels mitjans durant la sessió, encara que en els
seus estatuts no estigui prevista aquesta forma de reunió.
6.2 Durant el període de l'estat d'alarma, els acords dels òrgans de govern i d'administració de les entitats
indicades a l'apartat 1 anterior, poden adoptar-se mitjançant votació per escrit i sense sessió presencial
sempre que ho decideixi el president o presidenta, o se sol·liciti per altres membres d'acord amb la seva norma
de funcionament, encara que en els seus estatuts no estigui prevista aquesta forma de reunió. En tot cas, cal
garantir la deliberació prèvia i la votació dels assistents a través dels mitjans telemàtics adients.

Article 7
7.1 El termini per formular i comunicar els comptes anuals a la Intervenció General i posar-los a disposició dels
responsables de l'auditoria, previst a l'article 81.2 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, queda suspès fins que finalitzi l'estat d'alarma,
reprenent-se de nou per a tres mesos, a comptar des d'aquella data.
7.2.En el cas que, a la data de declaració de l'estat d'alarma, l'òrgan de govern o administració d'una persona
jurídica del sector públic de la Generalitat de Catalunya ja hagués formulat els comptes de l'exercici anterior, el
termini per a la verificació comptable d'aquests comptes, quan l'auditoria resulti obligatòria, s'entendrà
prorrogat per dos mesos a comptar des que finalitzi l'estat d'alarma.
7.3 El termini per tramitar els comptes anuals previst en l'article 81.3 del text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, queda suspès fins que
finalitzi l'estat d'alarma. Aquestes entitats hauran de trametre els comptes anuals degudament aprovats per
l'òrgan corresponent amb l'informe d'auditoria, dins dels tres mesos següents a comptar des que finalitzi el
termini per comunicar els comptes formulats a la Intervenció General i a la Sindicatura de Comptes.
7.4 El termini per presentar el Compte General per part de la Intervenció General a la Sindicatura de Comptes,
previst en l'article 81.4 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre i l'article 39.2 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de
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Comptes, queda suspès fins que finalitzi l'estat d'alarma. La Intervenció General ha de presentar el Compte
General a la Sindicatura de Comptes dins del mes següent a comptar des que finalitzi el termini pel qual les
entitats esmentades en l'apartat 5 anterior trametin els comptes anuals degudament aprovats a la Intervenció
General.

Capítol IV
Mesures en matèria tributària

Article 8
Durant el període comprès entre l'1 d'abril i el 31 de maig de 2020, com a conseqüència de la declaració de
l'estat d'alarma per gestionar la situació de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'aplica una reducció en
el tipus de gravamen del cànon de l'aigua corresponent als contribuents següents:
1. Als contribuents usuaris domèstics que gaudeixen de la tarifa social del cànon de l'aigua, d'acord amb el
que preveu l'article 69.8 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la
legislació en matèria d'aigües de Catalunya, un tipus de gravamen de 0 euros, en tots els trams de consum.
2. Als contribuents usuaris domèstics que no gaudeixen de la tarifa social del cànon de l'aigua, se'ls aplica un
tipus de gravamen resultant d'aplicar un coeficient 0,5 sobre els tipus previstos en els apartats 1 i 2 de l'article
69 del Decret legislatiu 3/2003.
3. Als contribuents que efectuen un ús industrial i assimilable d'aigua, se'ls aplica, sobre el tipus de
gravamen general i específic previst en els articles 71 i 72 del Decret legislatiu 3/2003, un coeficient reductor
de 0,5. La mateixa reducció s'aplica als valors dels paràmetres de contaminació emprats per a la determinació
del tipus de gravamen del cànon de l'aigua mitjançant el sistema de mesurament directe de la càrrega
contaminant propi del règim especial, previst en l'apartat 4 de l'article 72 bis de la mateixa norma, i als valors
previstos en l'apartat 4 de l'article 74 per a la determinació objectiva de la quota corresponent a usos d'aigua
per a la producció d'energia elèctrica.
4. Als contribuents que efectuen usos ramaders d'aigua, un coeficient reductor 0,5 sobre els valors previstos
a l'annex 6 del Decret legislatiu 3/2003, per a la determinació objectiva de la quota que els resulti d'aplicació.
Amb caràcter general, la reducció del cànon de l'aigua s'aplica a la factura que inclogui la repercussió del cànon
corresponent als consums d'aigua efectuats els mesos d'abril i maig de 2020, en la liquidació que emeti
directament l'agència corresponent al mateix període de consum.
No obstant això, en els casos de contribuents als quals l'entitat subministradora factura mensualment o
bimestralment el servei, la reducció s'aplica per un període de dos mesos en les factures emeses a partir de l'1
d'abril de 2020.

Disposicions addicionals

Primera
1. Totes les mesures adoptades, o que es puguin adoptar en un futur, respecte dels contractes dins l'àmbit
dels serveis socials subscrits a l'empara de la normativa aplicable en matèria de contractes del sector públic,
resulten aplicables als instruments no contractuals adoptats per a la provisió dels serveis de la xarxa de serveis
socials d'atenció publica de Catalunya, a l'empara del Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents
en matèria de contractació pública i a l'empara de les ordres dictades pel departament competent en matèria
de serveis socials que estableixen el règim jurídic de la prestació dels serveis socials per part de les entitats
col·laboradores, així com dels convenis de col·laboració subscrits entre aquest Departament i els ens públics
per a la prestació dels serveis socials.
2. Totes les habilitacions atribuïdes als consellers i conselleres del Govern, presidents i presidentes, i directors i
directores d'organismes i entitats del sector públic per a la suspensió de l'execució dels contractes previstes en
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el Decret llei 7/2020, de 17 de març, resulten aplicables als instruments no contractuals adoptats per a la
provisió dels serveis de la xarxa de serveis socials d'atenció publica de Catalunya, a l'empara del Decret llei
3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, i a l'empara de les ordres
dictades pel departament competent en matèria de serveis socials que estableixen el règim jurídic de la
prestació dels serveis socials per part de les entitats col·laboradores, així com dels convenis de col·laboració
subscrits entre aquest Departament i els ens públics per a la prestació dels serveis socials.

Segona
A l'efecte del que disposa l'article 3 de Decret llei 6/2020, de 12 de març, de mesures urgents en matèria
assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública, per tal de pal·liar els efectes de la
pandèmia generada pel coronavirus SARS-CoV-2:
1. S'autoritza el Govern a prestar un aval fins a un import màxim de 750 milions d'euros, per garantir el risc
que assumeixin l'Institut Català de Finances i Avalis de Catalunya, SGR, en garantia del 80% del principal dels
préstecs que les entitats financeres atorguin a autònoms i empreses per pal·liar els efectes de la pandèmia a
què es refereix el Decret llei esmentat.
2. L'import del fons a constituir per 188 milions d'euros serà un import inicial que es podrà revisar en
successius exercicis, segons les necessitats que es produeixin

Tercera
Règim especial dels convenis relacionats amb el Covid-19
Mentre es mantingui l'estat d'alarma, no resultaran d'aplicació als convenis subscrits en l'àmbit de l'emergència
sanitària causada pel coronavirus COVID-19 les previsions establertes als articles 111.3 i 112.2 de la Llei
26/2010, del 3 d'agost, de procediment i règim jurídic de les administracions públiques catalanes.
Consegüentment, aquests convenis desplegaran la seva eficàcia des del moment de la seva signatura, sense
perjudici de la posterior publicació, i se'n donarà trasllat, si generen drets i obligacions de contingut econòmic
per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a la Intervenció General per al seu coneixement.

Disposició transitòria
Llevat que s'estableixi un altre termini de vigència, el que es disposa en aquest Decret llei restarà vigent fins
que no s'aixequi l'estat d'alarma decretat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, que declara el estat
d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Disposició final
Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquest Decret llei cooperin al seu compliment i
que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui el facin complir.

Barcelona, 24 de març de 2020

Joaquim Torra i Pla
President de la Generalitat de Catalunya
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Pere Aragonès i Garcia
Vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda

(20.084.014)
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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
DECRET LLEI 10/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a
l'impacte sanitari, econòmic i social del COVID-19.
El president de la Generalitat de Catalunya,

L'article 67.6.a) de l'Estatut preveu que els decrets llei són promulgats, en nom del rei, pel president o
presidenta de la Generalitat.

D'acord amb l'anterior, promulgo el següent

DECRET LLEI

La pandèmia de la COVID-19 és una emergència sanitària i social mundial que justifica la necessitat
extraordinària i urgent d'adoptar mesures per fer front a les conseqüències de tot tipus derivades dels seus
efectes. La Generalitat de Catalunya ha adoptat diverses mesures des que l'Organització Mundial de la Salut va
declarar, el passat 11 de març, la situació de pandèmia. En primer lloc, el Govern va aprovar el Decret llei
6/2020, de 12 de març, de mesures urgents en matèria assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de
contractació pública, per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel coronavirus COVID-19. Aquest
va anar seguit del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública,
de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica,
que donava continuïtat a les mesures. Posteriorment, es va veure necessari efectuar determinades adaptacions
al que establia aquest últim Decret llei en matèria de contractació, així com adoptar altres mesures
complementàries en matèria de subvencions i ajuts, mesures extraordinàries aplicables a les persones
jurídiques de dret públic de l'àmbit del sector públic de la Generalitat de Catalunya i també mesures en matèria
tributària, i es va dictar el Decret llei 8/2020, de 24 de març.
Aquest nou Decret llei té per objecte l'adopció de noves mesures per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i
social derivat de la greu situació actual i s'estructura en quatre capítols, cinc articles, dos disposicions
addicionals, una disposició transitòria i una disposició final.
En primer lloc, el capítol I del Decret llei, de mesures en matèria de despeses de personal, aprova la mesura
extraordinària i urgent per recuperar l'import del complement de productivitat variable del personal estatutari
de l'Institut Català de la Salut, establert al II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les
condicions de treball d'aquest personal.
El capítol II estableix mesures en matèria mortuòria, i per això afegeix una disposició addicional a la Llei
2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis funeraris. Tenint en compte que el nombre de defuncions a Catalunya s'ha
incrementat considerablement a causa del COVID-19, i malgrat que fins al moment no hi ha evidències sòlides
que es produeixi infecció a partir dels cadàvers amb persones difuntes per COVID-19, es considera adequat
establir mesures que permetin agilitar el temps de donar-los el corresponent destí final, de conformitat amb les
previsions normatives que, en matèria de serveis funeraris i policia sanitària mortuòria, resulten d'aplicació.
Així mateix cal assegurar que la prestació dels serveis funeraris en una situació de pandèmia com la que ens
ocupa es faci de manera continua i universal, garantint el dret de les persones usuàries, en el marc de les
disposicions que, en matèria de salut pública, s'adoptin per garantir la salut de les persones i reduir els riscos
d'infermetat o contagi. A tal efecte, i mentre es mantingui la urgència sanitària, els serveis funeraris poden ser
declarats per l'autoritat competent en matèria de salut serveis de prestació forçosa. Finalment, i amb el mateix
objecte, es considera adient establir protocols de tractament dels cadàvers afectats pel COVID-19 i en matèria
de trasllat per a la realització del seu destí final d'inhumació o incineració.
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El capítol III, en exercici de les funcions de coordinació i control en l'àmbit de l'esport, estableix mesures
relatives d'una banda a la suspensió de les assemblees generals de qualsevol tipus de les entitats esportives
catalanes, preveient el règim jurídic d'aplicació una vegada aixecat l'estat d'alarma, suspenent igualment les
facultats dels òrgans competents per elegir juntes o comissions directives d'aquestes entitats, finalment es
preveu el perllongament automàtic del mandat a aquells òrgans directius que vegin durant l'estat d'alarma
expirat el seu mandat.
El capítol IV adopta diverses solucions en l'àmbit de les persones jurídiques de dret privat subjectes a les
disposicions del dret civil català, incloses les societats cooperatives, i a les juntes de propietaris en les
comunitats subjectes a règim de propietat horitzontal durant la vigència de l'estat d'alarma. Així, es disposa
l'ampliació dels terminis legalment previstos per a la reunió dels òrgans d'aquestes entitats i la possibilitat
d'ajornar o modificar les reunions convocades amb anterioritat a la declaració de l'estat d'alarma. Així mateix,
s'admet la celebració de reunions i l'adopció d'acords per mitjà de videoconferència o d'altres mitjans de
comunicació i també l'adopció d'acords sense reunions, d'acord amb el requisits previstos pel Codi civil de
Catalunya i encara que els estatuts no ho prevegin. Finalment, es disposa l'ampliació de terminis per elaborar,
aprovar i presentar comptes anuals i altres documents exigibles legalment. En l'àmbit de les cooperatives, a
més de les disposicions relatives a la convocatòria i celebració de les reunions i a l'adopció d'acords, també es
regula la possibilitat de suspendre de forma total o parcial l'activitat cooperativitzada, així com la pròrroga del
reemborsament de les aportacions de les persones sòcies de la cooperativa que causin baixa durant la vigència
de l'estat d'alarma. Les mesures d'aquest capítol es dicten a l'empara dels articles 124 i 129 de l'Estatut
d'autonomia de Catalunya.
Pel que fa a les dues disposicions addicionals, la primera introdueix una precisió al que preveu l'article 6.2 del
Decret llei 8/2020, de 24 de març, en el sentit que el que preveu aquest article podrà ser portat a terme
també fent ús de mitjans telemàtics, i, finalment, la segona preveu un règim extraordinari i restrictiu
d'extensió dels efectes de la força major a determinats esdeveniments, tot condicionant-lo a la resolució que
es dicti per al departament competent en matèria de cultura.
En el present supòsit, el caràcter extraordinari i excepcional de la situació deriva de la declaració de l'estat
d'alarma provocada per la situació sanitària que requereix l'adopció amb urgència de mesures que pal·liïn, tant
com es pugui, la situació creada i que no poden ajornar-se, fins i tot, mitjançant la utilització de mitjans
legislatius d'urgència a un moment posterior.
Atesa la situació plantejada i, d'acord amb article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència
de la Generalitat i del Govern, el Govern, davant la necessitat extraordinària i urgent que pot suscitar la greu
situació de pandèmia mundial decretada per l'Organització Mundial de la Salut, pot dictar disposicions
legislatives provisionals, sota la forma de decret llei, en els termes de l'article 64 de l'Estatut d'autonomia de
Catalunya.
La norma del decret llei és un recurs extraordinari del Govern i, per tant, se n'ha de fer un ús prudent i limitat
a les situacions que realment mereixen la consideració d'urgents i convenients.
A proposta del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Capítol I
Mesures en matèria de despeses de personal

Article 1
A partir de l'exercici del 2020, el personal estatutari de l'Institut Català de la Salut percep les retribucions
fixades al II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de treball del personal
estatutari de l'Institut Català de la Salut, en concepte de complement de productivitat variable referit al
compliment dels objectius fixats per a l'any anterior.
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Capítol II
Mesures en matèria mortuòria

Article 2
S'afegeix una disposició addicional a la Llei 2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis funeraris.

“Disposició addicional
Condicions de prestació de serveis funeraris i facultats en matèria de policia sanitària mortuòria en situacions
d'emergència sanitària greu.

1. La prestació dels serveis funeraris en situacions de pandèmia, catàstrofes i situacions similars ha de garantir
la continuïtat i universalitat del servei, així com els drets de les persones usuàries, en el marc de les
disposicions que, en matèria de salut pública, s'adoptin per garantir la salut de les persones i reduir els riscos
d'infermetat o contagi.
A aquests efectes, mentre es mantingui la situació de greu emergència sanitària, els serveis funeraris poden
ser declarats per l'autoritat competent en matèria de salut serveis de prestació forçosa.
La declaració de prestació forçosa implica qualsevol de les accions següents:
a) La possibilitat d'assignar a cada hospital, centre residencial o altres locals i espais medicalitzats una
empresa funerària per a la prestació del servei, quan existeixin raons justificades o la possibilitat de derivació
directa a una empresa en concret, de manera que en aquest cas el dret previst a l'article 3.1.h) de la present
Llei relatiu a la lliure elecció de l'empresa funerària es podrà exercir, si escau, un cop efectuat el trasllat urgent
del cadàver al domicili mortuori.
L'assignació de les empreses funeràries s'efectuarà a proposta motivada de l'ens local territorial corresponent.
b) La determinació d'un preu màxim que s'ha d'oferir a les persones usuàries, en funció de la modalitat de
servei, i que abasti la prestació bàsica imposada legalment. Això no exclou el dret de les persones usuàries de
pactar un servei superior amb el preu corresponent al servei pactat.
Aquest preu es determinarà per part de l'òrgan competent en matèria de salut, a proposta motivada de l'ens
local territorial corresponent.
La gestió del servei funerari s'ha de fer en el tanatori (domicili mortuori), encara que el tipus de fèretre es
determinarà en el moment de realitzar-se el transport del cadàver des del centre hospitalari, centre residencial
o altre lloc de defunció fins al domicili mortuori.
La prestació bàsica ha de permetre optar entre enterrament o incineració, sempre que hi hagi disponibilitat.
En cas d'impossibilitat d'incinerar per manca de capacitat operativa de les instal·lacions corresponents, es pot
procedir a la inhumació provisional, sense perjudici de la posterior exhumació i incineració realitzades de
conformitat amb la normativa de sanitat mortuòria.
Igualment, en cas d'impossibilitat d'enterrament per manca d'espai als cementiris, es podrà optar per la
incineració, llevat que calgui autorització judicial. Es respectarà, sempre que sigui possible, la pluralitat de
conviccions religioses, filosòfiques o culturals.
c) La prestació del servei s'haurà d'adequar a les condicions establertes per les autoritats sanitàries en matèria
de policia sanitària mortuòria i qualsevol altra que resulti aplicable.

2. A l'efecte de l'adopció de mesures en matèria de policia sanitària mortuòria:
a) Les facultats administratives en matèria de policia sanitària mortuòria s'exerceixen per la persona titular de
la Secretaria de Salut Pública. L'òrgan esmentat també pot delegar l'exercici de les facultats esmentades en
aquest apartat en altres òrgans, que poden ser també de l'Administració local.
b) S'habilita la Secretaria de Salut Pública per exercir la coordinació de les competències sobre serveis
funeraris i per imposar obligacions addicionals de caràcter excepcional i transitori a les entitats relacionades
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amb la prestació d'aquests serveis, sense perjudici de les requises o expropiacions urgents que convingui
adoptar.
c) L'exercici i el contingut dels drets de les persones usuàries dels serveis funeraris resten condicionats als
requeriments de salut pública que estableixi la Secretaria de Salut Pública, la qual ha d'adoptar totes les
mesures possibles per fer-los efectius.
El Govern de la Generalitat, a través dels òrgans en cada cas competents, ha d'establir els mecanismes adients
d'assistència psicològica, acompanyament i suport a la gestió del dol de les persones afectades.
En l'adopció d'aquestes mesures, sempre que sigui possible, es tindrà en compte la pluralitat religiosa.

3. D'acord amb les previsions que estableixi la normativa en matèria de policia sanitària mortuòria, la
Secretaria de Salut Pública pot disposar:
a) La classificació de cadàvers en grups, segons la causa de defunció, incloent-hi els canvis de classificació i
l'adaptació dels requisits que hi siguin aplicables, d'acord amb l'evolució de les circumstàncies.
b) El transport urgent dels cadàvers al cementiri de la localitat o, si escau, a d'altres de properes, per a la seva
inhumació o incineració immediates.
c) El transport de cadàvers per mitjà de qualsevol mitjà adient, amb l'adaptació, si escau, dels requeriments
establerts reglamentàriament.
d) La prohibició de les vetlles en tot tipus d'instal·lacions, així com les cerimònies de comiat, civils o religioses,
que puguin comportar l'aglomeració de persones per evitar el risc de contagis.
e) L'establiment de restriccions en l'acompanyament dels cadàvers a la seva destinació final.
f) L'habilitació d'espais com a domicilis mortuoris altres que les sales de vetlla i els cementiris, establint-ne les
condicions higièniques i sanitàries.
g) La prohibició de realitzar pràctiques sobre cadàvers.
h) L'autorització d'inhumacions fora de cementiris comuns establint les condicions higièniques i sanitàries.
i) L'adopció de totes aquelles mesures addicionals que siguin necessaris per garantir la salut pública i la de
totes les persones, familiars o prestadores de serveis afectades.”

Capítol III
Mesures relatives al funcionament de les entitats esportives a Catalunya

Article 3
Mentre es mantingui l'estat d'alarma, en exercici de les funcions de coordinació i control en l'àmbit de l'esport,
s'adopten les mesures següents:
a) Se suspèn la realització d'assemblees generals, tant ordinàries com extraordinàries, de les entitats
esportives de Catalunya, deixant sense efecte qualsevol convocatòria que ja hagi estat acordada i comunicada i
que es tingui previst realitzar a partir de l'entrada en vigor del present Decret llei. Una vegada aixecada la
suspensió, per raons de seguretat jurídica i evitar situacions d'indefensió, s'hauran de tornar a convocar i
comunicar, respectant els períodes establerts legalment.
b) Se suspèn la facultat per convocar per part dels òrgans competents procediments electorals per elegir la
Junta Directiva o la Comissió Directiva de les entitats esportives a Catalunya. Els procediments electorals en
curs resten suspesos fins a l'aixecament de l'estat d'alarma. En el termini d'un mes, comptador a partir de la
data en què s'aixequi la suspensió, les juntes electorals de les entitats esportives han d'aprovar i publicar la
reformulació del calendari que haurà de regir el procediment, respectant els terminis previstos per a cada fase
del procediment electoral pendent de realitzar que hagués aprovat l'òrgan convocant i d'acord amb el que
determina la normativa vigent en matèria d'esports sobre aquesta matèria.
c) El mandat dels òrgans directius de les entitats esportives a Catalunya que expiri durant l'estat d'alarma es
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perllonga automàticament fins que es pugui convocar i realitzar el corresponent procediment electoral, d'acord
amb el que determina l'apartat b d'aquest article.
d) Són nul·les de ple dret les actuacions que vulnerin el que disposen els apartats anteriors.

Capítol IV
Mesures relatives a les persones jurídiques de dret privat, juntes de propietaris en règim de propietat
horitzontal i a les cooperatives catalanes

Article 4
Mesures aplicables a les persones jurídiques de dret privat subjectes a les disposicions del dret civil català,
incloses les societats cooperatives, i a les juntes de propietaris en les comunitats subjectes a règim de
propietat horitzontal durant la vigència de l'estat d'alarma
4.1 Durant la vigència de l'estat d'alarma actual, els terminis previstos legalment per a la reunió dels òrgans
col·legiats de les persones jurídiques de dret privat subjectes a les disposicions del dret català, incloses les
societats cooperatives, queden suspesos a partir de la data de declaració de l'estat d'alarma, i el seu còmput es
reprèn a partir de la data de finalització de l'estat d'alarma o les seves pròrrogues. Les reunions convocades
abans de la declaració d'aquest estat que hagin de tenir lloc amb posterioritat a aquesta declaració poden ser
objecte d'ajornament o de modificació quant al lloc, mitjà, dia i hora de celebració per qui les ha convocat. Si
s'ha decidit l'ajornament o la normativa reguladora de l'estat d'alarma impossibilita la celebració de la reunió,
aquesta s'ha de tornar a convocar dins del mes següent a la data d'aixecament d'aquest estat.
4.2 No obstant el que disposa l'apartat anterior, durant la vigència de l'estat d'alarma els òrgans esmentats en
l'apartat anterior es poden reunir i adoptar acords per mitjà de videoconferència o d'altres mitjans de
comunicació, d'acord amb el que disposa l'article 312-5.2 del Codi civil de Catalunya, encara que llurs estatuts
no ho prevegin. Així mateix, els òrgans de govern i llurs comissions delegades també poden adoptar acords
sense reunió, d'acord amb allò que disposa l'article 312-7 del Codi civil de Catalunya, encara que els estatuts
no ho prevegin, sempre que ho decideixi la persona que els presideix o ho sol·licitin almenys dos membres.
4.3 Els terminis previstos legalment per elaborar, aprovar i presentar comptes anuals i altres documents
exigibles s'entenen suspesos a partir de la data de declaració de l'estat d'alarma, i el seu còmput es reprèn a
partir de la data de finalització de l'estat d'alarma o les seves pròrrogues.
4.4 Els terminis legals o estatutaris per a la convocatòria i celebració de les reunions de les juntes de
propietaris en les comunitats subjectes a règim de propietat horitzontal resten suspesos a partir de la data de
declaració de l'estat d'alarma, i el seu còmput es reprèn a partir de la data de finalització de l'estat d'alarma o
les seves pròrrogues. Les reunions ja convocades que s'hagin de celebrar durant la vigència d'aquest estat
resten suspeses i s'han de tornar a convocar dins del mes següent al seu aixecament, llevat que sigui possible
dur-les a terme pels mitjans establerts en l'article 312-5.2 del Codi civil de Catalunya. Durant la vigència de
l'estat d'alarma, queda admesa també la possibilitat d'adoptar acords sense reunió, a instància de la persona
que presideix la junta, si es compleixen els requisits establerts a l'article 312-7 del Codi civil de Catalunya.
4.5 Les mesures previstes en aquest article s'entenen vigents des de l'entrada en vigor de l'estat d'alarma.

Article 5
Mesures concretes aplicables a les cooperatives catalanes
5.1 De forma excepcional i durant el període d'estat d'alarma, el consell rector pot convocar assemblees
extraordinàries amb l'antelació mínima que consideri pertinent, sempre tenint en compte la urgència de l'acord
que cal adoptar. En tot cas, serà responsabilitat del consell rector adoptar les mesures pertinents, en atenció a
les circumstàncies concretes de cada societat cooperativa, per tal que les persones sòcies puguin rebre la
convocatòria i concórrer a la sessió de l'assemblea que podrà fer-se per videoconferència o altres mitjans de
comunicació, amb les garanties pertinents. A aquests efectes, la convocatòria de la reunió de l'assemblea
haurà de fer constar la concurrència de les raons que han motivat fer la convocatòria amb una antelació
inferior als 15 dies que preveu l'article 44 de la Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives.
5.2 De forma excepcional i durant el període d'estat d'alarma, el Consell Rector, segons les circumstàncies
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concretes de cada cooperativa, podrà disposar altres mecanismes diferents als establerts a l'article 48.2 de la
Llei de cooperatives amb relació a l'obligació de posar a disposició de les persones sòcies el nombre de vots
socials que correspon a cada persona sòcia.
5.3 De forma excepcional amb relació al que estableix l'article 134 de la Llei 12/2015, de 9 de juliol, de
cooperatives, durant tot el període d'estat d'alarma, el consell rector pot acordar la suspensió total o parcial de
l'activitat cooperativitzada de totes les persones sòcies treballadores, sòcies de treball, o persones
treballadores o d'una part d'aquestes, quan es donin els requisits següents:
a) Que la cooperativa tingui més de 100 persones sòcies treballadores, sòcies de treball o treballadores.
b) Que no sigui possible fer l'assemblea ni de forma presencial, ni telemàtica, a causa de les mesures
sanitàries que cal seguir per dur a terme reunions i a la manca de mitjans telemàtics.
A aquests efectes, caldrà que en l'acord es motivi la concurrència dels requisits indicats.
5.4 El reemborsament de les aportacions de les persones sòcies de la cooperativa que causin baixa durant la
vigència de l'estat d'alarma queda prorrogat fins que transcorrin sis mesos comptadors des que finalitzi l'estat
d'alarma.
5.5 Les mesures previstes en aquest article s'entenen vigents des de l'entrada en vigor de l'estat d'alarma.

Disposicions addicionals

Primera
El que es preveu a l'article 6.2 del Decret llei 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei
7/2020, de 17 de març, podrà ser portat a terme també fent ús de mitjans telemàtics.

Segona
1. En els casos de suspensió o ajornament dels esdeveniments culturals que, per la seva rellevància,
envergadura o naturalesa internacional, requereixen una preparació especial i depenen en gran mesura de la
mobilitat dels assistents, fins i tot, quan es preveu que tinguin lloc després de l'aixecament de l'estat d'alarma,
els serà d'aplicació el supòsit de la força major sempre que es donin els requisits següents:
a) Que estiguessin programats i la venda de localitats iniciada abans del dia 13 de març de 2020.
b) Que totes o part de les actuacions preparatòries que siguin necessàries per garantir la celebració en les
dates programades, obligatòriament s'hagin de portar a terme dins del període de l'estat d'alarma, o que la
modificació de les que s'han fet abans no sigui factible, com a conseqüència de l'estat d'alarma. A tal efecte, es
consideren actuacions preparatòries entre d'altres, les contractacions logístiques o artístiques, l'obtenció de
llicències o drets d'ocupació.
2. El que s'estableix en el apartat anterior restarà condicionat al fet que el Departament de Cultura determini,
mitjançant resolució i a instància de part, els esdeveniments culturals que compleixen aquests requisits en
funció de la seva repercussió econòmica, mediàtica i cultural, el gran nombre d'entrades venudes en el
moment de declarar-se l'estat d'alarma i el manteniment de futures edicions.

Disposició transitòria
El que es disposa en aquest Decret llei restarà vigent fins que no s'aixequi l'estat d'alarma decretat pel Reial
decret 463/2020, de 14 de març, que declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19, excepte que s'estableixi un altre termini de vigència i llevat del que es disposa a
l'article 1.

Disposició final
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Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquest Decret llei cooperin al seu compliment i
que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui el facin complir.

Barcelona, 27 de març de 2020

Joaquim Torra i Pla
President de la Generalitat de Catalunya

Pere Aragonès i Garcia
Vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda

(20.087.022)
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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA
ACORD GOV/54/2020, de 27 de març, pel qual s'acorda la suspensió dels contractes d'obres de
l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, amb l'objectiu de reduir riscos de propagació del
COVID-19.
La Generalitat de Catalunya ha adoptat diverses mesures urgents per fer front a les conseqüències de tot tipus
derivades dels efectes de la pandèmia generada pel coronavirus COVID-19, que afecten, entre d'altres,
l'activitat de les administracions públiques, la contractació pública, i l'activitat de foment.
El confinament acordat per les autoritats sanitàries és la millor manera de combatre la propagació del COVID19. Amb aquesta finalitat, el Govern de la Generalitat considera necessari continuar adoptant les mesures que
estima oportunes per evitar posar en risc la ciutadania i reduir o limitar al màxim els riscos laborals.
En aquest context, és necessari reduir l'activitat pública externa a tot allò que sigui estrictament necessari. Per
aquesta raó, i atenent la dificultat de garantir, en l'àmbit de la construcció, el compliment de les mesures
sanitàries dictades amb caràcter general, ja sigui per raons de proximitat dels treballadors o per les necessitats
de protecció es considera que es produeix una circumstància que impedeix la continuació de les obres i, per
tant, és necessari acordar la suspensió de l'execució dels contractes d'obres que no siguin qualificats
d'emergència, basics o estratègics, o estrictament necessaris per a l'adequat funcionament de l'Administració i
el seu sector públic, amb la finalitat última d'afavorir el compliment de les mesures de confinament i garantir la
seguretat de la ciutadania i treballadors, tant del sector públic com també del sector privat.
L'article 208.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de
26 de febrer de 2014, preveu que l'Administració pot acordar la suspensió dels contractes públics, a banda de
la suspensió dels contractes públics que ha regulat l'article 34.3 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de
mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 i l'article 6 del Decret
llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus
sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, modificat pel Decret llei
8/2020, de 24 de març.
A l'empara de la previsió anterior, la situació actual de pandèmia i la necessitat de garantir al màxim el
compliment de les condicions de confinament és causa suficient per suspendre l'execució dels contractes
d'obres, la continuació dels quals no sigui qualificada d'emergència, bàsica o estratègica o estrictament
necessària en els termes esmentats.
Per tot això, a proposta del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, el Govern

Acorda:

1. Suspendre l'execució dels contractes d'obres de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic durant
la vigència de l'estat d'alarma establert pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat
d'alarma per a la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

2. Resten exclosos d'aquesta suspensió els contractes d'obres declarats d'emergència, bàsics o estratègics o
que tinguin qualificacions anàlogues com essencials o altres, per l'òrgan de contractació, l'execució dels quals
es considera necessària per mantenir les condicions de seguretat de les persones, materials i espais públics o
per assegurar i garantir les actuacions i mesures de lluita contra la pandèmia del COVID-19.

3. La suspensió produeix efectes l'endemà de la publicació d'aquest Acord, sense que calgui la notificació al
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contractista. No obstant la suspensió, el contractista haurà de realitzar les actuacions oportunes que
garanteixin la conservació de les obres realitzades i la seguretat d'aquestes.

4. A aquests efectes, d'ofici o a sol·licitud del contractista es pot aixecar acta de suspensió, que, degudament
formalitzada, i amb referència al present Acord a efectes de motivació, ha de contenir les previsions següents:
a) L'estat de l'obra a data de la seva suspensió i el personal adscrit i la seva dedicació a l'execució del
contracte a la data de la publicació d'aquest Acord.
b) La determinació expressa que l'obra no ha perdut la seva finalitat.
c) Les actuacions necessàries a desenvolupar per tal de mantenir la seguretat de les persones, els materials i
l'espai públic.
d) Els conceptes indemnitzables, d'acord amb el que estableix l'apartat 2 de l'article 208 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic, si d'acord amb la normativa que sigui aplicable al contracte, no
resulta de preferent aplicació el règim específic que es disposa en el plec de clàusules administratives al qual
se sotmet el contracte.

5. L'òrgan de contractació, amb l'acord previ del contractista, podrà establir en l'acta de suspensió l'aplicació
del que disposen els articles 3 i 6.2 del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de
contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria
tributària i econòmica, modificat pel Decret llei 8/2020.

6. La resolució per la qual s'acorda la continuïtat en l'execució del contracte a què es fa referència en el punt 2
haurà de ser comunicada per correu electrònic, en el termini de 2 dies de la seva adopció, al contractista
corresponent.

7. El que es preveu en aquest acord no serà d'aplicació a les suspensions d'obres sol·licitades amb anterioritat
a la seva producció d'efectes, les quals es regeixen pel Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents
en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i
en matèria tributària i econòmica, modificat pel Decret llei 8/2020, de 24 de març.

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

Barcelona, 27 de març de 2020

Víctor Cullell i Comellas
Secretari del Govern

Per suplència (Decret 46/2020, de 17 de març; DOGC núm. 8088, de 18.3.2020)
Meritxell Budó Pla
Consellera de la Presidència i portaveu del Govern

(20.087.023)
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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
RESOLUCIÓ TES/798/2020, de 31 de març, relativa a la gratuïtat de determinats serveis de transport públic
de viatgers per carretera i ferroviari a Catalunya.
Com es notori, recentment l'Administració General de l'Estat ha promulgat el Reial Decret 463/2020, de 14 de
març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID19, posteriorment modificat mitjançant el Reial Decret 465/2020, de 17 de març i el Reial Decret 476/2020, de
27 de març.
En desenvolupament d'aquesta norma, ha dictat l'Ordre de 15 de març de 2020, per la que es concreta
l'actuació de les autoritats autonòmiques i locals respecte de la fixació de serveis de transport públic de la seva
titularitat.
En el cas de Catalunya, la Generalitat ha emès la Resolució SLT/747/2020, de 17 de març, per la qual
s'adopten mesures complementàries en l'àmbit del transport públic de viatgers pel SARS-CoV-2.
D'altra banda, el Reial decret-llei 10/2020, de 29 de març, regula un permís retribuït recuperable per a les
persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat de la
població en el context de la lluita contra el COVID-19. En desenvolupament de les seves previsions
l'Administració General de l'Estat ha emès l'Ordre TMA/306/2020, de 30 de març, mitjançant la qual es dicten
instruccions sobre reducció de serveis de transport de viatgers durant la vigència del Reial decret-llei 10/2020,
de 29 de març i en modificació de l'Ordre TMA/273/2020, de 23 de març, mitjançant la qual es dicten
instruccions sobre reducció dels serveis de transport de viatgers.
L'escenari actual de la mobilitat mitjançant l'oferta dels serveis de transport públic de viatgers es troba
fortament condicionat i ha d'adaptar-se a aquest reforç de les limitacions a la mobilitat de les persones, amb
l'objectiu de garantir que el confinament de tota la població tingui una major repercussió en l'esforç de contenir
l'avanç del COVID-19.
En concret, i d'acord amb el que determina l'article 1 de l'Ordre TMA/306/2020, de 30 de març, els potencials
usuaris els serveis de transport públic de viatgers haurien de ser únicament les persones que han d'accedir als
llocs de treball del personal ocupat en els serveis essencials i els propis ciutadans que han d'accedir a aquests
serveis bàsics.
En aquesta circumstància, atesa la situació d'excepcionalitat i la tipologia de persones usuàries, sembla
adequat establir un període temporal de gratuïtat de les tarifes d'aplicació d'aquests serveis exclusivament
durant el període de vigència del Reial decret-llei 10/2020, de 29 de març, amb l'objectiu de facilitar la
mobilitat en transport públic del personal ocupat en els serveis essencials i per l'accés als ciutadans als serveis
bàsics.
Ateses les competències del Departament de Territori i Sostenibilitat en matèria tarifària, i d'acord amb la
motivació exposada,

Resolc

Disposar la gratuïtat temporal, aplicable a partir de les 00.00 hores del dia 2 d'abril de 2020, dels serveis
públics regulars de transport de viatgers interurbans per carretera i dels serveis regionals ferroviaris de
transport de viatgers de competència de la Generalitat de Catalunya, no integrats en els sistemes tarifaris
establertes per les Autoritat Territorials de Mobilitat de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, d'acord amb les
condicions següents:
a) Aquesta mesura excepcional resulta aplicable únicament mentre estigui en vigor el Reial Decret-llei
10/2020, de 29 de març, que regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per
compte aliè que no prestin serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la
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lluita contra el COVID-19.
b) Les persones que viatgen en els serveis de transport públic esmentats resten coberts per l'assegurança
obligatòria de viatgers en base al títol habilitant per viatjar que es deriva de l'aplicació d'aquesta Resolució.
Aquesta Resolució s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 31 de març de 2020

Damià Calvet i Valera
Conseller de Territori i Sostenibilitat

(20.092.016)
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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES
RESOLUCIÓ TSF/819/2020, de 7 d'abril, per la qual es prorroga la vigència del reconeixement i dels títols de
família nombrosa i monoparental expedits per la Comunitat Autònoma de Catalunya.
Atès el que disposen l'article 6 i la disposició addicional quarta del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel
qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, que
estableixen que cada Administració conserva les competències que li atorga la legislació vigent en la gestió
ordinària dels seus serveis per adoptar les mesures que estimi necessàries en el marc de les ordres directes de
l'autoritat competent als efectes de l'estat d'alarma i sens perjudici del que estableixen els articles 4 i 5, i que
els terminis de prescripció i caducitat de qualsevol acció i dret queden suspesos durant la vigència de l'estat
d'alarma i, si escau, de les pròrrogues que s'adoptin;
Atesa la publicació del Reial decret 476/2020, de 27 de març, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel
Reial decret 463/2020, de 14 de març, abans esmentat;
Atès el que disposa el preàmbul de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, la finalitat de la qual
és determinar les bases i les mesures per a una política de suport i protecció a la família, a més d'establir que
els poders públics estan obligats a garantir la igualtat d'oportunitats a les famílies amb més càrregues, com les
famílies amb infants petits i les famílies nombroses i monoparentals;
Atès el que disposa l'article 6 del Decret 151/2009, de 29 de setembre, de desplegament parcial de la Llei
18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, que estableix que correspon al departament competent en
matèria de polítiques familiars el reconeixement de la condició de família nombrosa i de família monoparental, i
de la categoria que correspongui dins de cadascuna, a les famílies residents a Catalunya que compleixin els
requisits establerts, així com l'expedició i la renovació del títol que ho acredita;
Atès el Decret 234/2019, de 12 de novembre, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies que estableix que la Direcció General de Prestacions Socials té la competència de validar i expedir els
títols de família nombrosa i monoparental;
Vista la situació actual, tenint en compte la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i la necessitat de garantir
els drets de les famílies nombroses i monoparentals,

RESOLC:

Primer
Prorrogar per un any la validesa dels títols de família nombrosa que hagin caducat o caduquin entre l'1 de
novembre de 2019 i el 31 de maig de 2020, i per sis mesos els que caduquin entre l'1 de juny i el 31 d'octubre
de 2020, expedits o renovats pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya.

Segon
Prorrogar per un any la validesa dels títols de família monoparental que hagin caducat o caduquin entre l'1 de
novembre de 2019 i el 31 de maig de 2020, i per sis mesos els que caduquin entre l'1 de juny i el 31 d'octubre
de 2020, expedits o renovats pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya.

Tercer
Independentment del que disposin els apartats anteriors sobre la pròrroga automàtica de validesa dels títols de
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família nombrosa i monoparental, en cas que el títol caduqui durant el període prorrogat, les famílies tenen
l'obligació de sol·licitar-ne la renovació quan hagi finalitzat l'estat d'alarma provocat per la crisi del COVID-19.

Quart
En el cas dels fills que durant el període de pròrroga automàtica compleixin 21 anys o més i no cursin estudis
adequats a la seva edat i titulació o encaminats a obtenir un lloc de treball, o compleixin 26 anys i, en ambdós
casos, no tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%, no se'ls aplicarà la pròrroga dels
efectes del títol en qüestió i deixaran de ser-ne beneficiaris, atès que no compleixen els requisits legals que
estableix l'article 3 de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses, en el cas de
les famílies nombroses, o perquè no compleixen els requisits necessaris que regula l'article 4 del Decret
151/2009, de 29 de setembre, de desplegament parcial de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les
famílies, en el cas de famílies monoparentals. En el supòsit que aquest fet provoqui l'extinció del títol de família
nombrosa o monoparental perquè no és aplicable a cap altra persona descendent, la pròrroga automàtica
deixarà de tenir efectes i les persones beneficiàries no podran fer ús dels avantatges que ofereix el
reconeixement de família nombrosa o monoparental.

Aquesta Resolució exhaureix la via administrativa i les persones interessades poden interposar recurs
contenciós administratiu, d'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de
l'endemà de la seva publicació al DOGC o recurs de reposició, d'acord amb els articles 123 y 124 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, davant la
persona titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el termini d'un mes a comptar de
l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 7 d'abril de 2020

Chakir El Homrani Lesfar
Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

(20.098.021)
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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
DECRET LLEI 11/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten mesures econòmiques, socials i administratives per
pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i altres de complementàries.
El president de la Generalitat de Catalunya,

L'article 67.6.a) de l'Estatut preveu que els decrets llei són promulgats, en nom del rei, pel president o
presidenta de la Generalitat.

D'acord amb l'anterior, promulgo el següent

DECRET LLEI
Aquest Decret llei té per objecte adoptar determinades mesures per pal·liar els efectes de la pandèmia
generada per la COVID-19. S'estructura en quatre capítols, onze articles, nou disposicions addicionals, una
disposició transitòria i una disposició final.
El capítol I, sota el títol mesures tributàries, conté un seguit de disposicions que incideixen fonamentalment en
l'àmbit de la gestió tributària, amb la finalitat de pal·liar els efectes derivats de la pandèmia en relació amb el
compliment de les obligacions tributàries.
Així, en l'article 1, es fixa que en la data d'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, de
declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària provocada per la COVID-19, el
moment temporal en què s'entendrà que opera la suspensió prevista a l'article 14 del Decret llei 7/2020, de 17
de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de
transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica. Amb aquesta disposició es pretén donar
compliment al principi de seguretat jurídica envers les persones administrades destinatàries de la norma.
Igualment, a l'article 2, i per donar compliment al principi esmentat, però també amb la finalitat d'afavorir els
subjectes passius per als impostos de successions i donacions, sobre begudes ensucrades, cànon sobre el
rebuig de residus i cànon de la aigua, s'estableixen nous terminis de presentació i ingrés en període voluntari, i
es permet que durant l'estat d'alarma les situacions que en derivin no afectin negativament les persones
declarants.
L'article 3 i 4 estableixen, d'una banda, una reducció en els tipus de gravamen dels cànons sobre la deposició
controlada de residus industrials i sobre la deposició controlada dels residus de la construcció de fins al 50 per
cent entre l'1 d'abril i el 31 de maig de 2020, i per altra bonificacions en les taxes de l'Agència de Residus de
Catalunya, que es tramitin per mitjans electrònics, mesures que intenten minorar els negatius efectes de la
pandèmia en el referit sector.
L'article 5 estableix una bonificació de la quota de la taxa fiscal sobre el joc de sort, envit o atzar que grava les
màquines recreatives i d'atzar, de caràcter temporal i limitat al període de vigència de l'estat d'alarma.
Finalment, a l'article 6, i amb la finalitat de coadjuvar a minorar l'impacte derivat de l'actual pandèmia,
s'estableix l'ajornament del pagament de deutes del cànon de l'aigua per a petites empreses i autònoms, que
es produirà una vegada aixecat l'estat d'alarma, però referit a autoliquidacions del cànon de l'aigua repercutit
als seus abonats que incloguin consums dels mesos d'abril i maig del 2020, si han atorgat a aquell ajornaments
sense interessos del pagament de les factures del servei d'aigua corresponents a aquests mateixos mesos, així
mateix es fixen les condicions i termes en què es podrà sol·licitar.
El capítol II, articles 7, 8 i 9, estableix un seguit d'actuacions en matèria d'infància i adolescència. La crisi
sanitària sense precedents ocasionada per l'epidèmia de la COVID-19 ha provocat, entre d'altres efectes, i en
alguns casos, la separació involuntària dels progenitors o tutors, sota tractament i amb mesures d'aïllament,
dels seus fills i filles menors d'edat.
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La primera mesura que s'ha d'adoptar en aquests casos és la recerca de familiars directes perquè assumeixin
la guarda temporal dels infants, evitant d'aquesta manera intervencions innecessàries, per desproporcionades,
de l'entitat protectora. No obstant això, en alguns casos la cerca no ha donat resultat.
Els casos detectats posen de manifest, en primer lloc, que són situacions directament derivades de l'epidèmia
de la COVID-19 i, en segon lloc, que no es tracta de situacions de desemparament que comportin la separació
forçada del nucli familiar i l'assumpció de la tutela pública per part de l'entitat protectora, sinó situacions de
necessitat imprevistes i alienes a la voluntat dels progenitors o tutors.
Al mateix temps, situacions de necessitat, com l'atenció immediata i la guarda administrativa protectora, que
només impliquen una cura temporal derivada de circumstancies greus i alienes a la voluntat el progenitors o
tutors que els impedeixen complir temporalment les funcions de guarda, no van acompanyades en tots els
casos dels recursos públics necessaris. La Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter
econòmic no preveu la possibilitat d'una prestació econòmica per l'acolliment familiar temporal per a situacions
de guarda legal temporal i emergència com la que ens ocupa. Les situacions d'atenció immediata i transitòria
ordinàries que preveu l'article 111.1 de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la
infància i l'adolescència, podrien no ser suficients, per configuració i perfils de selecció, per abordar els casos de
guarda esmentats.
Per aquest motiu, el capítol de mesures en matèria d'infància i adolescència d'aquest Decret llei preveu, sense
perjudici d'ampliacions o modificacions posteriors, algunes mesures per fer front a les necessitats que s'han
detectat.
En primer lloc, la creació d'una prestació econòmica d'emergència per a l'acolliment familiar d'urgència
d'infants en situació de guarda per la Generalitat, que no tan sols ha de permetre fer front a les despeses
derivades de l'atenció d'aquests infants temporalment desprotegits i involuntàriament separats del seu nucli
familiar per l'epidèmia de la COVID-19, sinó, que a més, s'ha de fer en l'àmbit d'una família, i no en un centre
residencial, tal com la legislació estableix i, en algun supòsits ordena expressament com es el cas dels infants
de 0 a 3 anys.
En segon lloc, per fer possible aquesta nova modalitat d'acolliment, es faculta l'Institut Català de l'Acolliment i
de l'Adopció (ICAA) que, d'acord amb les funcions que preveu la Llei 13/1997, de 19 de novembre, de creació
de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció, pugui fer la cerca de famílies capacitades per donar resposta a
aquesta necessitat i a les mesures que s'adoptin en el context de la crisi actual.
Finalment, pel mateix motiu, i per cobrir eventuals mancances en el llistat actual de famílies disponibles,
s'habilita el mateix ICAA i la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència perquè, en l'àmbit de les
competències respectives, treballin per ampliar la bossa de famílies d'acollida disponibles, sense perjudici dels
requisits mínims d'idoneïtat que marca la llei.
El capítol III, a l'article 10, estableix mesures de caràcter patrimonial; en concret regula el règim jurídic de les
donacions que s'efectuïn en atenció a la pandèmia a favor de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. La
Generalitat de Catalunya, com a persona jurídica, té plena capacitat per adquirir béns i drets, mobles i
immobles, inter vivos i mortis causa, mitjançant qualsevol de les formes d'adquisició admeses a l'ordenament
jurídic i, en particular i per l'objecte del present Decret llei, mitjançant herència, llegat o donació.
El text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/2002 de 24
de desembre, regula, a l'article 12, entre d'altres, el procediment per acceptar donacions de particulars de béns
i drets, inclòs el diner, atenent el que disposa el Codi civil, quan defineix la donació com el negoci jurídic
mitjançant el qual una persona disposa d'un bé a favor d'una altra i li transmet la propietat.
Les circumstàncies excepcionals derivades de la pandèmia de la COVID-19 i la seva afectació a Catalunya fan
necessari l'articulació d'un procediment ad hoc per acceptar les donacions que pugui rebre la Generalitat per
coadjuvar al finançament de les polítiques assistencials i sanitàries derivades de la pandèmia.
El capítol IV, de mesures de personal, a l'article 11, aplica en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya el que
preveu el Reial decret llei 2/2020, del 21 de gener de 2020, pel qual s'aproven mesures urgents en matèria de
retribucions en l'àmbit del sector públic, que habilita amb caràcter bàsic per a totes les administracions un
increment retributiu fins a un màxim del 2% respecte de l'exercici 2019. Pel Decret llei 3/2020, d'11 de febrer,
sobre l'increment retributiu per a l'any 2020, per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya es
va aprovar aquest increment del 2% respecte a l'any 2019.
El fet que no estigui aprovada la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020 i la
circumstància que la situació generada per la pandèmia de la COVID-19 i la declaració de l'estat d'alarma no
hagi permès la convalidació del Decret llei 3/2020, d'11 de febrer, justifica la urgència de l'aprovació de les
mesures destinades a mantenir els increments retributius previstos i ja aprovats amb la voluntat de la seva
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permanència en el temps.
En el Decret llei 3/2020, d'11 de febrer, a més de l'increment retributiu general, s'habilitava un altre 1%
d'increment retributiu variable, amb efectes d'1 de juliol del 2020, en el cas que el producte interior brut (PIB)
a preus constants el 2019 assolís o superés el 2,5 %, circumstància que actualment ja coneixem que no s'ha
produït, atès que l'increment del PIB s'ha situat en un 2%, i per tant no aplica cap increment addicional
variable.
En canvi, sí que s'ha d'aplicar un increment addicional del 0,30% de la massa salarial per a la implantació de
plans o projectes de millora de la productivitat o l'eficiència, la revisió de complements específics entre llocs
amb funcions equiparables, l'homologació de complements de destinació o l'aportació a plans de pensions,
entre d'altres mesures.
D'altra banda, s'ha de fer constar que en aprovar el Decret llei 3/2020, d'11 de febrer, es va efectuar el tràmit
de negociació sindical corresponent a què fa referència l'article 37.1 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic
de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
En relació amb les disposicions addicionals, en primer lloc destaca la referida a l'Institut Català de l'Acolliment i
de l'Adopció, a qui s'estableix com a òrgan competent per tramitar i resoldre la prestació econòmica
d'emergència regulada a l'article 7.
Per la seva banda, la disposició addicional segona regula el que fa referència al caràcter d'urgència dels
contractes referits a la implementació de la fibra òptica. Les mesures adoptades per pal·liar els efectes de la
pandèmia generada pel coronavirus de la COVID-19, fa palesa la necessitat de disposar d'una infraestructura
de xarxa de fibra òptica amb uns nivells de seguretat física superior a l'existent, facilitant el desplegament de
xarxes finalistes de fibra òptica per part dels operadors de telecomunicacions en municipis que actualment
disposen de nivells baixos o inexistents de cobertura de xarxes de nova generació. Aquesta necessitat ha de ser
objecte de cobertura tan aviat com sigui possible, per això es fa indispensable activar el mecanisme de la
contractació d'emergència, per executar els treballs d'estesa de xarxa de fibra òptica, autoritzant
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU a emprar els procediments d'emergència que preveu la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic
espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
La disposició addicional tercera regula els mòduls econòmics dels centres educatius privats concertats
corresponents a despeses de personal, i reprodueix la mesura continguda al Decret llei 3/2020, d'11 de febrer,
sobre l'increment retributiu per a l'any 2020 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya, no
convalidat.
La disposició addicional quarta, atesa també la falta de convalidació del Decret llei 3/2020, d'11 de febrer,
esmentat, regula l'increment de la quantia de les pensions a què fan referència els apartats primer i tercer de
l'article 30 de la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.
En la disposició addicional cinquena, tenint en compte que la declaració d'estat d'alarma establerta pel Reial
decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per gestionar la situació de crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19, ha comportat la paralització de la tramitació ordinària dels expedients de
contractació pública, davant la necessitat de prioritzar d'altres procediments relatius als subministraments, els
serveis i les obres necessàries per lluitar contra la COVID-19. S'adopten mesures per tal que, un cop finalitzi
l'estat d'alarma, el sector públic reactivi de manera immediata el seu funcionament ordinari, sent necessari
reprendre els expedients de contractació necessaris per garantir la prestació dels serveis públics a la
ciutadania, i també habilitar mecanismes que permetin agilitar la tramitació dels procediments de contractació,
garantint els principis de transparència, igualtat i concurrència. A aquests efectes, s'introdueix aquesta
disposició addicional que declara la tramitació urgent per als expedients de contractació que es consideren
necessaris per raons d'interès públic. Igualment, s'autoritza amb caràcter general i prèvia la corresponent
justificació, aquest tràmit per a contractes o projectes que com a conseqüència de la situació d'emergència
s'ha de reorientar, modificar o tornar a tramitar
La disposició addicional sisena preveu fins al 31 de desembre de 2020, un règim especial per a la devolució de
fiances constituïdes en el procediments gestionats davant l'Agència de Residus de Catalunya
La disposició addicional setena parteix del fet que l'estat d'alarma ha suposat que en l'àmbit procedimental
s'han establert mesures com ara la suspensió dels procediments i dels seus tràmits per salvaguardar tant els
interessos econòmics com els de salut de les persones físiques i jurídiques afectades.
Els procediments de la Generalitat de Catalunya són en la seva majoria de caràcter electrònic/telemàtic però
encara conviuen amb altres que requereixen actuacions de caràcter presencial o l'exhibició i/o presentació de
documents originals per part de la persona interessada.

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

En l'àmbit econòmic i financer, aquesta situació es dona en matèria de les cessions de crèdit que
requereix l'aportació de documentació original o, en matèria de dipòsits a la tresoreria que requereix que els
seus resguards siguin originals o fins i tot alguns impresos, com ara el que fa referència a les domiciliacions
bancàries que demana signatures originals del creditor i de l'entitat financera, així com el segell original de
l'entitat. Un altre àmbit que necessita gestions personals per part de la persona interessada és el de la
liquidació de les taxes i preus públics, atès que molts d'aquests no disposen d'un procediment telemàtic
complet. Aquests tràmits presencials i la necessitat de presentar documentació original perquè les persones
interessades puguin complir les seves obligacions o efectuar els tràmits que requereixin poden suposar un
risc per a la salut de les persones que cal evitar, atesa la situació.
Atès que en el moment d'aprovar-se aquest Decret Llei esta previst la prorroga de l'estat d'alarma i per
facilitar el compliment dels tràmits descrits anteriorment, tant a les persones interessades com als seus
gestors, es creu convenient prendre mesures excepcionals que els flexibilitzin. En aquest sentit, es proposa
que els òrgans competents davant dels quals s'hagin de realitzar tràmits o actuacions presencials
ofereixin opcions telemàtiques i altres eines que permetin donar compliment al tràmit.
La disposició addicional vuitena estableix que l'Institut Català de Finances gaudirà de la garantia del 80% de
les operacions de préstec i aval que s'atorguin directament a autònoms i empreses a què es refereix el punt 1
de la disposició final segona del Decret llei 8/2020, de 24 de març.
Finalment, la disposició addiciona novena regula un seguit d'habilitacions a favor dels diversos departaments
afectats pel Decret llei, pel que fa a la implementació del que s'hi disposa.
En aquest supòsit, el caràcter extraordinari i excepcional de la situació deriva de la declaració de l'estat
d'alarma provocada per la situació sanitària que requereix l'adopció amb urgència de mesures que pal·liïn, tant
com es pugui, la situació creada i que no es poden ajornar a un moment posterior, ni mitjançant la utilització
de mitjans legislatius d'urgència.
Atesa la situació plantejada i, d'acord amb article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència
de la Generalitat i del Govern, el Govern, davant la necessitat extraordinària i urgent que pot suscitar la
situació greu de pandèmia mundial decretada per l'Organització Mundial de la Salut, pot dictar disposicions
legislatives provisionals, sota la forma de decret llei, en els termes de l'article 64 de l'Estatut d'autonomia de
Catalunya.
La norma del decret llei és un recurs extraordinari del Govern i, per tant, se n'ha de fer un ús prudent i limitat
a les situacions que realment mereixen la consideració d'urgents i convenients.
A proposta del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Capítol I
Mesures en matèria tributària

Article 1
Suspensió de les autoliquidacions
A l'efecte de la suspensió disposada a l'article 14 del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en
matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en
matèria tributària i econòmica, s'entén que la data d'inici de la suspensió és el 14 de març de 2020, data
d'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, de declaració de l'estat d'alarma per a la gestió
de la situació de crisi sanitària provocada per la COVID-19.

Article 2
Terminis de presentació i ingrés en període voluntari
Amb efectes a partir de la data en què es disposi l'acabament de l'estat d'alarma declarat mitjançant el Reial
decret 463/2020, de 24 de març, i respecte dels tributs que s'assenyalen a continuació, s'estableixen els
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terminis de presentació i ingrés en període voluntari següents:
a) En el supòsit de fets imposables de l'impost sobre successions i donacions en la modalitat de successions
meritats abans del 14 de març de 2020, i per als quals no hagués finalitzat, en aquesta data, el termini de
presentació i ingrés en període voluntari, el termini comprendrà el temps que restava en cada cas per exhaurir
el termini d'autoliquidació en aquesta data més dos mesos addicionals.
b) En el supòsit de l'impost sobre les begudes ensucrades envasades, la presentació i ingrés de l'autoliquidació
corresponent al primer trimestre de 2020 s'ha d'efectuar en el termini comprès entre l'1 i el 20 de juliol
següent.
c) En el supòsit dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus, la presentació i ingrés de les
autoliquidacions corresponents al primer trimestre de 2020 s'ha d'efectuar en el termini d'un mes, a comptar
des de la data d'acabament de l'estat d'alarma.
d) En el supòsit d'autoliquidacions mensuals de cànon de l'aigua que hagin d'ésser objecte de presentació i
ingrés durant el període d'estat d'alarma, el nou termini de presentació i ingrés serà el comprès entre els dies 1
i 20 del mes següent a la data d'acabament de l'estat d'alarma. En el cas d'autoliquidacions trimestrals, la
corresponent al primer trimestre de l'any 2020 s'ha de presentar i ingressar en el termini comprès entre l'1 i el
20 de juliol següent.

Article 3
Reduccions en els tipus de gravamen dels cànons sobre la deposició controlada de residus industrials i sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció
Durant el període comprès entre l'1 d'abril i el 31 de maig de 2020, s'aplica una reducció del 50% en el tipus
de gravamen del cànon sobre la deposició controlada de residus industrials, regulat en l'article 16 novies de la
Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la
disposició del rebuig dels residus, i una reducció del 50% en el tipus de gravamen del cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, regulat en l'article 24 de la Llei 8/2008, de 10 de juliol, de
finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels
residus.

Article 4
Bonificacions en les taxes de l'Agència de Residus de Catalunya
4.1 S'aplica una bonificació del 100% de la quota que correspongui en el cas del servei a què fa referència
l'apartat 2 de l'article 20.1-1 de la Llei de taxes i preus públic, que es tramitin per mitjans electrònics.
4.2 S'aplica una bonificació del 100% de la quota que correspongui quan els serveis a què fa referència
l'apartat 3 de l'article 20.1-1 de la Llei de taxes i preus públics es tramitin per mitjans electrònics.

Article 5
Taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar. Màquines recreatives i d'atzar
S'estableix una bonificació de la quota de la taxa fiscal sobre el jocs de sort, envit o atzar que grava les
màquines recreatives i d'atzar en el percentatge equivalent al nombre de dies que hagi estat vigent l'estat
d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, respecte del total de dies del trimestre natural
corresponent al primer termini d'autoliquidació que s'iniciï després de la data de finalització de l'estat d'alarma.
Aquesta bonificació s'aplicarà per una única vegada en l'autoliquidació corresponent al període de liquidació
trimestral esmentat.

Article 6
Ajornament de pagament de deutes de cànon de l'aigua per a petites empreses i autònoms
6.1 En el moment que s'aixequi la suspensió dels terminis per a la presentació d'autoliquidacions i pagaments
prevista en l'article 14 del Decret llei 7/2020, de 17 de març, les entitats subministradores d'aigua podran
sol·licitar un ajornament de pagament dels imports de les autoliquidacions del cànon de l'aigua repercutit als
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seus abonats que incloguin consums dels mesos d'abril i maig de 2020, si com a conseqüència de l'estat
d'alarma derivat de la situació de crisi sanitària provocada per la COVID-19 han atorgat a petites empreses i a
treballadors autònoms ajornaments sense interessos del pagament de les factures del servei d'aigua
corresponents a aquests mateixos mesos. Les condicions de l'ajornament són les següents:
a) L'import a ajornar ha de correspondre a factures del servei que comprenen els consums corresponents als
mesos d'abril i maig del 2020, i que l'entitat acrediti que ha ajornat a abonats que tinguin la condició de
treballadors autònoms o de microempresa o petita empresa, segons la definició que en fa la Comissió Europea
en la seva Recomanació 2003/361/CE, per raó del nombre de treballadors que ocupa, el volum de negoci o el
balanç general.
b) El termini màxim de l'ajornament serà de 6 mesos, a comptar des de la data de la seva sol·licitud, i no pot
estendre's més enllà del 31 de desembre del 2020.
c) No s'acreditaran interessos de demora durant aquest període.
6.2 Així mateix, les persones físiques o jurídiques, usuàries industrials i assimilables d'aigua que tinguin la
condició de microempreses o petita empresa o d'autònom poden acollir-se també a un ajornament del
pagament de les liquidacions del cànon de l'aigua emeses per l'Agència, que inclouen els mesos d'abril i maig
del 2020. En aquest cas, les condicions de l'ajornament són les següents:
a) El termini de l'ajornament és de 6 mesos, a comptar a partir de la data de la seva sol·licitud, i no es pot
estendre més enllà del 31 de desembre de 2020.
b) No s'acrediten interessos de demora durant aquest període.
c) Si l'import del deute supera els 30.000 euros, no cal aportar una de les garanties relacionades per a aquests
supòsits en l'article 82.2 de la Llei 58/2003, general tributària.

Capítol II
Mesures en matèria d'infància i adolescència

Article 7
Prestació econòmica d'emergència per a l'acolliment familiar d'infants separats involuntàriament del seu nucli
familiar per efecte de l'epidèmia de la COVID-19
7.1 Es crea una prestació econòmica d'emergència de caràcter garantit, per atendre les despeses de
manteniment d'un menor o una menor d'edat en situació legal de guarda per la Generalitat derivada d'una
mesura d'atenció immediata o guarda administrativa protectora.
7.2 Tenen dret a la prestació regulada per aquest article els menors d'edat separats del seu nucli familiar i en
situació de guarda per la Generalitat per raons d'emergència sanitària, derivades de l'epidèmia de la COVID19.
7.3 Per fer efectiva la prevalença de l'acolliment familiar sobre el residencial, els beneficiaris d'aquesta
prestació són els menors de 6 anys en situació d'atenció immediata o guarda administrativa protectora que
tinguin assignada una família d'acollida.
Excepcionalment, en absència de recursos residencials adequats, i quan les circumstàncies derivades de
l'emergència ho requereixin, els infants d'entre 6 i 12 anys que estiguin en la mateixa situació també poden ser
beneficiaris d'aquesta prestació.
7.4 L'import de la prestació regulada per aquest article és de 326 euros per als infants de 0 a 9 anys, i de 362
euros per als infants i adolescents de 10 a 12 anys. Aquest import, si escau, es redueix en proporció a l'import
que es rep o que es pot reconèixer per dret d'aliments o derivats de la Llei 18/2003, del 4 de juliol, de suport a
les famílies.
7.5 Mitjançant acord del Govern es poden establir imports complementaris a la prestació per raó de
discapacitat del menor o de la menor d'edat, pel nombre de menors acollits o per qualsevol altra circumstància
que requereixi una dedicació especial.
7.6 La prestació regulada per aquest article s'abona a la persona o a les persones en qui ha estat delegada la
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guarda.
7.7 Són causes d'extinció de la prestació regulada per aquest article, a més de les establertes amb caràcter
general deixar sense efecte la mesura d'atenció immediata o guarda administrativa protectora, per finalització
de la situació d'emergència definida en l'apartat 2 d'aquest article, o per qualsevol de les altres causes
previstes en la legislació d'infància i adolescència.
7.8 Per raons excepcionals degudament justificades, i atesa la situació d'emergència que ho justifica, i la
necessitat de garantir en tot cas l'interès superior de l'infant, l'òrgan competent per tramitar i resoldre la
prestació regulada per aquest article pot iniciar el procediment d'ofici, abreujar els terminis de tramitació
d'acord amb el que preveu la legislació administrativa vigent i emprar els mitjans de gestió econòmica
d'urgència previstos en la legislació financera i pressupostària.

Article 8
Mesures per impulsar la cerca de famílies d'acollida per atendre les necessitats de la infància derivades de la
COVID-19
8.1 S'habilita i encarrega a l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció que, a l'empara de la legislació dictada
per fer front a les conseqüències de l'epidèmia de la COVID-19, i d'acord amb les funcions que preveu la Llei
13/1997, de 19 de novembre, de creació de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció, faci la cerca de
famílies capacitades per donar resposta a aquesta necessitat i a les mesures que s'adoptin en el context de la
crisi actual per atendre els menors d'edat d'entre 0 i 6 anys i, excepcionalment, d'entre 6 i 12 anys, separats
del seu nucli familiar per situacions derivades de l'epidèmia i en situació de guarda acordada per la Direcció
General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
8.2 La Direcció general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència i l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció,
directament o per mitjà dels serveis socials especialitzats que tenen adscrits, han de cooperar per aconseguir
la finalitat indicada en l'apartat anterior, incloent-hi, si la situació d'emergència ho requereix, excepcionalment,
en absència de famílies d'acollida disponibles, i sense perjudici del compliment dels requisits legals, la inclusió
en la llista de noves famílies acollidores temporals, ja siguin de caràcter aliè o en darrera instància membres de
família extensa que no haguessin estat localitzats o no estiguessin disponibles en un primer moment.
8.3 S'habilita a i l'Institut Català del Acolliment i de l'Adopció a fer ús de mitjans i recursos telemàtics per fer
efectives noves valoracions, a fi de poder valorar noves famílies, en cas que fos necessari i si no fos possible
per raons sanitàries dur a terme aquesta valoració de forma presencial.

Article 9
Cooperació i suport sanitaris per necessitats de protecció de la infància i l'adolescència derivades de la COVID19
Els departaments competents en matèria de salut i en matèria d'infància i adolescència han de cooperar per
disposar les mesures ordinàries o extraordinàries de protecció i suport sanitaris i els recursos personals i
materials necessaris tant per als recursos residencials com per a les famílies i persones acollidores que s'hi
assignin per protegir a la infància i la adolescència davant a les conseqüències de l'epidèmia de la COVID-19.

Capítol III
Mesures en matèria de patrimoni

Article 10
Donacions per contribuir al finançament de despeses sanitàries i assistencials a causa de la COVID-19
10.1 Les donacions de diners que les persones físiques o jurídiques efectuïn per contribuir al finançament de
les despeses sanitàries i assistencials excepcionals ocasionades per la crisi sanitària de la COVID-19 a
Catalunya s'ingressaran a un compte del Tresor de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb les indicacions que
estableixi el web del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda sota el concepte “Donacions
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COVID-19”, amb indicació del nom i cognoms, raó o denominació social i NIF o CIF respectivament del donant.
Els ingressos esmentats generaran crèdit a l'aplicació SA01 D/ 4325100 Transferència al SCS. Emergències
sanitàries.COVID19. Aquestes donacions no requereixen acceptació expressa.
10.2 Les donacions de béns mobles que les persones físiques o jurídiques efectuïn per contribuir a la lluita
contra la COVID-19 i les seves conseqüències s'entendran acceptades amb la recepció per la persona titular del
departament de la Generalitat a qui s'hagin donat o en el cas de les entitats del sector públic per l'òrgan
competent que determinin els seus estatuts, que sigui designat com a destinatari per qui fa la donació.
10.3 Les donacions d'immobles i de drets reals que efectuïn les persones físiques o jurídiques, per contribuir al
finançament de les despeses sanitàries i assistencials excepcionals ocasionades per la crisi sanitària de la
COVID-19 a Catalunya, seran acceptades per la persona titular del departament competent en matèria de
patrimoni, d'acord amb les previsions del text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre o, en el cas de les entitats del sector públic, per
l'òrgan competent que determinin el seus estatuts. Aquests immobles o drets reals donats es podran utilitzar
directament per combatre la COVID-19, o es podran vendre i aplicar el producte obtingut al finançament de les
despeses sanitàries i assistencials.
10.4 Les donacions regulades en aquest article no requereixen la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
10.5 El règim especial de donacions regulat en aquest article estarà vigent per un termini de tres mesos, a
comptar des de l'aixecament de l'estat d'alarma decretat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març.

Capítol IV
Mesures en matèria de personal

Article 11
Increment retributiu
11.1 Les disposicions d'aquest article s'apliquen al personal inclòs dins de l'àmbit d'aplicació dels articles 23 i
25.5 del títol III de la Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017,
llevat dels òrgans superiors de l'Administració de la Generalitat referits a l'article 5.1 de la Llei 13/1989, del 14
de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
Aquest article també és aplicable al personal a què fan referència les disposicions addicionals 14, 15, 16, 17,
18 i 20 de la Llei 4/2017, de 28 de març.
11.2 Al personal al servei de l'Administració de la Generalitat no sotmès al règim laboral, així com al personal a
què fan referència els articles 28 i 29 de la Llei 4/2017, de 28 de març, se li aplica un increment del 2% en
cadascun dels conceptes retributius, amb efectes de l'1 de gener de 2020, respecte dels imports vigents a 31
de desembre de 2019.
11.3 La massa salarial del personal laboral per a l'exercici 2020 no pot experimentar un increment superior als
percentatges expressats en l'apartat anterior, sense perjudici del que disposa l'apartat 5 d'aquest article,
respecte al corresponent per a l'exercici 2019, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes objecte de
comparació, tant pel que fa a efectius de personal i antiguitat com al règim de treball, jornada, hores
extraordinàries i altres condicions laborals, tenint en compte l'increment anual consolidat per al 2019.
11.4 Els imports màxims del complement de productivitat variable i de les retribucions variables en funció
d'objectius a què fan referència els articles 25.3 i 29.2 de la Llei 4/2017, del 28 de març, s'incrementen en els
percentatges expressats en l'apartat segon d'aquest article respecte dels imports màxims reconeguts al 2019.
Les retribucions que tenen caràcter d'absorbibles, la indemnització per residència i les indemnitzacions per raó
de serveis no experimenten cap increment respecte de les fixades per al 2019.
A l'efecte de l'absorció dels complements personals transitoris, que preveu l'article 25.1 g de la Llei 4/2017, del
28 de març, de l'increment general de retribucions només es pot absorbir el 50% corresponent a les
retribucions complementàries.
11.5 S'autoritza un increment retributiu addicional del 0,30% de la massa salarial del 2019, que es podrà
destinar, entre d'altres mesures, a la implantació de plans i projectes de millora de la productivitat o eficiència,
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a la revisió de complements específics, a l'homologació de complements de destinació o a l'aportació a plans de
pensions.
11.6 El que estableix aquest article s'entén sense perjudici de les adequacions retributives de caràcter singular
i excepcional que resultin imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació del nombre
d'efectius assignats a cada programa o pel grau d'assoliment dels objectius que s'hi fixen, amb el compliment
estricte de la normativa vigent.

Disposicions addicionals

Primera
Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció
L'òrgan competent per tramitar i resoldre la prestació regulada a l'article 5 del present Decret llei és la persona
titular de la direcció de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció, sense perjudici de la col·laboració i suport
tecnicoadministratiu l que resultin necessari per a la tramitació per part de la Direcció General d'Atenció a la
Infància i l'Adolescència.

Segona
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, mentre es mantingui la situació d'excepcionalitat, podrà
contractar per tramitació d'emergència l'execució de les obres, així com els serveis i assistències tècniques
vinculades a aquestes, dels següents trams per a l'estesa de la xarxa pública de fibra òptica:
Llavorsí - Sort.
Llavorsí - Vielha.
Mollerussa - Les Borges Blanques.
Súria - Solsona.
Bagà - Puigcerdà.
Castellterçol - Moià.
Vendrell - Valls.
Valls - Montblanc.
Mora la Nova - Falset.
Tortosa - Gandesa.
Atès que les licitacions del contracte d'execució de les obres de fibra òptica del tram Llavorsí – Sort, i de les
assistències tècniques vinculades a la mateixa, es varen iniciar amb anterioritat a la declaració de l'estat
d'alarma el dia 14 de març de 2020, i que dites licitacions es troben actualment en una fase avançada dels
respectius procediments, es podrà acordar la continuïtat dels esmentats procediments, en cas que dita opció es
considerés més eficient que la tramitació d'emergència, d'acord amb l'apartat quart de la Disposició addicional
tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la
situació de crisis sanitària ocasionada per la COVID-19.

Tercera
Mòduls econòmics i personal docent no universitari
Els imports dels mòduls econòmics dels centres educatius privats concertats corresponents a despeses de
personal, actualitzats d'acord amb la disposició addicional 23 i fixats a l'annex 1 de la Llei 4/2017, del 28 de
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març, s'incrementen en un 2% en cadascun dels conceptes retributius amb efectes de l'1 de gener de 2020.
Igualment s'autoritza un increment retributiu addicional d'un import equivalent al 0,30% addicional establert a
l'article 11.5 d'aquest Decret llei, en els termes equivalents als acordats per al personal funcionari docent no
universitari del Departament d'Educació.

Quarta
Pensions
Amb efectes de l'1 de gener de 2020, la quantia de les pensions a què fan referència els apartats primer i
tercer de l'article 30 de la Llei 4/2017, del 28 de març, s'incrementen en un 0,9% respecte de les vigents a 31
de desembre de 2019. Les pensions i assignacions temporals atorgades a l'empara de la Llei 6/2003, de 22
d'abril, de l'estatut dels expresidents de la Generalitat, i de la Llei 2/1988, de 26 de febrer, sobre assignacions
temporals i pensions als presidents del Parlament, en cessar, i als seus familiars, s'han d'actualitzar d'acord
amb la seva normativa.

Cinquena
Contractació pública
1. Es declaren de tramitació urgent els expedients de contractació d'obra, serveis i subministraments la
tramitació dels quals s'ha vist interrompuda o no s'ha pogut iniciar com a conseqüència de la declaració de
l'estat d'alarma establerta pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, necessaris per garantir la continuïtat dels
serveis públics essencials.
En especial, es declaren de tramitació urgent els de serveis de manteniment i obres de carreteres i vies de
transport per carretera, ferroviari i ports i altres vies els de l'àmbit de la salut i sanitaris, els de serveis socials i
d'atenció a les persones i tots aquells que es consideri necessari formalitzar perquè responguin a una
necessitat inajornable o l'adjudicació dels quals sigui necessari accelerar per raons d'interès públic.
En l'anunci de licitació corresponent i en l'informe justificatiu, l'òrgan de contractació farà referència a aquesta
disposició per justificar la concurrència del supòsit habilitant per a l'ús del procediment d'urgència previst a
l'article 119 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
2.També en el mateixos termes, es podran declarar de tramitació urgent els contractes relatius a projectes o
propostes que, a causa de la situació d'emergència, s'han hagut de reorientar o modificar, i faci falta tornar a
tramitar.
3. En els expedients de contractació ja iniciats i que hagin quedat interromputs per la situació d'emergència
sanitària de la COVID-19, l'òrgan de contractació podrà emetre un informe justificatiu fent esment d'aquesta
disposició com a supòsit habilitant per aplicar el procediment d'urgència per a la resta de tràmits que quedin
pendents a partir de l'aixecament de l'estat d'alarma per tal de prosseguir la tramitació de l'expedient.

Sisena
Devolució de fiances en l'àmbit de la gestió de residus
Les persones que desenvolupen una activitat de valorització de residus no perillosos inscrites en el Registre
general de persones gestores de residus de Catalunya (secció gestors i gestores de residus) o en tràmit
d'inscripció, poden demanar a l'Agència de Residus de Catalunya, fins al 31 de desembre de 2020, la devolució
de les fiances dipositades en compliment de les condicions imposades en la llicència o l'autorització ambiental
de l'activitat. Aquesta devolució no afecta les fiances que exigeix la normativa per a residus específics o
operacions de gestió específiques.

Setena
Simplificació dels tràmits procedimentals de caràcter economicofinancer
1. Durant el període d'estat d'alarma, amb relació a les actuacions derivades de procediments administratius
susceptibles de produir obligacions de naturalesa econòmica o financera que s'hagin de dur a terme de forma
presencial i/o amb documentació original, per als quals no es faci ús de mitjans electrònics o telemàtics, s'han
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d'oferir els mitjans alternatius més adients als gestors i persones interessades, per tal de facilitar el
compliment dels tràmits oportuns.
2. S'habilita els òrgans competents per donar compliment al que disposa l'apartat anterior.

Vuitena
Institut Català de Finances
L'autorització prevista al punt 1 de la disposició addicional segona del Decret llei 8/2020, de 24 de març, de
modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació
pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i
econòmica, i d'adopció d'altres mesures complementàries, s'estén igualment i en el mateix percentatge a les
operacions de préstec o aval que l'Institut Català de Finances atorgui directament a autònoms i empreses als
quals es refereix aquesta disposició.

Novena
Habilitacions
1. S'habilita el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda i el Departament de Polítiques Digitals
i Administració Pública perquè, en els seus àmbits competencials, emetin les instruccions necessàries per fer
efectiu i controlar el que disposa l'article 9 i les disposicions addicional tercera i quarta d'aquest Decret.
2. S'habilita el Departament d'Educació per aplicar al personal del sector educatiu privat concertat que percep
les seves retribucions a través del pagament delegat una quantitat equivalent a tots els efectes a l'establerta
en aquest Decret llei per al personal funcionari docent no universitari.

Disposició transitòria
1. El que es disposa en aquest Decret llei restarà vigent fins que no s'aixequi l'estat d'alarma decretat pel Reial
decret 463/2020, de 14 de març, que declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19, excepte que s'estableixi un altre termini de vigència i llevat dels casos en què
s'estableix una termini diferent.
2. La prestació econòmica d'emergència prevista a l'article 7 d'aquest Decret llei s'ha d'atorgar en els supòsits
derivats de la crisi sanitària derivada del COVID-19, independentment de la data d'aixecament de l'estat
d'alarma decretat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març.

Disposició final
Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, llevat del que preveu l'article 9 i les disposicions addicionals tercera i quarta en matèria de personal,
que entra en vigor amb efectes des de l'1 de gener de 2020.

Barcelona, 7 d'abril de 2020

Joaquim Torra i Pla
President de la Generalitat de Catalunya

Pere Aragonès i Garcia
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Vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda

(20.098.016)
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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'INTERIOR
ACORD GOV/57/2020, de 12 d'abril, pel qual s'aprova l'estratègia d'actuació, davant de les noves mesures
de restricció de l'activitat laboral aplicables a partir del 14 d'abril, per tal de contenir la pandèmia generada
per la COVID-19.
El Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, va establir l'obligació d'un permís retribuït recuperable per a les
persones treballadores per compte aliè que no desenvolupen l'activitat laboral en serveis essencials del 30 de
març al 09 d'abril inclosos. Aquesta regulació ha permès reduir substancialment la mobilitat contribuint al
distanciament social i a la contenció de les infeccions per la COVID-19.
Davant la probable no pròrroga d'aquesta obligació un cop finalitzi el termini esmentat, s'obre un escenari de
reducció de les mesures de restricció. Això comporta el retorn a la situació prèvia existent entre el 14 i el 29 de
març, regulada pel Reial decret 463/2020, de 14 de març pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de
la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. En aquest escenari la mobilitat es limita a
determinades causes que inclouen l'activitat laboral, sense restriccions a excepció de l'apertura al públic dels
locals i establiments minoristes. Per tant, comportarà un retorn generalitzat a l'activitat laboral a partir del
dimarts dia 14 d'abril.
El principal risc és que es reprodueixin els escenaris d'alta ocupació dels transports públics que es van produir
en el període del 14 al 29 de març, especialment els primers dies de vigència de l'estat d'alarma. Aquests
escenaris van en contra de l'objectiu de distanciament social, i poden afavorir un repunt dels contagis, anul·lant
l'esforç realitzat, i la contenció actual de les infeccions.
En aquest sentit, cal referir que han estat nombroses les mesures que el Govern de la Generalitat ha demanat
a l'Administració de l'Estat des de la vigència de l'Estat d'alarma, algunes de les quals han estat denegades:
Resolució de 16 de març, per la qual s'adopten mesures de prevenció i control de la infecció del SARS-CoV-2 a
Catalunya, Resolució de 25 de març, per la qual s'adopten mesures de prevenció i control de la infecció per
SARS-CoV-2 als municipis d'Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena i, per últim
Resolució de 8 d'abril, per la qual s'adopten mesures de prevenció i control de la infecció del SARS-CoV-2 a
Catalunya. Aquesta última, en concret, és la que proposa limitar el moviment als serveis essencials.
Cal persistir en aquest esforç i definir una estratègia de mesures per tal de contenir la pandèmia generada per
la COVID-19, en el nou escenari que es genera a partir del 14 d'abril, en els diferents àmbits socials afectats.
Per tot això, d'acord amb els articles 8, 9, 40.1b) i 43 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de
Catalunya, i dels articles 55, 66 i s de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública;
A proposta del conseller d'Interior, el Govern

Acorda:

1. Aprovar l'estratègia d'actuació davant de les mesures de restricció de l'activitat laboral per tal de contenir la
pandèmia generada per la COVID-19, que s'annexa a aquest Acord.

2. Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, tret de l'annex, que es
publicarà a la web del Departament d'Interior.

Barcelona, 12 d'abril de 2020
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Víctor Cullell i Comellas
Secretari del Govern

Per suplència (Decret 46/2020, de 17 de març; DOGC núm. 8088, de 18.3.2020)
Meritxell Budó Pla
Consellera de la Presidència i portaveu del Govern

(20.104.001)
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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE POLÍTIQUES DIGITALS I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
RESOLUCIÓ PDA/867/2020, de 14 d'abril, de la Secretaria d'Administració i Funció Pública, per la qual
s'estableixen criteris excepcionals per a l'ús dels sistemes d'identificació i signatura electrònica en el
decurs de la vigència de l'estat d'alarma decretat a causa de la pandèmia de COVID-19.
El Protocol d'identificació i signatura electrònica aprovat per Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, estableix,
anomenat PISE, estableix els criteris comuns a l'Administració de la Generalitat de Catalunya pel que fa als
aspectes tècnics i organitzatius necessaris per a la implantació dels sistemes d'identificació i signatura
electrònica per a cada tràmit o servei, en funció del seu grau de seguretat.
La declaració de l'estat d'alarma efectuada pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara
l'estat d'alarma per a la gestió de la gestió de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, comporta, entre d'altres
efectes, el tancament de l'accés a les oficines d'atenció ciutadana, fet que impossibilita la gestió presencial dels
tràmits i sol·licituds de les persones interessades. Aquest fet, suposa l'ús generalitzat de tots els serveis
digitals com a única via d'accés a l'Administració de la Generalitat per tota la ciutadania, es tracti o no de
persones obligades a la relació electrònica amb l'Administració.
Davant aquesta excepcional situació, es requereix una flexibilització dels criteris generals d'ús dels
mecanismes d'identificació i signatura establerts al Protocol esmentat. Les mesures, de caràcter excepcional,
s'habiliten fins a la finalització de la vigència de l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de
març.
El PISE determina als seus articles 4 i 9 que correspon a la Secretaria d'Administració i Funció Pública
actualitzar i impulsar les mesures d'execució i desenvolupament d'aquest instrument que corresponguin, així
com la revisió de la classificació i actualització dels mecanismes d'identificació i signatura electrònica que s'hi
preveuen.
És per això que,

RESOLC:

Primer
Admetre per a la relació amb l'Administració de la Generalitat, l'ús indistint de qualsevol dels mecanismes
d'identificació i signatura electrònica establerts a l'article 6 del PISE, fins a la finalització de la vigència de
l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març. El mecanisme emprat es determina per
part de l'òrgan competent, per a cada tràmit o procediment.

Segon
Habilitar sistemes alternatius d'identificació i signatura que permetin a les persones físiques interessades que
no puguin disposar de mecanismes d'identificació i signatura electrònica establerts al PISE, la presentació de
sol·licituds i peticions. El sistema emprat es pot determinar per part de l'òrgan competent, per a cada tràmit o
procediment, entre els següents sistemes:
· La presentació i sol·licitud mitjançant formularis sense signatura electrònica. La identificació i signatura
s'acreditaran amb la verificació de la identitat mitjançant sistemes de comprovació manuscrita o constatació de
la identitat mitjançant plataformes d'interoperabilitat de la identificació.
· Sistemes de tramitació mitjançant comunicació telefònica o videoconferència.
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Tercer
Admetre l'ús de certificats qualificats que hagin caducat, la renovació dels quals no s'hagi pogut dur a terme a
causa de l'estat d'alarma, mentre duri vigència de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues. L'ús d'aquests
certificats qualificats es podran emprar d'acord amb les instruccions establertes per la Direcció General
d'Administració Digital que determini les funcionalitats dels serveis digitals que permetin aquesta actuació.

Barcelona, 14 d'abril de 2020

Annabel Marcos Vilar
Secretària d'Administració i Funció Pública

(20.108.001)
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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
DECRET LLEI 13/2020, de 21 d'abril, pel qual s'adopten mesures urgents de caràcter estructural i
organitzatiu, així com mesures en l'àmbit de les entitats del sector públic de l'Administració de la
Generalitat.
El president de la Generalitat de Catalunya,

L'article 67.6.a) de l'Estatut preveu que els decrets llei són promulgats, en nom del rei, pel president o
presidenta de la Generalitat.
D'acord amb l'anterior, promulgo el següent

DECRET LLEI

La situació de crisi sanitària generada com a conseqüència de la COVID-19 ha obligat el Govern de la
Generalitat a prendre de forma gradual un seguit de mesures en diferents àmbits, amb l'objectiu de pal·liar els
greus efectes que la pandèmia està produint.
Aquestes mesures s'han pres per mitjà de diferents decrets llei adoptats des del mateix moment de la
declaració de la situació de pandèmia que va fer l'Organització Mundial de la Salut, el passat 11 de març; des
del primer, el Decret llei 6/2020, de 12 de març, de mesures urgents en matèria assistencial, pressupostària,
financera, fiscal i de contractació pública, per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel
coronavirus COVID-19, fins al darrer que s'ha aprovat, el Decret llei 12/2020, de 10 d'abril, pel qual s'adopten
mesures pressupostàries, en relació amb el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, en
l'àmbit tributari i en l'estructura de l'Administració de la Generalitat, per pal·liar els efectes de la pandèmia
generada per la COVID-19.
Després d'aquestes mesures urgents adoptades pel Govern, es dicta aquest Decret llei que, d'una banda, conté
mesures estructurals i organitzatives que volen ser una continuació de les que es van prendre amb el Decret
llei 12/2020, de 10 d'abril i, d'una altra, incorpora mesures noves en l'àmbit de les entitats del sector públic de
l'Administració de la Generalitat.
El Decret llei s'estructura en dos capítols, cinc articles, sis disposicions addicionals, una disposició derogatòria i
una disposició final.
El capítol I, referit a mesures de caràcter estructural i organitzatives, inclou un conjunt de regulacions que
complementen el que disposava el Decret llei 12/2020, de 10 d'abril, pel qual s'adopten mesures
pressupostàries, en relació amb el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, en l'àmbit
tributari i en l'estructura de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. En concret, es determinen les
competències que assumeix el Departament de Salut i, per tant, i per connexió, les que es mantenen en el
Departament de Treball i Afers Socials i Famílies. Així mateix, es regula el règim en matèria de contractació,
personal, inspecció i informació en relació amb les competències que assumeix el Departament de Salut i es
concreten encara més les actuacions futures de caràcter pressupostari.
El capítol II, de mesures en àmbit de diferents entitats del sector públic de l'Administració de la Generalitat,
consta d'un article 3, que conté una mesura relativa a l'ampliació del termini que tenen els propietaris per
dipositar les fiances dels contractes d'arrendaments urbans; un article 4, que regula l'adjudicació directa dels
immobles propietat de l'Institut Català del Sòl (Incasòl) i té per objecte aplicar temporalment, fins al 31 de
desembre de 2020, l'article 168 del text refós de la Llei d'urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3
d'agost, a l'efecte d'adjudicar directament els immobles propietat de l'Incasòl, així com suspendre
temporalment, i pel mateix termini, l'aplicació de l'article 169 del text refós esmentat i del Decret 351/1995,
d'alienació de locals comercials i places d'aparcament propietat de l'Incasòl i, finalment, l'article 5, juntament
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amb la disposició addicional cinquena incorporen mesures per pal·liar els efectes de la pandèmia en el sector
de la producció i gestió de residus, en regular el dret de les persones que no estiguin obligades a tenir aquesta
fiança en l'àmbit de la gestió de residus a sol·licitar el seu retorn a l'Agència de Residus de Catalunya, mesura
que coadjuvarà a fer front als greuges econòmics que puguin haver patit a causa de la pandèmia.
Quant a les disposicions addicionals, la primera, la segona i la tercera complementen les mesures
organitzatives establertes en el capítol I. D'altra banda, la disposició addicional tercera estableix, de manera
singular, l'autorització per fer una contractació d'emergència en atenció al perill que per a les persones i béns
pot suposar no realitzar les obres que ara s'autoritza contractar. Finalment, la disposició addicional quarta
preveu una habilitació perquè, en relació amb determinats contractes de lloguer de béns adquirits per la
Generalitat de Catalunya per successió intestada i respecte dels quals és arrendadora, aquesta, tenint en
compte els efectes de la pandèmia respecte de les activitats desenvolupades en aquests contractes, pugui
adoptar determinades mesures sobre el pagament de les rendes, per evitar afegir més afectació als llogaters.
En el present supòsit, el caràcter extraordinari i excepcional de la situació deriva de la declaració de l'estat
d'alarma provocada per la situació sanitària que requereix adoptar de manera urgent mesures que pal·liïn, tant
com es pugui, la situació creada i que no poden ajornar-se, fins i tot, mitjançant la utilització de mitjans
legislatius d'urgència a un moment posterior.
Per tant, en ús de l'autorització que concedeix l'article 64 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, de conformitat
amb l'article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern;
A proposta del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Capítol I
Mesures de caràcter estructural i organitzatives

Article 1
1. En aquest article s'especifica l'àmbit d'aplicació i adscripció del capítol IV del Decret llei 12/2020, de 10
d'abril, pel qual s'adopten mesures pressupostàries, en relació amb el Sistema sanitari integral d'utilització
pública de Catalunya, en l'àmbit tributari i en l'estructura de l'Administració de la Generalitat, per pal·liar els
efectes de la pandèmia generada per la COVID-19.
Per tal de fer front a la situació conjuntural generada per la pandèmia de la COVID-19 en l'àmbit dels centres
de serveis socials de caràcter residencial, el Departament de Salut assumeix, per pal·liar-ne els efectes, les
competències en matèria d'intervenció i informació de centres de serveis socials de caràcter residencial que
corresponen a la Direcció General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat.
Les competències assumides pel Departament de Salut en matèria de centres de serveis socials de caràcter
residencial se circumscriuen exclusivament a les tipologies següents de serveis de la Cartera de Serveis
Socials:
a) Gent gran
a.1 Servei de llar residència per a gent gran de caràcter temporal o permanent.
a.2 Serveis de residència assistida per a gent gran de caràcter temporal o permanent.
b) Discapacitat intel·lectual
b.1 Serveis de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual.
b.2 Serveis de centre residencial temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual.
c) Discapacitat física
c.1 Serveis de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat física.
c.2 Serveis de centre residencial temporal o permanent per a persones amb discapacitat física.
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Article 2
S'afegeix un article 5.bis al Decret Llei 12/2020, de 10 d'abril, amb el contingut següent:
“Article 5.bis
Mentre l'atribució de competències previstes a l'article anterior estigui vigent, s'adopten les mesures
organitzatives següents:
a) Les unitats orgàniques del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el seu personal adscrit que
exerceixin funcions tranversals, i només pel que fa a les competències assumides pel Departament de Salut,
continuaran desenvolupant aquestes funcions sota les directrius i criteris d'actuació del Departament de Salut.
S'informarà amb caràcter previ a la Secretaria General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de
les directrius i criteris.
b) El Servei d'Inspecció i Registre, adscrit a la Direcció de Serveis del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies, així com les unitats territorials en què es desplega la funció inspectora sota la coordinació funcional
del Servei d'Inspecció i Registre esmentat, actuarà i donarà suport al Departament de Salut, a requeriment de
la inspecció sanitària, en els termes que acordin els dos departaments, en relació amb les funcions que
estableix l'article 6 de la Llei 16/1996, de 27 de novembre, reguladora de les actuacions inspectores i de
control en matèria de serveis socials i de modificació del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel
qual s'aprova la refosa de les lleis 12/1983, 26/1985 i 4/1994, en matèria d'assistència i serveis socials.
c) Amb la finalitat d'assegurar l'execució correcta dels procediments de contractació, els òrgans competents del
Departament de Salut exerciran les competències en matèria de contractació administrativa i de tots els actes
de contingut econòmic que en derivin, en relació amb les competències assumides, a través dels òrgans del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que correspongui, en funció de la quantia i, d'acord amb les
delegacions vigents en l'àmbit d'aquest Departament, sense perjudici dels expedients que pugui tramitar
directament el Departament de Salut en exercici de les seves funcions d'intervenció.
d) En relació amb els expedients que comportin l'assumpció de compromisos econòmics per part de
l'Administració de la Generalitat en relació amb les competències transferides al Departament de Salut, els
òrgans competents del Departament de Salut exerciran la competència per autoritzar i disposar tot tipus
d'anotacions comptables relacionades amb les despeses, el reconeixement de drets i obligacions, les
modificacions pressupostàries i altres facultats en matèria de gestió econòmica, pressupostària i comptable, a
través dels òrgans del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que correspongui, en funció de la
quantia, i d'acord amb les delegacions vigents en l'àmbit d'aquest Departament, sense perjudici dels
compromisos que pugui assumir directament el Departament de Salut, com a conseqüència de l'exercici de les
competències assumides d'intervenció.
e) Es comprometran amb càrrec als crèdits pressupostaris propis les despeses corresponents als expedients
següents:
- Els expedients de contractació administrativa i altres que impliquin l'assumpció de compromisos de caràcter
econòmic que, des de l'entrada en vigor del Decret llei 12/2020, de 10 d'abril, iniciïn el Departament de Salut i
el Servei Català de la Salut, en execució de les competències assumides en matèria de centres socials de
caràcter residencial.
- Les contractacions temporals de professionals que s'hagin d'efectuar per atendre la situació urgent de
caràcter social o sanitari d'aquests centres residencials per raó de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19
per part del Departament de Salut i per l'Institut Català de la Salut, pel que fa al personal sanitari.
- En el moment en què la persona titular del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda realitzi
les adaptacions pressupostàries necessàries, aquests crèdits pressupostaris propis, compromesos per part del
Departament de Salut, el Servei Català de la Salut i l'Institut Català de la Salut, seran compensats mitjançant
els crèdits pressupostaris previstos per a aquestes finalitats i no compromesos per part del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies.
f) Els sistemes d'informació necessaris per gestionar les competències assumides pel Departament de Salut
que es duguin a terme de manera unificada amb altres recursos de caràcter social han de garantir el
manteniment de les funcions d'obtenció i tractament d'informació en relació amb aquests centres i, a aquest
efecte, les unitats del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies responsables de la seva gestió han de
posar a disposició del Departament de Salut la informació que aquest els pugui requerir per a l'exercici
correcte de les funcions que li són pròpies.
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Capítol II
Mesures en l'àmbit de diferents entitats del sector públic de l'Administració de la Generalitat

Article 3
Mesures en matèria de fiances en contractes d'arrendaments urbans
Fins al 31 de desembre de 2020, els arrendadors de finques urbanes, tant les destinades a habitatge com les
destinades a altres usos, han de dipositar a l'Institut Català del Sòl la fiança en metàl·lic establerta per l'article
36.1 de la Llei estatal 29/1994, del 24 de novembre, d'arrendaments urbans, en el termini de quatre mesos, a
comptar des de la formalització del contracte.

Article 4
Mesures en matèria de d'immobles propietat de l'Institut Català del Sòl (Incasòl)
Adjudicació directa dels immobles propietat de l'Institut Català del Sòl.
1. Fins al 31 de desembre de 2020, i a l'efecte de l'alienació onerosa dels immobles que siguin propietat de
l'Incasòl, no són d'aplicació l'article 169 del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, ni el Decret 351/1995, d'alienació de locals comercials i places d'aparcament propietat de
l'Institut Català del Sòl.
2. L'alienació onerosa dels immobles que siguin propietat de l'Incasòl, fins al 31 de desembre de 2020, es
regeix pel que disposa l'article 168 del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010 de
3 d'agost.
L'Incasòl, una vegada rebuda l'oferta d'adquisició d'un immoble de la seva propietat, incloses les ofertes que
actualment estan en informació pública, l'adjudicarà directament al sol·licitant que hagi presentat l'oferta, la
qual cosa es publicarà, posteriorment a l'adjudicació, en dos dels diaris de més difusió de la comarca i en el
tauler d'anuncis de l'ajuntament del municipi a què pertanyin els immobles objecte de l'alienació. L'oferta
haurà de complir els requisits del preu de mercat fixat per la Comissió de Valoracions de l'Institut Català del
Sòl, les condicions generals de comercialització dels immobles de l'Incasòl i les condicions resolutòries previstes
en l'article del 170 del text refós esmentat.

Article 5
Modificació del text refós de la Llei reguladora dels residus
Es modifica la lletra b de l'article 24.1 del text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, que passa a tenir la redacció següent:
“b) En cas que es tracti de residus perillosos i també quan ho exigeixi la regulació específica, constituir i
dipositar una fiança suficient per fer front a les obligacions adquirides en relació amb el desenvolupament de
l'activitat i per pagar les sancions imposades i subscriure, si escau, una pòlissa d'assegurança per respondre
dels danys i perjudicis ocasionats i per regenerar els recursos naturals o els espais degradats.”

Disposicions addicionals

Primera
Les previsions del que es disposa al capítol I d'aquest Decret llei mantenen rang reglamentari als efectes del
seu desplegament, la seva modificació i derogació.
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Segona
Les previsions contingudes al capítol I d'aquest Decret llei mantindran la seva vigència durant l'estat d'alarma i
fins que estiguin vigents les mesures sanitàries d'intervenció de centres de serveis socials de caràcter
residencial de caràcter excepcional que s'acordin per gestionar la situació de crisi sanitària ocasionada per la
COVID-19, acordades per les disposicions normatives de l'Estat.

Tercera
Les funcions no assumides pel Departament de Salut, d'acord amb el que es disposa en aquest Decret llei es
mantenen en la unitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que designi la seva persona titular.

Quarta
Declaració d'obres d'emergència
D'acord amb el punt 2 de l'Acord GOV/54/2020, de 27 de març, pel qual s'acorda la suspensió dels contractes
d'obres de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, amb l'objectiu de reduir riscos de propagació
de la COVID-19, es declara l'emergència de les obres de reparació, adequació i millora (RAM) de l'Escola Mare
de Déu del Patrocini (Cardona) que té com a objecte essencial l'assegurament d'un mur de contenció de
l'escola.
Aquesta actuació forma part del contracte d'execució de les obres RAM 2019 als Serveis Territorials a
Catalunya Central (IV): Escola Mare de Déu del Patrocini (Cardona) i Escola Llobera (Llobera), Clau: XMH19524.

Cinquena
Mesures amb relació als contractes d'arrendament, de drets de superfície, de concessions administratives o de
qualsevol dret real i de lloguers procedents d'herències intestades
1. En el període d'estat d'alarma i durant els sis mesos següents al seu aixecament, respecte dels
arrendaments d'immobles propietat de la Generalitat de Catalunya, incloent-hi els que aquesta hagi adquirit
per herència intestada, així com els drets de superfície, concessions administratives o qualsevol dret real, que
la Generalitat de Catalunya ha atorgat a persones físiques o jurídiques, que s'hagin vist afectats
econòmicament pel context derivat de la COVID-19 o de les mesures preses per combatre-la, aquestes podran
sol·licitar un ajornament en el pagament de la renda o cànon dels contractes esmentats o una reducció de la
renda o cànon del període, que seran repercutits, si escau, en els cànons o rendes meritades amb posterioritat
i en un termini màxim de 36 mesos. En cap cas es meritaran interessos per l'ajornament o reducció sol·licitats.
El que preveu el paràgraf anterior s'entén únicament per a les rendes o cànons meritats però no satisfets quan
entri en vigor aquesta disposició, excepte els cànons que es meriten amb caràcter anual, que en aquest cas
s'aplicarà a la part proporcional del cànon des de l'entrada en vigor de la present disposició.
2. Per acreditar el motius relacionats amb l'estat de vulnerabilitat relacionats amb les conseqüències de la crisis
de la COVID-19, en el supòsits d'arrendaments per a ús d'habitatge, s'haurà de presentar una declaració
responsable, que es podrà presentar per mitjans telemàtics, en què es motivi aquesta vulnerabilitat, fent-se
relació de la situació econòmica de l'arrendatari i de totes les persones que visquin en l'habitatge. Una vegada
finalitzat l'estat d'alarma i les seves prorrogues, l'arrendatari disposarà del termini d'un mes per aportar els
documents acreditatius de la situació declarada.
En el supòsit d'arrendament per a ús diferent al d'habitatge i per a la resta de contracte o drets previstos en
aquesta disposició, els sol·licitants hauran d'acreditar una reducció en el volum de facturació que afecti la seva
situació econòmica, mitjançant l'aportació del llibre de factures emeses de l'exercici anterior i del corresponent
a l'exercici 2020 a data de la presentació de la sol·licitud, o per qualsevol altre mitjà que justifiqui degudament
la reducció dels ingressos. A l'efecte del que preveu la present disposició, la part del llibre de factures que
afecti el període en què es contrau aquesta disposició, es podrà presentar per mitjans telemàtics, sense
perjudici de la comprovació posterior.
La falta d'aportació de la documentació acreditativa de la situació declarada, així com que la documentació no
s'ajusti al que s'ha declarat o aportat, comportarà deixar sense efectes la resolució que s'hagi dictat en
aplicació de la present disposició.
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3. Les sol·licituds s'hauran de presentar per mitjà de l'adreça de correu electrònic de la Direcció General del
Patrimoni de la Generalitat de Catalunya: ecopatrimoni@gencat.cat.
4. A aquest efecte s'habilita la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya per a la gestió i
resolució de les sol·licituds que se'n derivin del previst en aquesta disposició.

Sisena
Devolució de fiances en l'àmbit de la gestió de residus
1. Les persones titulars d'activitats de gestió de residus que no estan obligades a disposar d'una fiança, en els
termes establerts en la lletra b de l'article 24.1 del text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel
Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, poden sol·licitar el seu retorn a l'Agència de Residus de Catalunya.
2. En el cas que es tracti d'activitats de gestió de residus no perillosos i perillosos, es retornarà únicament
l'import de la fiança que correspongui a la gestió de residus no perillosos.

Disposició derogatòria
Queda derogada la disposició addicional sisena del Decret llei 11/2020 de 7 d'abril, pel qual s'adopten mesures
econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i altres
de complementàries.

Disposició final
Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Barcelona, 21 d'abril de 2020

Joaquim Torra i Pla
President de la Generalitat de Catalunya

Pere Aragonès i Garcia
Vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda

(20.112.023)
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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
ACORD GOV/65/2020, de 5 de maig, que complementa l'Acord GOV/54/2020, de 27 de març, i s'acorden els
criteris per reprendre l'execució de determinats contractes de l'Administració de la Generalitat i del seu
sector públic que havien estat suspesos amb l'objectiu de reduir riscos de propagació de la COVID-19.
En data 17 de març es va aprovar el Decret llei 7/2020, de mesures urgents en matèria de contractació
pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i
econòmica, el qual va ser modificat pel Decret llei 8/2020, de 24 de març.
Posteriorment en data 27 de març, es va aprovar l'Acord GOV/54/2020, de 27 de març, pel qual s'acorda la
suspensió dels contractes d'obres de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, amb l'objectiu de
reduir riscos de propagació del COVID-19, durant la vigència de l'estat d'alarma establert pel Reial decret
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de la crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19.
Aquestes disposicions han comportat la suspensió total o parcial de contractes d'execució d'obres de
l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, llevat dels declarats d'emergència; bàsics o estratègics,
o amb qualificacions anàlogues a “essencial”. També han afectat els contractes de serveis vinculats a les obres,
motiu pel qual caldrà modificar-los, ampliar-los o prorrogar-los d'acord amb el que preveu l'article 34 del Reial
decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i
social de la COVID-19.
D'altra banda, i com a conseqüència, en primer lloc, de l'esmentat Reial decret llei 8/2020, de 17 de març; en
segon lloc, de la Resolució SLT/719/2020, per la qual es va acordar el tancament dels centres escolars a
Catalunya; i en tercer i últim lloc dels plans de contingència que van adoptar els departaments de la
Generalitat i el seu sector públic a l'empara de la Instrucció 2/2020, de la Secretaria de Funció Pública i
Administració, per restringir la prestació presencial de serveis als serveis essencials, es van suspendre
totalment o parcialment les prestacions derivades de contractes de prestació successiva vinculats a edificis,
instal·lacions i equipaments públics, com ara: neteja, seguretat i vigilància, manteniment, consergeria, o
jardineria entre altres. De la mateixa manera, també es van suspendre els contractes de centres i establiments
competència del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
La situació de la crisi sanitària que ha ocasionat la COVID-19 ha evolucionat cap a la fase actual de relaxació
progressiva del confinament, amb la conseqüent represa gradual de l'execució de les obres i de la prestació
dels serveis presencials en edificis, instal·lacions i equipaments públics dels departaments de la Generalitat i
del seu sector públic.
En aquest context es fa palesa la necessitat de reactivar els contractes d'obres i de manteniment de
l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic declarats suspesos totalment o parcialment o que han
vist afectat el seu desenvolupament normal com a conseqüència de les mesures derivades de la pandèmia de
la COVID-19.
Per tot això, a proposta del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda i del conseller de Territori
i Sostenibilitat, el Govern

Acorda:

-1 Aixecar la suspensió de l'execució de les obres de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic
decretada per l'Acord GOV/54/2020, de 27 de març, sempre que es garanteixin les mesures de seguretat i
salut pública, en els termes següents:
a) En una primera fase, que es farà efectiva en data 7 de maig de 2020, la represa es durà a terme en relació
amb les tipologies d'obres següents, sempre que la seva execució no comporti interacció amb usuaris o
persones alienes a l'obra:
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- obres d'edificació en equipaments públics i monuments existents (rehabilitació, reforma, ampliació i millora),
- obres d'edificació de nova construcció,
- intervencions arqueològiques,
- obra civil en espais oberts com poden ser les obres de carreteres i camins rurals, regs, obres hidràuliques i
de sanejament, obres portuàries o obres ambientals que s'executin fora dels nuclis urbans de les poblacions,
- obres civils de transports (metro, FGC, estacions d'autobusos, etc).
b) En una segona fase, que es farà efectiva en data 21 de maig de 2020, la represa es durà a terme en relació
amb les tipologies d'obres següents, que poden ser executades amb una interacció sectorial controlada amb
usuaris o persones alienes a l'obra:
- obres d'edificació de les tipologies de les fase precedent, amb l'excepció de les obres que afectin l'àmbit
sanitari i assistencial,
- obres de rehabilitació d'edificis d'habitatge,
- obres civils que s'executin en superfície, a l'interior de nuclis urbans,
- obres de manteniment i reparació ordinaris dels habitatges del parc públic titularitat o administrat per la
Generalitat i el seu sector públic,
- obres de reparació en habitatges buits propietat o gestionats per l'Agencia de l'Habitatge de Catalunya quan
aquests estiguin destinats a famílies vulnerables, sempre que es garanteixi que s'adopten les mesures
oportunes que limitin el contacte amb els veïns de l'immoble.
c) En una tercera fase, que es farà efectiva en data 28 de maig de 2020, la represa es durà a terme en relació
amb les tipologies d'obres següents que puguin interactuar amb usuaris o persones alienes a l'obra:
- resta d'obres d'edificació, amb l'excepció de les obres que afectin l'àmbit sanitari i assistencial,
- resta d'obres civils.
d) En una quarta fase, que es farà efectiva quan el Departament de Salut ho determini, i en tot cas no abans
del 28 de maig del 2020, la represa es durà a terme respecte d'obres d'edificació que afectin l'àmbit sanitari i
assistencial.

-2 Els contractes de serveis i assistències tècniques vinculats a obres suspeses d'acord amb el punt anterior,
que hagin mantingut la continuïtat, ampliaran el termini de forma automàtica per un període equivalent al
termini en què l'obra hagi quedat suspesa.

-3 Pel que fa als serveis de manteniment dels immobles de l'Administració de la Generalitat i del seu sector
públic que actualment estan suspesos totalment o parcial d'acord amb l'article 1 del Decret llei 7/2020, de 17
de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de
transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, modificat pel Decret llei 8/2020, de 24
de març, s'ha d'anar restablint en els termes següents i d'acord amb criteris de proporcionalitat respecte dels
usos dels immobles i garantint, en tot cas, la seva funcionalitat, d'acord amb els criteris següents:
- En una primera fase, es reprendran els serveis de manteniment ordinari de tots els immobles i edificis on hi
hagi dependències de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic en funcionament i on es porti a
terme qualsevol activitat pròpia de les seves competències.
En els immobles que no estiguin en funcionament s'ha de fer un manteniment bàsic que garanteixi les
condicions de seguretat i salut i la funcionalitat fins al moment de represa de l'activitat.
- En una segona fase, que es farà efectiva quan el Departament de Salut així ho determini a partir de les seves
necessitats, es reprendran els serveis de manteniment ordinari dels centres de l'àmbit sanitari i assistencial.

-4 L'evolució de la crisis sanitària que obliga a adaptar i concretar de forma continuada les mesures adoptades,
d'una banda, i la flexibilització de les restriccions de les activitats econòmiques, de prestació de serveis i de
realització d'obres derivades de la declaració de l'estat d'alarma i de les pròrrogues consecutives de l'altra,
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permeten concloure que ha desaparegut la situació de força major que va justificar la suspensió d'aquests
contractes i, per tant, s'autoritza:
a) L'aixecament de la suspensió dels contractes d'obres recollits en el punt 1, els quals es van suspendre per
l'Acord GOV/54/2020, de 27 de març. Aquest aixecament, tindrà efectes automàtics en la data establerta per a
cada fase, i serà suficient una comunicació per correu electrònic de l'Administració o entitat contractant al
contractista.
b) En el cas dels contractes d'obres recollits en el punt 1, els quals es van suspendre a petició del contractista
en aplicació del Decret llei 7/2020, de 17 de març, modificat pel Decret llei 8/2020, de 24 de març,
l'Administració o entitat contractant declararà l'aixecament de la suspensió sense que sigui necessària petició
del contractista, i sempre tenint en compte els termes i calendaris de les fases del punt 1.
c) L'aixecament de la suspensió dels contractes de manteniment d'immobles compresos en la primera fase del
punt 3 tindrà efectes automàtics des de la comunicació per correu electrònic de l'Administració o entitat
contractant al contractista.
Pel que fa a la resta de contractes de manteniment d'immobles del punt 3, l'Administració o entitat contractant
acordarà la represa del servei ordinari en el moment que l'immoble estigui en funcionament o, en el cas dels
centres de l'àmbit sanitari i sociosanitari, quan el Departament de Salut així ho determini.
En tots els supòsits dels apartats anteriors i d'ofici es podrà formalitzar acta d'aixecament de la suspensió dels
contractes.

-5 El calendari de represa previst en aquest Acord restarà condicionat i podrà modificar-se, en funció de les
decisions que acordi el PROCICAT, en atenció a l'evolució de la pandèmia.

-6 Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 5 de maig de 2020

Víctor Cullell i Comellas
Secretari del Govern

(20.126.026)
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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
DECRET LLEI 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència,
ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19.
El president de la Generalitat de Catalunya,

L'article 67.6.a) de l'Estatut preveu que els decrets llei són promulgats, en nom del rei, pel president o
presidenta de la Generalitat.
D'acord amb l'anterior, promulgo el següent

DECRET LLEI

El Govern, davant la necessitat extraordinària i urgent que ha suscitat la greu situació de pandèmia mundial
decretada per l'Organització Mundial de la Salut, i la posterior declaració de l'estat d'alarma decretada
mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, ha adoptat diverses mesures econòmiques i
pressupostàries, fiscals i financeres, sanitàries, procedimentals i d'intendència general per tal de pal·liar els
efectes desfavorables d'aquesta situació de crisi sanitària.
En el context actual es considera necessari adoptar un nou Decret llei que aprovi noves mesures
complementàries en matèria transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat encaminades a
pal·liar els efectes de la COVID-19.
Aquest Decret llei s'estructura en vuit capítols, trenta-vuit articles, dues disposicions addicionals i dues
disposicions finals.
En el capítol I, referit a mesures complementàries de transparència de l'abonament de subministraments i
altres per fer front al context generat per la COVID-19, parteix de la situació originada per l'estat d'alarma, així
com de la necessitat de fer front amb extrema urgència a la compra dels subministraments, fonamentalment
de caràcter sanitari, que la pandèmia ocasionada per la COVID-19 suposava, van fer necessari l'ús del
mecanisme de les despeses a justificar com a procediment per obtenir els subministraments necessaris, i més
en un mercat internacional caracteritzat per la insuficiència de subministraments i l'extrema competitivitat, fet
que alterava el funcionament normal dels mercats i, per tant, dels mecanismes ordinaris d'aprovisionament de
les administracions públiques.
Una vegada superada aquesta fase, es fa necessari, amb l'ànim de donar visibilitat i seguretat a les actuacions
realitzades mitjançant aquest procediment, arbitrar els mecanismes de control propis d'una Administració
pública, partint, no obstant això, de l'excepcionalitat de la situació descrita. Amb aquesta finalitat, s'estableix la
present regulació en relació amb les actuacions que ha de portar a terme la Intervenció General de la
Generalitat de Catalunya. El resultat de la revisió efectuada serà objecte de publicitat en el web del
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.
Amb caràcter general i respecte dels capítols II a VI, respectivament, es parteix del fet que en l'àmbit del
treball i de l'ocupació és necessari adoptar mesures urgents per pal·liar els efectes desfavorables que ha
provocat la crisi sanitària derivada de la COVID-19, tant en les persones com en les empreses, posant en
marxa de manera urgent ajudes destinades a crear i mantenir ocupació, fonamentalment en aquests moments
tan difícils.
Atès l'elevat nombre d'ERTO que s'han presentat de més de 93.000 empreses, que afecten més de 680.000
treballadors, a curt i mitjà termini, informes prospectius fan preveure la possibilitat que molts d'aquests ERTO
es puguin convertir en acomiadaments. Cal tenir en compte que no només les grans empreses han fet un
ERTO, sinó que un alt percentatge del total d'ERTO corresponen a mitjanes i petites empreses i empreses
cooperatives i de l'economia social, que són principalment amb les que treballen els ajuntaments i el Servei
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Públic d'Ocupació. Davant d'aquesta situació d'adaptació i reorganització, el teixit productiu dels nostres pobles
i ciutats difícilment podrà suportar aquest embat econòmic, atès que ja estàvem entrant en recessió. Això
implica moltes persones a les llistes de les oficines de treball. A causa de la situació de crisi originada per la
COVID-19, el mercat de treball ha sofert un gran impacte. L'atur registrat es va situar en 417.047 persones el
passat mes de març, i ha augmentat un 6,1% només durant la primera quinzena del mes d'abril. En un mes
des de l'inici de l'estat d'alarma, han augmentat en un 30% les persones inscrites com a demandants
d'ocupació; les afiliacions a la seguretat social han disminuït en 130.513 persones respecte del mes de febrer;
es registra un fort descens en la contractació, amb un 28% de caiguda respecte del mes de febrer de l'any
anterior; a 117.240 persones demandants d'ocupació, se'ls acaben les prestacions en els propers mesos: a
més de 20.000 persones, durant el mes d'abril i, previsiblement, a més de 60.000, durant el proper mes de
maig. De fet, en aquests moments el 48% de les persones demandants d'ocupació no ocupades no perceben
cap prestació o subsidi de l'Estat. Els experts parlen d'un escenari amb un 21% de persones actives en situació
d'atur i també indiquen que una resposta ràpida a l'inici d'aquesta situació té perspectives molt més
prometedores.
En aquests moments tan complexos, l'activació i la mobilització de recursos nous i existents de la manera més
àgil i ràpida possible i fent incidència en la diversitat són una necessitat i una obligació que cal assumir.
També s'ha de tenir en compte que el futur immediat no anima a pensar que la realitat que els treballadors
sotmesos a mesures per la COVID-19 es trobaran quan tornin al seu lloc de treball físic, sigui de tornada a la
normalitat. Ans al contrari, l'escenari dibuixa moltes persones amb situacions complexes i de gran impacte
emocional, no només per haver perdut la feina o l'habitatge, sinó també per haver estat afectats directament
per la COVID-19 i, possiblement, per haver d'afrontar la pèrdua dels seus éssers estimats. És per això que el
primer nivell per afrontar la nova situació, en l'àmbit organitzatiu i emocional, és en l'Administració més
propera a la ciutadania, l'Administració local, que coneix la seva realitat, tot i que es trobaran amb nous
elements i situacions desconegudes a les quals hauran de donar resposta. És per això, que se l'ha de dotar dels
recursos tècnics i humans, així com metodològics per afrontar aquesta nova situació.
Així doncs, en aquest context d'inestabilitat, es considera prioritari establir mesures adreçades a donar suport
al teixit productiu, especialment a les petites i mitjanes empreses i als autònoms i a les empreses cooperatives
i de l'economia social, i minimitzar l'impacte social perquè, una vegada superada la crisi sanitària, es produeixi
al més aviat possible el rellançament econòmic, garantint l'estabilitat en l'ocupació.
Es per això que es considera necessari adoptar unes mesures adreçades a donar suport al manteniment de
llocs de treball, suport i acompanyament a les persones i establir incentius per a les empreses adreçats al
foment de l'ocupació.
Així, el capítol II preveu uns ajuts destinats al finançament per a l'elaboració i l'execució dels plans de
reactivació socioeconòmica COVID-19 de les entitats locals. Aquesta línia va totalment alineada amb la mesura
9 del Decàleg per a la recuperació socioeconòmica dels municipis de Catalunya. Amb aquesta mesura es
regulen, per una banda, uns ajuts econòmics per contractar personal tècnic per part dels ens locals, que han
d'impulsar els plans de reactivació, amb la finalitat de pal·liar les afectacions produïdes per la crisi de la
COVID-19 en els seus respectius àmbits territorials a Catalunya.
I, per una altra banda, també es preveuen ajudes destinades a la contractació d'un servei de consultoria i
assistència tècnica per a l'elaboració d'aquests plans de reactivació socioeconòmica COVID-19.
Aquests ajuts s'adrecen als ajuntaments i als consells comarcals que consten en l'annex d'aquest Decret llei
que, d'acord amb les darreres dades publicades a l'Idescat, han estat definits en funció de la població dels
municipis i garantint la cobertura de tot el territori. S'ha fet un tall en municipis amb un mínim nombre
d'habitants perquè es considera necessari un mínim de densitat de població que es correspon amb una
capacitat econòmica i organitzativa suficientment acreditada dels ajuntaments que els gestionen per poder
elaborar i executar els plans, que és l'objectiu primordial de la mesura. També es dona l'opció de participar els
consells comarcals perquè d'aquesta forma es garanteix que aquesta mesura arriba a tot el territori i es
continua mantenint un gruix suficient de població perquè l'activitat planificadora tingui eficàcia, cobrint
mitjançant els consells comarcals tots aquells municipis de Catalunya amb menys densitat de població.
El capítol III aprova una línia extraordinària i urgent del Programa de treball i formació per pal·liar situacions
derivades de la COVID-19, consistent en projectes de millora de l'ocupabilitat dels treballadors, especialment
aquells que s'han quedat sense feina a causa de la crisi de la COVID-19 i els que tenen més dificultats d'accés
al mercat laboral, per mitjà d'accions d'experiència laboral i accions de formació i, si escau, accions de
formació transversal. Cal tenir en compte que aquesta crisi ja està afectant de forma molt directa els col·lectius
més vulnerables i que, malauradament, l'impacte socioeconòmic també arribarà a aquelles persones que mai
haguessin pensat que algun dia es trobarien en situació de desocupació. Per tant, hi haurà nous col·lectius
professionals sobre els quals no hi havia cap previsió que es poguessin quedar en situació d'atur. Aquesta línia
pretén incidir de forma directa sobre aquests dos col·lectius.
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En concret, la mesura de treball i formació línia COVID-19 anirà adreçada a les persones que han perdut la
feina a partir del 14 de març de 2020 i a persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no
perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni ajuts, preferentment més grans de 45 anys. Aquests dos
col·lectius han estat els més afectats per l'estat d'alarma i la crisi generada per aquest.
El capítol IV preveu una mesura d'ajuts per al manteniment de l'ocupació en microempreses i per part
d'autònoms amb persones a càrrec seu, que s'han vist afectades per la crisis de la COVID-19, i amb l'objecte
d'evitar la desocupació de les persones que tenen contractades. Es tracta d'uns ajuts econòmics que tenen per
objecte tornar a l'activitat a persones, famílies i empreses afectades. Els beneficiaris són microempreses o
autònoms que tinguin contractades fins a deu treballadors, i que hagin mantingut la plantilla ja sigui perquè
hagin efectuat un expedient temporal de regulació d'ocupació o hagin reduït la jornada laboral dels contractes
de treball. La mesura consisteix en un ajut del 50% del salari mínim interprofessional per a un màxim de tres
treballadors i durant sis mesos, o la part proporcional equivalent en el cas de contractes a jornada parcial,
sempre que aquestes microempreses i autònoms mantinguin el 100% de la plantilla que tenien en el moment
anterior a l'estat d'alarma i, com a mínim, durant els 12 mesos següents al reinici de l'activitat.
El capítol V preveu mesures de suport a les microempreses, autònoms, les empreses cooperatives i de
l'economia social. Aquestes mesures tenen per objecte l'impuls de projectes de transformació digital i de nous
models de negoci i activitat econòmica amb l'objectiu de mantenir l'ocupació i la millora de l'ocupabilitat,
afrontar millor els reptes sorgits de la nova realitat socioeconòmica, de manera que es reforci la viabilitat de les
microempreses, els autònoms i les empreses cooperatives i de l'economia social.
A aquestes efectes, es preveuen dues línies de subvencions diferenciades sobre la base de la tipologia
d'empresa objecte de l'ajut. Una primera línia de mesures va destinada al suport dels treballadors de
microempreses i a autònoms, que ocupin fins a 10 treballadors, i que s'han vist agreujades pels efectes de les
mesures preventives i de contenció derivades de la crisi sanitària de la COVID-19. Una segona línia de mesures
de suport a projectes singulars per a la reactivació socioeconòmica COVID-19 per a empreses cooperatives i de
l'economia social, que va totalment alineada amb la primera proposta de l'Associació Economia Social de
Catalunya (AESCAT), que agrupa les entitats representatives de l'economia social i solidària ‒el
cooperativisme, el tercer sector social, les mutualitats i l'economia solidària‒ apostant perquè l'economia social
i solidària sigui una proposta tinguda en compte per minimitzar l'impacte sobre l'ocupació i l'activitat
socioempresarial, perquè és una peça clau per assolir un model de desenvolupament socioeconòmic sostenible,
divers i centrat en les persones i arrelat al territori.
El capítol VI preveu mesures en els programes en matèria de treball autònom, amb una previsió de
flexibilització en la convocatòria de suport a la consolidació, enfortiment i reinvenció del treball autònom a
Catalunya, preveient mesures com l'augment de les sessions d'assessorament, o l'adaptació de les sessions
d'informació a les noves necessitats derivades de la crisi de la COVID-19.
Així mateix, s'anuncia una ampliació del pressupost destinat a la convocatòria anual dels programes d'ajuts a la
creació del treball autònom dels joves entre 18 i 29 anys, per poder disposar d'una renda de subsistència
durant la primera fase de la posada en marxa de l'activitat.
En relació amb el capítol VII, el Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de
contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria
tributària i econòmica, modificat parcialment pel Decret llei 8/2020, de 24 de març, estableix diverses mesures
relacionades amb la suspensió dels contractes administratius afectats per la situació de l'estat d'alarma
declarada pel Reial decret 463/2020, de 14 de març.
Concretament, l'article 1.6, en la redacció donada per l'article 1 del Decret llei 8/2020, de 24 de març, disposa
que els contractes de menjadors escolars queden subjectes al règim establert a l'article 34.4 del Reial decret
llei 8/2020, de 17 de març, pel que fa a la suspensió i al pagament de les indemnitzacions corresponents i que,
a sol·licitud del contractista i per resolució del conseller o consellera d'Educació, s'establiran les mesures
necessàries per al reequilibri econòmic d'aquests contractes.
La regulació es refereix únicament a la gestió indirecta contractual dels serveis de menjador i no inclou, per
tant, la gestió indirecta no contractual a través de les associacions de pares i mares d'alumnes, i altres
entitats, que és característica del nostre sistema de gestió d'aquests serveis. En aquest sentit, l'article 5 del
Decret 219/1989, d'1 d'agost, de delegació de competències de la Generalitat a les comarques en matèria
d'ensenyament, disposa que les comarques podran establir convenis i contractes amb entitats públiques i
privades per a la gestió dels serveis delegats.
Igualment, l'article 10 del Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador
als centres docents públics de titularitat del Departament d'Ensenyament, preveu fórmules no contractuals de
gestió indirecta del servei de menjador escolar, com els convenis amb establiments oberts al públic, entitats o
institucions que ofereixin garantia suficient de la prestació correcta del servei.
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Atesa, doncs, la realitat del nostre sistema de gestió dels menjadors escolars de titularitat del Departament
d'Educació, cal preveure el règim d'indemnització en el cas de la gestió sota fórmules no contractuals, tal com
es fa, en relació amb els serveis socials, mitjançant la disposició addicional primera del Decret llei 8/2020, de
24 de març. Amb aquesta finalitat, mitjançant l'article 2 es modifica parcialment el Decret llei 7/2020, de 17 de
març, amb l'afegit d'una nova disposició addicional per la qual es regula el procediment per al reequilibri
econòmic en relació amb els instruments no contractuals de gestió dels serveis de menjadors escolars, als
quals caldrà aplicar els mateixos criteris de determinació de l'equilibri econòmic que es fixin en relació amb els
instruments contractuals. Per tot això, es proposa afegir al Decret llei 7/2020, de 17 de març una disposició
addicional quarta que dona resposta a la situació plantejada.
Respecte del capítol VII, referit a mesures en matèria de mobilitat i pel que fa a l'àmbit específic dels
treballadors del sector agrari, escau adoptar mesures que coadjuvin a l'impuls de la reactivació econòmica en
els sectors de proximitat i al reequilibri territorial. En concret, es tracta de facilitar els seus desplaçaments
motivats per les campanyes agràries, sempre en el marc fixat per l'Acord del Govern 28 d'abril de 2020, pel
qual s'impulsa la coordinació i el seguiment de la campanya agrària en el context de la pandèmia generada per
la COVID-19.
En aquest sentit, atesa la importància de la campanya agrària, i especialment de la recollida del producte, per
nodrir la cadena alimentària de productes bàsics, s'incorporen en el Decret llei un conjunt de mesures per
adequar l'ús del sistema de transport públic i la mobilitat, davant l'emergència derivada d'aquesta pandèmia, a
les necessitats especifiques esmentades, en termes adequats a la Resolució SLT/747/2020, de 17 de març, per
la qual s'adopten mesures complementàries en l'àmbit del transport públic de viatgers pel SARS-CoV-2.
En quan les disposicions addicionals, la primera preveu la possibilitat, si escau, d'ampliar els imports màxims
que s'hi destinen i la segona preveu la possibilitat d'efectuar una bestreta al centres especials de treball per
mesos vençuts, per atendre la situació excepcional derivada de la COVID-19, per tal de poder donar el suport
a les persones afectades en aquests centres i preveient una posterior regularització de les quantitats. Aquesta
disposició va alineada amb la mesura 2 del Pla de mesures urgents per a la reactivació econòmica de la
Confederació del Tercer Sector.
En darrer terme, les disposicions finals preveuen l'aprovació de les corresponents convocatòries i instruccions
necessàries per al desplegament dels ajuts que regula aquest Decret llei, i la disposició final segona en preveu
l'entrada en vigor.
Atesa la greu situació de crisi sanitària plantejada i, d'acord amb article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de
novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern i en ús de l'autorització que concedeix l'article 64 de
l'Estatut d'autonomia de Catalunya, a proposta del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda i
amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Capítol I
Mesures complementàries de transparència de l'abonament de subministraments i altres per fer front al context
generat per la COVID-19

Article 1
Seguiment dels pagaments per avançat
1.1 Les despeses vinculades a contractes d'emergència o altres despeses que tinguin com a finalitat fer front al
context generat per la COVID-19, i necessitin o hagin necessitat l'abonament d'una bestreta amb caràcter
previ a la seva realització, tenen la consideració de despesa a justificar en virtut de l'article 16 del Reial decret
llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per respondre a l'impacte econòmic de la
COVID-19. Els lliuraments de fons necessaris per fer front a les despeses els ha d'abonar a l'adjudicatari la
Tresoreria de la Generalitat de Catalunya.
1.2 L'acreditació formal de la realització d'aquestes despeses serà objecte de verificació per part de la
Intervenció General en el termini de tres mesos a partir de la data d'aixecament de l'estat d'alarma. Les
actuacions inclouran la comprovació de la justificació de l'emergència mitjançant la resolució de l'òrgan
corresponent, l'encàrrec de l'actuació a dur a terme, l'existència de l'albarà d'entrega en el cas de
subministraments, la factura, així com la recepció de la prestació efectuada. El resultat del control es publicarà
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al web del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.
1.3 Aquestes disposicions també són d'aplicació quan la contractació per a l'atenció d'aquestes necessitats
s'hagi de produir a l'estranger i en el cas dels convenis de règim especial previstos en la disposició addicional
tercera del Decret llei 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de
mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de
transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d'adopció d'altres mesures complementàries.

Capítol II
Mesura d'ajuts directes per al finançament dels plans de reactivació socioeconòmica COVID-19 en l'àmbit
d'ocupació

Article 2
Plans de reactivació socioeconòmica COVID-19
Els plans de reactivació socioeconòmica COVID-19 són els instruments de planificació que han de permetre,
des de l'àmbit local i de manera concertada, identificar les actuacions necessàries i urgents per contenir
l'impacte socioeconòmic com a conseqüència de les mesures preventives i de contenció derivades de la situació
de la COVID-19 i per millorar la situació d'ocupabilitat de les persones, així com la reactivació de les empreses
en la seva activitat productiva.

Article 3
Objecte i finalitat
L'objecte d'aquesta mesura és regular un ajut, amb caràcter extraordinari, per raons d'interès públic i social, a
les administracions locals de Catalunya per impulsar l'elaboració i execució dels Plans de reactivació
socioeconòmica COVID-19 en l'àmbit de l'ocupació, mitjançant uns ajuts econòmics adreçats a finançar els
costos que se'n derivin, amb la finalitat de pal·liar les afectacions produïdes per la crisi de la COVID-19 a
Catalunya

Article 4
Entitats beneficiàries
4.1 Les entitats beneficiàries d'aquests ajuts són els ajuntaments i els consells comarcals que consten en
l'annex d'aquest Decret llei, organitzats en funció de la seva dimensió, de forma que es garanteix que aquesta
mesura arriba a tot el territori. Les entitats beneficiàries d'aquests ajuts podran executar les actuacions
subvencionades mitjançant els seus organismes autònoms o les entitats dependents o vinculades, amb
competència en matèria de polítiques actives d'ocupació, desenvolupament local i de promoció de l'ocupació de
manera concertada.
4.2 Les entitats locals i consells comarcals determinats a l'annex d'aquest Decret llei, i els seus ens de gestió si
escau, com a beneficiaris dels ajuts del Pla de reactivació socioeconòmica COVID-19, han de complir els
requisits establerts a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Article 5
Actuacions, despeses subvencionables i import de l'ajut
Els projectes subvencionables en l'àmbit del Pla de reactivació socioeconòmica COVID-19 inclouen dues
actuacions, que són:
a) La contractació laboral de dos tècnics o tècniques per executar, coordinar i fer el seguiment del Pla.
Aquestes persones han d'haver estat inscrites com a demandants d'ocupació abans de la contractació i tenir
una titulació universitària oficial vinculada a la tasca a desenvolupar, o bé, si no hi està vinculada, ha
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d'acreditar una experiència laboral relacionada amb la tasca, d'un mínim de 3 anys.
Són subvencionables els costos laborals d'aquesta contractació, per un import de 34.400,00 euros per persona.
Aquesta quantia es correspon a 12 mesos d'execució, per un contracte a jornada completa. Té el caràcter de
retribució mínima, i inclou el salari brut mensual, més el prorrateig de les pagues extraordinàries i les
despeses de la cotització empresarial.
b) L'elaboració del Pla mitjançant la contractació d'una persona tècnica, o la dedicació d'una persona experta
de la pròpia entitat assignada a aquesta tasca. En cas de nova contractació la persona ha d'haver estat inscrita
com a demandant d'ocupació abans de la contractació i tenir una titulació universitària oficial, la qual ha
d'estar vinculada a la tasca a desenvolupar, o bé, malgrat no estigui vinculada, acrediti una experiència laboral
relacionada amb la tasca, d'un mínim de 3 anys. En el cas que la tasca sigui assumida per una persona tècnica
de la pròpia entitat, ha de constar un encàrrec específic d'aquestes funcions.
Aquest contracte pot ser substituït per la contractació d'un servei de consultoria i assistència com a suport a
l'elaboració del pla de reactivació socioeconòmica COVID-19.
L'import màxim de l'ajut és de 34.400,00 euros.
La contractació dels serveis de consultoria i assistència per realitzar les actuacions previstes en aquesta mesura
s'ha de dur a terme d'acord amb el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i s'ha de valorar el coneixement del territori que
aportin les empreses licitadores.

Article 6
Termini d'execució
Seran subvencionables els projectes iniciats i no finalitzats, a partir del 14 de març de 2020. El termini
d'execució total dels projectes finalitza com a màxim un cop exhaurits els 12 mesos de contracte del personal
tècnic, que s'ha de produir com a màxim dintre dels dos mesos següents a la data de notificació de
l'atorgament de la subvenció.

Article 7
Sol·licituds
7.1 Les entitats locals i els consells comarcals indicats a l'annex d'aquest Decret llei han de presentar la
sol·licitud i la documentació corresponent per via telemàtica, d'acord amb les indicacions que determini l'òrgan
competent.
7.2 Juntament amb la sol·licitud degudament emplenada i signada, s'ha de presentar, segons el model
normalitzat disponible, la documentació següent:
a. Memòria explicativa del projecte, que ha de contenir la justificació de la necessitat del pla en el context
socioeconòmic de l'àmbit d'actuació.
b. Declaració responsable de l'entitat sol·licitant conforme compleix els requisits per poder ser beneficiari de les
ajudes previstes.
7.3 El termini de presentació de les sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació d'aquest Decret llei i finalitza el
29 de maig de 2020.

Article 8
Procediment de concessió
8.1 Aquests ajuts es tramiten conforme amb el procediment previst a la Llei 38/2003 de 17 de novembre,
general de subvencions i al text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre atenent a la singularitat derivada de l'impacte econòmic i social del
COVID-19, que permeten apreciar la concurrència de raons d'interès públic, econòmic i social que dificulten la
convocatòria pública de les referides subvencions.
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8.2 La resolució d'atorgament dels ajuts directes correspon a la persona titular de la Direcció del Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya, i el termini per dictar la resolució és d'un mes a partir de l'endemà de la presentació
de les sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat i notificat resolució expressa, les
entitats beneficiàries podran entendre desestimada la subvenció per silenci administratiu, sense perjudici del
deure de resoldre de les administracions públiques.

Article 9
Aplicació pressupostària i finançament
9.1 L'import màxim corresponent a l'atorgament d'aquests ajuts econòmics és de, 6.708.000,00 d'euros
corresponents al pressupost del 2020, a càrrec de les partides pressupostàries 6204.D/460000190/331D/0000
FPAO, 6204.D/461000190/331D/0000 FPAO i 6204.D/469000190/331D/0000 FPAO.
9.2 Les actuacions previstes en aquesta mesura podran ser elegibles a través del Programa Operatiu FSE de
Catalunya 2014-2020, núm. CCI2014ES05SFOP007 del Fons Social Europeu.

Article 10
Bestreta
S'atorgarà una bestreta de la totalitat de l'import concedit sense necessitat d'aportar cap aval o garantia, atesa
la naturalesa dels beneficiaris i atesa la urgència i la necessitat de pal·liar els efectes provocats per la crisi
sanitària de la COVID-19.

Article 11
Compatibilitat dels ajuts
11.1. Aquests ajuts són compatibles amb qualsevol altre ajut concedit amb la mateixa finalitat que estigui
finançat per altres administracions o ens públics o privats, ja siguin d'àmbit local, nacional, estatal, de la Unió
Europea o d'organismes internacionals, incloses les reduccions dels costos de la Seguretat Social.
11.2. L'import dels ajuts concedits en cap cas pot ser d'una quantia que superi els costos d'execució de les
actuacions.

Article 12
Seguiment i justificació de despeses
12.1 Un cop executades les actuacions, les entitats beneficiàries han de presentar un compte justificatiu amb
certificat de l'interventor o interventora, respecte de les despeses realitzades i pagades.
12.2 El compte justificatiu ha d'incloure el Pla de reactivació socioeconòmica COVID-19, una breu memòria de
l'activitat de les persones tècniques contractades, per coordinar, impulsar i fer el seguiment del Pla i el detall
dels conceptes pels quals s'han imputat les despeses i l'import corresponent.
12.3 El termini per presentar la justificació serà com a màxim de dos mesos, a partir de l'endemà de finalitzar
l'execució.
12.4. La persona titular de la direcció dels Servei Públic d'Ocupació de Catalunya establirà, mitjançant una
instrucció, els mecanismes de seguiment i control que permetin comprovar l'execució correcta de les
actuacions per les quals es concedeix l'ajut.
12.5. En l'execució de les tasques de seguiment i control es pot demanar als ens locals i als consells comarcals
beneficiaris tota la informació i la documentació complementària que es consideri necessària per a l'avaluació
correcta de les justificacions de despesa presentades. Igualment, els ajuntaments i els consells comarcals
beneficiaris estan obligats a facilitar tota la informació que els requereixin els òrgans de control de
l'Administració de la Generalitat.

Article 13
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Obligacions
Les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions estaran subjectes a les obligacions previstes a l'article 14 i
concordants de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions.

Capítol III
Mesura de línia extraordinària i urgent COVID-19 del Programa de treball i formació

Article 14
Objecte i finalitat
14.1 L'objecte d'aquesta mesura és atorgar subvencions per tal de millorar l'ocupabilitat de les persones
desocupades amb dificultats d'accés al treball, la situació de les quals s'ha vist agreujada per efectes de les
mesures preventives i de contenció derivades de la situació de la COVID-19.
14.2 Aquesta mesura s'emmarca en l'àmbit del Programa treball i formació, gestionat pel Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya, el qual haurà d'aprovar una convocatòria extraordinària.

Article 15
Entitats beneficiàries
Poden ser beneficiàries d'aquestes subvencions les administracions locals de Catalunya o els seus organismes
autònoms o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d'ocupació, desenvolupament local i
de promoció de l'ocupació, dependents o vinculades a aquelles, que es determinin a la convocatòria
extraordinària.

Article 16
Actuacions subvencionables
Aquest Programa ofereix una experiència laboral a les persones destinatàries mitjançant la subscripció d'un
contracte de treball i una acció de formació transversal.
16.1 Accions d'experiència laboral.
Els àmbits d'actuació per a les accions d'experiència laboral són:
a) Activitats de suport a la represa de l'activitat: tots aquells àmbits d'actuació locals relacionats amb activitats
de suport a la represa de l'activitat per raó de la reactivació de l'activitat econòmica afectada per la COVID-19,
com per exemple agents cívics per a mercats municipals, transports públics, informadors de suport a altres
serveis locals, com policia local, entre d'altres.
b) Activitats d'interès social i educatiu: tots aquells àmbits de suport a tasques socials i educatives, com per
exemple, acompanyar al metge, distribució d'aliments i/o medicaments, recollida de proves mèdiques, suport a
deures escolars, suport telemàtic en tasques educatives i altres tipus de suport a les famílies, a la comunitat i
a la gent gran.
c) Altres activitats addicionals als àmbits d'actuació habituals de les entitats locals.
La durada del contracte ha de ser de 9 mesos a jornada completa.
Les accions d'experiència laboral han de ser competència de l'entitat beneficiària, no podent substituir llocs de
treball estructurals, sinó activitats addicionals a l'activitat habitual del personal de l'Administració local.
16.2 Accions de formació transversal.
Les accions de formació transversal a realitzar per les persones contractades estaran incloses dins les famílies
professionals ADG Administració i gestió i SAN Sanitat. La resolució de convocatòria extraordinària indicarà els
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mòduls formatius a impartir.
Les persones contractades han de realitzar 60 hores de formació, durant el període d'execució del contracte i
dins de la jornada laboral.

Article 17
Persones destinatàries
17.1 Les actuacions previstes en aquesta mesura s'adrecen a les persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació
de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) a partir del dia 16 de març de 2020, inclòs.
Així mateix, també s'adrecen a les persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no perceptores
de prestació per desocupació o subsidi, ni d'ajuts.
17.2 Com a mínim, el 50% de les persones contractades han de ser dones. En cas que el nombre de
contractes a formalitzar sigui imparell, s'ha de prioritzar la contractació de dones.
17.3 En el procés de selecció i d'acord amb l'article 34 del Reial decret legislatiu 3/2015, de 23 d'octubre, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei d'ocupació, en el seu apartat 1, els processos d'intermediació s'han de
prestar d'acord amb els principis d'igualtat d'oportunitats en l'accés a l'ocupació, la no discriminació, garantintse la plena transparència en el seu funcionament.

Article 18
Aplicació pressupostària i finançament
18.1 L'import màxim destinat a la concessió de les subvencions previstes en aquesta mesura és de 15.000.000
euros, a càrrec de les partides pressupostàries 6204.D/460000190/331E/0000 FPAO,
6204.D/461000190/331E/0000 FPAO i 6204.D/469000190/331E/0000 FPAO.
18.2 Les actuacions previstes en aquesta mesura poden ser elegibles a través del Programa operatiu FSE de
Catalunya 2014-2020, núm. CCI2014ES05SFOP007 del Fons Social Europeu,

Article 19
Bestreta
S'atorgarà una bestreta de la totalitat de l'import concedit sense necessitat d'aportar cap aval o garantia, atesa
la naturalesa dels beneficiaris i atesa la urgència i la necessitat de pal·liar els efectes provocats per la crisi
sanitària de la COVID-19.

Capítol IV
Mesura d'ajuts per al manteniment de l'ocupació en microempreses i treballadors autònoms

Article 20
Objecte i finalitat
20.1 L'objecte d'aquesta mesura d'ajut, és mantenir l'ocupació dels treballadors contractats en microempreses
i per part treballadors autònoms, i a aquest efecte s'aprovarà una convocatòria extraordinària.
20.2 La finalitat d'aquesta mesura és, per tant, que els treballadors autònoms i les microempreses, la situació
de les quals s'ha vist agreujada per efectes de les mesures preventives i de contenció derivades de la situació
de la COVID-19, puguin reiniciar la seva activitat, evitant així la desocupació de les persones amb les quals
tinguin una relació laboral.

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

Article 21
Entitats beneficiàries
21.1 Poden ser entitats beneficiàries d'aquesta subvenció les microempreses i els treballadors autònoms que
ocupin fins a 10 treballadors, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya, que hagin vist
suspesa la seva activitat per raó de la declaració de l'estat d'alarma regulat al Reial decret, 463/2020, de 14 de
març, pel qual es declara l'estat d'alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID19.
21.2 Aquestes microempreses i treballadors autònoms han de mantenir el 100% de la plantilla que tenien en el
moment en que es va declarar l'estat d'alarma, com a mínim, durant els 12 mesos següents a l'atorgament de
l'ajut per al reinici de l'activitat.

Article 22
Actuacions subvencionables i import de l'ajut
22.1 Són subvencionables els costos laborals dels treballadors que formin part de la plantilla de les entitats
beneficiàries, fins a un màxim de 3, per un període de sis mesos des del reinici de l'activitat.
22.2 La quantia de la subvenció a atorgar és un mòdul econòmic equivalent al 50% del salari mínim
interprofessional vigent en el moment de publicar-se aquest Decret llei, l'import del qual s'ha de publicar a la
convocatòria extraordinària.

Article 23
Pagament i compatibilitat
23.1 Es concedirà una bestreta del 90% de l'import de la subvenció que es realitzarà en la mateixa resolució
d'atorgament, sense necessitat d'aportar cap aval o garantia, atesa la naturalesa dels beneficiaris i la urgència
i la necessitat de pal·liar els efectes provocats per la crisi sanitària de la COVID-19. El 10% restant de la
subvenció es pagarà un cop l'entitat hagi justificat degudament l'execució de l'actuació.
23.2 Aquests ajuts són compatibles amb qualsevol altre ajut concedit amb la mateixa finalitat que estigui
finançat per altres administracions o ens públics o privats, ja siguin d'àmbit local, nacional, estatal, de la Unió
Europea o d'organismes internacionals, incloses les reduccions dels costos de Seguretat Social. L'import dels
ajuts concedits en cap cas pot ser d'una quantia que superi els costos laborals de cada treballador o
treballadora.

Article 24
Sol·licituds i procediment de concessió.
24.1 Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i la seva
justificació s'han de presentar segons models normalitzats i seguint les indicacions que estaran disponibles a
l'espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.
24.2 El procediment de concessió d'aquestes subvencions és el de concurrència no competitiva. El procediment
de concessió de subvenció s'inicia l'endemà de la data de publicació de la convocatòria extraordinària.

Article 25
Aplicació pressupostària i finançament.
25.1 L'import corresponent a l'atorgament dels ajuts econòmics per aquesta mesura és de 5.000.000,00
d'euros, a càrrec de la partida pressupostària D/470000190/331E/0000 FFSE20 FGFSE20, del 2020 i del
2021.
25.2 L'efectivitat del ajuts al que es refereix el present capítol resta sotmesa a la tramitació i posterior
aprovació del corresponent acord de pluriennalitat.
25.3 Les actuacions previstes en aquesta mesura s'emmarquen en la prioritat d'inversió descrita a l'article 3 a)
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v) del Reglament (UE) 1304/2013 relatiu al Fons Social Europeu, a través del Programa operatiu FSE de
Catalunya 2014-2020, núm. CCI2014ES05SFOP007 del Fons Social Europeu a l'eix 1, prioritat d'inversió 8.5.

Capítol V
Mesures de suport a les microempreses, treballadors autònoms, les empreses cooperatives i de l'economia
social

Article 26
Objecte de la mesura i línies
26.1 Aquesta mesura té per objecte l'impuls de projectes de transformació digital i de nous models de negoci i
activitat econòmica amb l'objectiu del manteniment de l'ocupació i la millora de l'ocupabilitat, afrontar millor els
reptes sorgits de la nova realitat socioeconòmica, de manera que es reforci la viabilitat de les microempreses,
els treballadors autònoms i les empreses cooperatives i de l'economia social.
26.2 S'estableixen dues línies de subvencions diferenciades segons la tipologia d'empresa objecte de l'ajut:
a) Línia 1. Mesures de suport a les microempreses i treballadors autònoms, que ocupin fins a 10 treballadors, i
que s'han vist agreujades pels efectes de les mesures preventives i de contenció derivades de la crisi sanitària
de la COVID-19.
b) Línia 2. Mesures de suport a projectes singulars per a la reactivació socioeconòmica COVID-19 per a
empreses cooperatives i de l'economia social.

Article 27
Objecte i finalitat de les línies d'ajut
27.1 L'objecte de la línia 1 és l'impuls de projectes de transformació digital i de nous models de negoci i la
seva formació associada, amb l'objectiu del manteniment de l'ocupació i la millora de l'ocupabilitat dels
treballadors en microempreses i per part de treballadors autònoms, que ocupin fins a 10 treballadors, i que
s'han vist agreujades pels efectes de les mesures preventives i de contenció derivades de la crisi sanitària de la
COVID-19.
La línia 1 s'articula mitjançant una subvenció per portar a terme aquests projectes, adreçada a les entitats que
representen les microempreses i els treballadors autònoms, amb la finalitat que aquestes puguin adaptar la
prestació dels seus serveis a la nova realitat, atès que el seu model de negoci actual comporta relació
presencial en la prestació de les seves activitats.
27.2 La línia 2 té per objecte reactivar econòmicament les empreses d'economia social, mitjançant processos
d'intercooperació, i a través d'actuacions estratègiques i/o d'altres de complementàries, per tal d'aportar a
aquestes empreses eines i solucions davant la situació actual de pandèmia i postpandèmia, i per poder afrontar
millor els reptes sorgits de la nova realitat socioeconòmica, de forma que es reforci la viabilitat de les
empreses, la competitivitat de l'economia social i el manteniment i la dinamització de l'ocupació.
27.3 Als efectes previstos en els apartats anteriors, se n'ha de publicar una convocatòria extraordinària.

Article 28
Entitats beneficiàries
28.1 Són beneficiàries de la línia 1 les entitats amb seu a Catalunya, amb vinculació sectorial, que acreditin
que representen les microempreses i els treballadors autònoms dels sectors prioritzats a partir de convenis
d'adhesió.
Per a la formació associada, aquestes entitats han d'estar inscrites en el Registre de centres de formació del
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en l'àrea professional objecte de la formació. En cas contrari, s'han
d'agrupar amb una o més entitats de formació que compleixin els requisits anteriors i que no hagin reduït la
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seva plantilla des de la declaració de l'estat d'alarma.
28.2 Poden ser beneficiàries de la línia 2 les empreses cooperatives que tinguin experiència en l'àmbit del
projecte i demostrin la seva capacitat.

Article 29
Actuacions subvencionables i import de l'ajut
29.1 Respecte a la línia 1, són subvencionables els projectes orientats a oferir serveis als sectors del comerç,
l'hostaleria, el turisme i la cultura, que plantegin pràctiques de transformació digital, nous models de negoci i
noves formes de treballar, també sobre seguretat i salut laboral, així com la formació associada per al
desenvolupament d'aquests projectes en les microempreses.
29.2 Els projectes de la línia 2 que poden ser objecte d'ajut són els següents:
a) Projectes singulars de reactivació econòmica (eix A)
Es consideren projectes singulars de reactivació econòmica aquells nous projectes singulars d'intercooperació
i/o fusió per al manteniment i/o el creixement de l'activitat econòmica i de llocs de treball.
La intercooperació ha d'estar promoguda com a mínim per dues empreses cooperatives que poden fer
aliances amb altres tipus de persones jurídiques amb activitat econòmica. Les empreses cooperatives
promotores del projecte, i si escau, les altres persones jurídiques que hi participin, han de tenir una facturació
conjunta superior als 500.000 euros anuals, segons l'últim balanç.
b) Projectes singulars de reactivació econòmica integrals (eix B)
Es consideren projectes singulars de reactivació econòmica integrals aquells nous projectes singulars
d'intercooperació i/o fusió per al manteniment i/o el creixement de l'activitat econòmica i de llocs de treball.
La intercooperació ha d'estar promoguda com a mínim per dues empreses cooperatives que poden fer aliances
amb altres tipus de persones jurídiques amb activitat econòmica. Les empreses cooperatives promotores del
projecte, i si escau, les altres persones jurídiques que hi participin, han de tenir una facturació conjunta
superior als 2.000.000 euros anuals, segons l'últim balanç.
c) Projectes singulars d'alt impacte estratègic de l'economia social (eix C)
Es consideren projectes singulars d'alt impacte estratègic de l'economia social aquells nous projectes singulars
de creixement o d'intercooperació i/o fusió que demostrin una rellevància estratègica de dimensionament i
posicionament en el mercat de l'economia social.
La intercooperació ha d'estar promoguda com a mínim per dues empreses cooperatives que poden fer aliances
amb altres tipus de persones jurídiques amb activitat econòmica. Les empreses cooperatives promotores del
projecte, i si escau, les altres persones jurídiques que hi participin, han de tenir una facturació conjunta
superior als 20.000.000 euros anuals, segons l'últim balanç.
29.3 Són prioritaris els projectes que aprofundeixin en la digitalització i la innovació tecnològica, la distribució
de productes als consumidors de forma ecològica, el consum responsable, el reforçament de l'àmbit cultural i la
generació de propostes industrials de producció de béns i serveis per la lluita contra la COVID-19.

Article 30
Import de l'ajut i despeses subvencionables
30.1 Respecte a la línia 1, la quantia de la subvenció a atorgar és un import màxim de 60.000 euros,
desglossada en els conceptes següents:
a) Un màxim de 30.000,00 euros per a la definició, disseny, execució i seguiment del projecte.
b) Un màxim de 30.000,00 euros per a l'execució de la formació pel desenvolupament dels projectes, en funció
de les persones destinatàries previstes en sol·licitud, multiplicat per la durada i el mòdul econòmic.
30.2 En relació amb la línia 2, l'import màxim de l'ajut a atorgar correspon a les despeses en les quals puguin
incórrer les entitats que participen en el projecte singular de reactivació socioeconòmica respecte de les
actuacions indicades a l'article anterior, amb el límit de 50.000, 160.000 i 400.000, segons es tracti de l'eix A,

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

B o C, respectivament.
30.3 Es consideren despeses subvencionables a la línia 2:
a) Les despeses per elaborar l'estudi de viabilitat tècnica i econòmica del projecte.
b) Les remuneracions del personal que participi en els treballs del projecte, i/o que acompleixi tasques en la
seva elaboració, execució, desenvolupament o seguiment. El personal pot ser contractat directament per
l'entitat.
Les empreses o entitats beneficiaries poden imputar, com a despeses de personal, un màxim de 32.000 euros
per treballador o soci treballador.
Les despeses de desplaçaments de les persones contractades per l'empresa o l'entitat estan subjectes als límits
i condicions que estableix l'article 9 del Reial decret 439/2007, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament
de l'impost de la renda de les persones físiques i es modifica el Reglament de plans i fons de pensions, aprovat
pel Reial decret 304/2004, de 20 de febrer, o les seves posteriors modificacions i revisions. Els límits són els
següents:
a) El 100% de la despesa quan s'utilitzi el transport públic.
b) 0,19 euros per quilòmetre en cas que s'utilitzi el vehicle propi i les despeses de peatge i aparcament que
siguin necessaris.
c) Les despeses de lloguer necessàries per desenvolupar el projecte.
d) Les despeses vinculades a la posada en marxa de nous serveis, productes, obertura a nous clients i mercats.
e) Les despeses de comunicació i difusió necessàries per al projecte: creació d'eines, dissenys i recursos web.
f) Les despeses de material, publicitat i comunicació vinculades a la difusió del projecte.
g) Les despeses de formació i organització de tallers, actes i sessions.
h) Primes d'assegurances vinculades a la realització de les actuacions.
i) L'import de l'IVA efectivament suportat i no recuperable. Les entitats beneficiàries han de declarar la situació
en què estan respecte d'aquest impost. En el cas que estiguin subjectes a un règim de prorrata general o
especial, només es pot imputar el percentatge que legalment els correspon.
j) Les despeses indirectes de fins a un màxim del 15% de l'import total del projecte. Les despeses
d'amortització dels béns necessaris per dur a terme el projecte es poden incloure dins d'aquestes despeses
indirectes.
k) Les despeses de l'informe de l'auditor relatiu a la justificació de la subvenció atorgada.
l) Les despeses d'inversió, que en aplicació del criteri d'importància relativa són comptabilitzades com a
despeses. Per a aquests casos, l'informe de l'auditor s'ha de pronunciar sobre si les inversions s'han
comptabilitzat en un compte de despesa.
m) Altres despeses que responguin de manera inequívoca a les necessitats del projecte, sempre que l'entitat
les hagi inclòs al pressupost i estiguin degudament acreditades.

Article 31
Pagament i compatibilitat
31.1 Es concedirà una bestreta del 90% de l'import de la subvenció que es realitzarà en la mateixa resolució
d'atorgament, sense necessitat d'aportar cap aval o garantia, atesa la naturalesa dels beneficiaris i la urgència
i la necessitat de pal·liar els efectes provocats per la crisi sanitària de la COVID-19. El 10% restant de la
subvenció es pagarà un cop l'entitat hagi justificat degudament l'execució de l'actuació.
31.2 Aquests ajuts són compatibles amb qualsevol altre ajut concedit amb la mateixa finalitat que estigui
finançat per altres administracions o ens públics o privats, ja siguin d'àmbit local, nacional, estatal, de la Unió
Europea o d'organismes internacionals, incloses les reduccions dels costos de Seguretat Social. L'import dels
ajuts concedits en cap cas pot ser d'una quantia que superi els costos laborals de cada treballador o
treballadora.
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Article 32
Sol·licituds, gestió i procediment de la concessió.
32.1 Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió i la seva justificació s'han de
presentar segons models normalitzats i seguint les indicacions que estaran disponibles a l'espai Tràmits de la
Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits), en el cercador de Tràmits
gencat
32.2 La gestió de les subvencions de la línia 1 regulada en aquest capítol V correspon al Consorci per a la
Formació Contínua de Catalunya i la gestió de les subvencions de la línia 2, correspon a la Direcció General
d'Economia Social, el tercer sector i les cooperatives.
32.3 El procediment de concessió de les subvencions regulades a la línia 1 és el de concurrència no
competitiva.
32.4 El procediment de concessió de les subvencions de la línia 2 és el de concurrència competitiva. Els criteris
de valoració de les sol·licituds es regularan en la resolució de convocatòria.
32.5 El termini per dictar la resolució de les subvencions de la línia 1 i 2 serà de tres mesos a partir de
l'endemà del dia que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense que
s'hagi dictat i notificat resolució expressa, les entitats beneficiàries podran entendre desestimada la subvenció
per silenci administratiu, sense perjudici del deure de resoldre de les administracions públiques.

Article 33
Seguiment i justificació de les despeses
33.1 El termini per presentar la justificació de la línia 1 serà com a màxim de dos mesos, a partir de l'endemà
de finalitzar l'execució. L'òrgan competent establirà mitjançant una instrucció els mecanismes de seguiment i
control que permetin comprovar l'execució correcta de les actuacions per les quals es concedeix l'ajut.
33.2 Respecte a la línia 2, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha d'establir els mecanismes de
seguiment i control que permetin comprovar la realització de les diferents accions del projecte i el
manteniment dels llocs de treball pels quals s'ha rebut l'ajut econòmic, sense perjudici de les accions de
control complementàries que es decideixi dur a terme per al seguiment correcte de la mesura implementada.
33.3 La justificació de l'aplicació dels fons percebuts i el compliment de la finalitat de la subvenció es
determinarà en la convocatòria corresponent, d'acord amb la normativa en matèria de subvencions.
33.4 El termini i la documentació a presentar per justificar les subvencions s'establirà a les convocatòries
corresponents.

Article 34
Aplicació pressupostària i finançament
34.1 L'import màxim corresponent a aquesta mesura és de 6.300.000,00 euros. L'import corresponent a
l'atorgament dels ajuts econòmics per a la línia 1 és de 2.400.000,00 euros i per a la línia 2 és de
3.900.000,00 euros.
34.2 L'import corresponent a l'atorgament de les subvencions de la línia 1 és de 2.400.000,00 d'euros i es
finançarà mitjançant transferència de crèdit que efectuarà el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies al
Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
34.3 L'import corresponent a l'atorgament de les subvencions de la línia 2 es de 3.900.000,00 euros i
s'imputarà a la partida pressupostaria BE15 D/470000190/3311/0000.
34.4 Atès que el termini d'execució abastarà dos anys, 2020 i 2021, l'efectivitat del ajuts als que es refereix el
present capítol resta sotmesa a la tramitació i posterior aprovació del corresponent acord de pluriennalitat
34.5 En el cas que no s'exhaureixi el crèdit corresponent a la línia 2, es podrà incrementar la dotació
corresponent a la línia 1.
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Capítol VI
Mesures en els programes en matèria de treball autònom COVID-19

Article 35
Flexibilització en els programes en matèria de treball autònom COVID-19
Per tal que els treballadors inscrits al règim del treball autònom en actiu disposin d'un servei de suport i
assessorament per fer front a la situació derivada de la COVID-19, l'òrgan concedent procedirà a flexibilitzar la
convocatòria del programa Consolida't 2020 de suport a la consolidació, enfortiment i reinvenció del treball
autònom a Catalunya, amb mesures com l'augment de les sessions d'assessorament, així com l'adaptació de
les sessions d'informació i formació a les noves necessitats derivades d'aquesta crisi sanitària.

Article 36
Programa de garantia juvenil
36.1 L'import inicial de la convocatòria anual prevista del programa d'ajuts a la creació de treball autònom dels
joves d'entre 18 i 29 anys, inscrits al registre de Garantia Juvenil, ambdós inclosos, que és de 6.125.000,00
euros, s'amplia fins a 15.000.000,00 d'euros, per poder disposar d'una renda de subsistència durant la primera
fase de posada en marxa de la seva activitat, i per tal de poder atendre un major nombre de destinataris.
36.2 D'aquest crèdit complementari de l'exercici 2020, de 7.100.000,00 euros, els aporta mitjançant
transferència de crèdit el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, a favor de la Direcció General de Relacions
Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral.
36.3 Atès que el termini d'execució abastarà dos anys, 2020 i 2021, l'efectivitat del ajuts als que es refereix el
present capítol resta sotmesa a la tramitació i posterior aprovació del corresponent acord de pluriennalitat.
36.4 Aquest programa s'inclou dins el Programa operatiu d'ocupació juvenil (POEJ) elegible per la Iniciativa
d'Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu per al període 2014-2020, núm. CCI2014ESO5M90P001 del Fons
Social Europeu en el marc de l'eix prioritari 5.

Capítol VII
Mesures en relació amb determinats contractes de centres educatius

Article 37
S'afegeix la disposició addicional quarta al Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria
de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria
tributària i econòmica, amb el text següent:
“Quarta
1. S'estableix un ajut, en forma de prestació econòmica única, per compensar les associacions de mares i
pares d'alumnes que prestin directament els serveis de menjador dels centres educatius de titularitat de la
Generalitat pel perjudici econòmic que hagin suportat efectivament com a conseqüència del tancament dels
centres educatius iniciat el 13 de març de 2020 d'acord amb la Resolució SLT/719/2020, de 12 de març, per la
qual s'adopten mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.
2. En el cas que les associacions de mares i pares d'alumnes prestin indirectament el servei de menjador
escolar a través d'una empresa o entitat, els ajuts previstos al punt anterior els podrà sol·licitar l'empresa o
entitat que presti el servei.
En cap cas es podran atorgar ajuts a una associació de pares i mares d'alumnes i a una empresa o entitat en
relació amb la prestació d'un mateix servei de menjador escolar.
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3. Aquests ajuts s'atorgaran pel procediment de concurrència no competitiva.
4. L'import dels ajuts es determinarà d'acord amb el sistema que el conseller o consellera d'Educació hagi
establert, d'acord amb l'apartat 6 de l'article 1, per determinar l'equilibri econòmic en relació amb els
contractes de menjador escolar.
5. Mitjançant resolució del conseller o consellera d'Educació es dictaran les instruccions administratives
oportunes per fer efectius els ajuts. Aquestes instruccions podran incloure la previsió de la intervenció dels
consells comarcals com a entitats col·laboradores.”

Capítol VIII
Mesures en matèria de mobilitat per a la campanya agrària

Article 38
38.1 El Departament de Territori i Sostenibilitat ha d'adoptar les mesures que resultin adients per incorporar a
la xarxa de serveis regulars de transport de viatgers per carretera les expedicions necessàries per atendre els
recorreguts que li siguin requerits mitjançant els mecanismes de coordinació territorial ja existents en els
àmbits de les corresponents delegacions territorials del Govern per fer possible el trasllat dels treballadors que
intervenen en les campanyes agràries.
38.2 Els treballadors de les activitats i empreses agràries en l'àmbit territorial que es tracti hauran d'abonar el
corresponent títol de transport per utilitzar aquests serveis.
38.3 En tot cas, els serveis hauran de respectar les condicions establertes en cada fase de l'actual situació
d'emergència sanitària respecte a l'ocupació màxima de la capacitat del vehicle i sobre la distància de
separació entre els viatgers.
38.4. Per al finançament d'aquestes mesures es dotarà amb una aportació econòmica extraordinària el
Departament de Territori i Sostenibilitat, per fer front a les contraprestacions a abonar a les empreses
concessionàries dels serveis regulars afectats.

Disposicions addicionals

Primera
Ampliació d'imports màxims
Els imports màxims destinats a les línies d'ajut extraordinàries regulats als capítols II a V, respectivament,
d'aquest Decret llei, es podran ampliar mitjançant resolució de la persona titular de l'òrgan concedent
corresponent.

Segona
Bestretes en els ajuts de foment de la integració laboral en centres especials de treball
1. Pel que fa a les subvencions destinades al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat igual
o superior al 33% contractades en els centres especials de treball per a l'any 2020, i als efectes de fer front a
la crisi derivada de la COVID-19, es pot ordenar el pagament d'una bestreta de fins al 70% de l'import
sol·licitat per les entitats beneficiàries, per mesos sencers vençuts.
2. Un cop es notifiqui la resolució d'atorgament, s'ha de tramitar el document d'obligació de la bestreta del
70% de la quantitat atorgada, per la qual no s'exigeixen garanties, atès que es tracta de mesures de
reactivació econòmica d'empreses i entitats afectades per la crisis sanitària de la COVID-19. La tramitació del
document d'obligació del 30% restant es tramita un cop ha estat revisada la justificació presentada per
l'entitat.
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3. Per tal de poder rebre la bestreta, cal que la sol·licitud de la subvenció i la justificació que l'acompanya
s'hagin presentat en temps i forma, juntament amb tota la documentació i informació requerides a les bases
reguladores i a la convocatòria. En el cas que l'entitat beneficiària hagi sol·licitat un ajornament o
fraccionament del pagament de deutes, per tal de poder gaudir de la bestreta i agilitar al màxim la tramitació
del pagament d'aquesta, caldrà que, juntament amb la sol·licitud de subvenció, adjunti la resolució de l'òrgan
corresponent de concessió de l'ajornament i el certificat d'estar al corrent de les obligacions.
4. En el decurs de l'execució de la convocatòria es farà la regularització entre les quantitats efectivament
justificades i l'import pagat per mitjà de la bestreta.

Disposicions finals

Primera
Aprovació de les convocatòries
1. La persona titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha d'aprovar una resolució de
convocatòria, la qual ha de concretar el procediment de tramitació i concessió dels ajuts previstos per la línia 2
del Capítol IV.
2. La persona titular de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya ha de dictar les instruccions
necessàries per al desplegament dels ajuts del Capítol II i les resolucions de les convocatòries previstes als
Capítols III i IV d'aquest Decret llei, així com dictar les disposicions necessàries pel desenvolupament i
l'execució de les mateixes.
3. La persona titular de la Direcció del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya ha de dictar la
resolució de convocatòria de les subvencions prevista a la línia 1 del Capítol V, així com dictar les disposicions
necessàries per al seu desenvolupament i execució.

Segona
Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquest Decret llei cooperin al seu compliment i
que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui el facin complir.

Barcelona, 5 de maig de 2020

Joaquim Torra i Pla
President de la Generalitat de Catalunya

Pere Aragonès i Garcia
Vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda

ANNEX
Distribució territorial de Ajuntaments i Consells Comarcals que poden ser beneficiaris de la mesura recollida al
capítol II.
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Dada de referència: Nombre d'habitants del municipi. Municipis de més de 50.000 habitants
(Font: IDESCAT. Padró municipal d'habitants; Institut Cartogràfic de Catalunya) i població estimada de la
Comarca (Font: IDESCAT)
NCL: nombre de contractes laborals de tècnics preassignats a l'entitat beneficiària de durada de 12 mesos.
NCEP: nombre de contractes per a l'elaboració del pla (contractes laborals, encàrrecs de funcions o contractes
administratius de servei de consultoria i assistència com a suport a l'elaboració del pla de reactivació
socioeconòmica COVID19 preassignats a l'entitat beneficiària.

Entitat

Dada de referència habitants NCL NCEP

COMARCA DE L'ALT PENEDÈS

108.339

2

1

Consell Comarcal de l'Alt Penedès

No aplica

2

1

COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT

818.883

12

6

Ajuntament de Castelldefels

67.004

2

1

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

88.592

2

1

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

83.605

2

1

Ajuntament de Viladecans

66.611

2

1

Ajuntament del Prat de Llobregat

64.599

2

1

No aplica

2

1

2.264.301

10

5

220.440

2

1

1.636.762

2

1

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

264.923

2

1

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

119.215

2

1

37.097

2

1

147.635

4

2

67.086

2

1

No aplica

2

1

COMARCA DEL MARESME

446.872

4

2

Ajuntament de Mataró

128.265

2

1

No aplica

2

1

923.976

12

6

Consell Comarcal del Baix Llobregat
COMARCA DEL BARCELONÈS
Ajuntament de Badalona
Ajuntament de Barcelona

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
COMARCA DEL GARRAF
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Consell Comarcal del Garraf

Consell Comarcal del Maresme
COMARCA DEL VALLÈS OCCIDENTAL
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Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

57.403

2

1

Ajuntament de Rubí

77.464

2

1

213.644

2

1

91.006

2

1

220.556

2

1

No aplica

2

1

408.672

6

3

Ajuntament de Granollers

61.275

2

1

Ajuntament de Mollet del Vallès

51.318

2

1

Consell Comarcal del Vallès Oriental

No aplica

2

1

TOTALS DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA

No aplica

50

25

120.842

2

1

No aplica

2

1

176.891

4

2

77.714

2

1

No aplica

2

1

39.274

2

1

No aplica

2

1

13.483

2

1

No aplica

2

1

158.758

2

1

Consell Comarcal d'Osona

No aplica

2

1

COMARCA DEL SOLSONÈS

13.639

2

1

Consell Comarcal del Solsonès

No aplica

2

1

DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE CATALUNYA CENTRAL

No aplica

14

7

137.951

2

1

No aplica

2

1

132.284

2

1

Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Ajuntament de Terrassa
Consell Comarcal del Vallès Occidental
COMARCA DEL VALLÈS ORIENTAL

COMARCA DE L'ANOIA
Consell Comarcal de l'Anoia
COMARCA DEL BAGES
Ajuntament de Manresa
Consell Comarcal del Bages
COMARCA DEL BERGUEDÀ
Consell Comarcal del Berguedà
COMARCA DEL MOIANÈS
Consell Comarcal del Moianès
COMARCA D'OSONA

COMARCA DE L'ALT EMPORDÀ
Consell Comarcal de l'Alt Empordà
COMARCA DEL BAIX EMPORDÀ
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Consell Comarcal del Baix Empordà

No aplica

2

1

56.467

2

1

No aplica

2

1

COMARCA DEL GIRONÈS

188.504

4

2

Ajuntament de Girona

101.852

2

1

No aplica

2

1

32.085

2

1

No aplica

2

1

24.917

2

1

No aplica

2

1

168.469

2

1

Consell Comarcal de la Selva

No aplica

2

1

DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE GIRONA

No aplica

16

8

20.155

2

1

No aplica

2

1

3.820

2

1

No aplica

2

1

18.061

2

1

No aplica

2

1

18.880

2

1

No aplica

2

1

38.226

2

1

Consell Comarcal de la Noguera

No aplica

2

1

COMARCA DEL PALLARS JUSSÀ

12.914

2

1

No aplica

2

1

6.896

2

1

No aplica

2

1

37.035

2

1

No aplica

2

1

COMARCA DE LA GARROTXA
Consell Comarcal de la Garrotxa

Consell Comarcal del Gironès
COMARCA DEL PLA DE L'ESTANY
Consell Comarcal del Pla de l'Estany
COMARCA DEL RIPOLLÈS
Consell Comarcal del Ripollès
COMARCA DE LA SELVA

COMARCA DE L'ALT URGELL
Consell Comarcal de l'Alt Urgell
COMARCA DE L'ALTA RIBAGORÇA
Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça
COMARCA DE LA CERDANYA
Consell Comarcal de la Cerdanya
COMARCA DE LES GARRIGUES
Consell Comarcal de les Garrigues
COMARCA DE LA NOGUERA

Consell Comarcal del Pallars Jussà
COMARCA DEL PALLARS SOBIRÀ
Consell Comarcal del Pallars Sobirà
COMARCA DEL PLA D'URGELL
Consell Comarcal del Pla d'Urgell
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COMARCA DE LA SEGARRA

22.617

2

1

No aplica

2

1

COMARCA DEL SEGRIÀ

206.129

4

2

Ajuntament de Lleida

138.956

2

1

No aplica

2

1

36.462

2

1

No aplica

2

1

9.971

2

1

Conselh Generau d'Aran

No aplica

2

1

DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA i L'ALT PIRINEU I ARAN

No aplica

26

13

44.424

2

1

No aplica

2

1

COMARCA DEL BAIX CAMP

192.245

4

2

Ajuntament de Reus

104.373

2

1

No aplica

2

1

104.473

2

1

No aplica

2

1

19.852

2

1

No aplica

2

1

9.180

2

1

Consell Comarcal del Priorat

No aplica

2

1

COMARCA DEL TARRAGONÈS

257.454

4

2

Ajuntament de Tarragona

134.515

2

1

Consell Comarcal del Tarragonès

No aplica

2

1

DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA

No aplica

16

8

77.199

2

1

No aplica

2

1

68.297

2

1

Consell Comarcal de la Segarra

Consell Comarcal del Segrià
COMARCA DE L'URGELL
Consell Comarcal de l'Urgell
COMARCA DE L'ARAN

COMARCA DE L'ALT CAMP
Consell Comarcal de l'Alt Camp

Consell Comarcal del Baix Camp
COMARCA DEL BAIX PENEDÈS
Consell Comarcal del Baix Penedès
COMARCA DE LA CONCA DE BARBERÀ
Consell Comarcal de la Conca de Barberà
COMARCA DEL PRIORAT

COMARCA DEL BAIX EBRE
Consell Comarcal del Baix Ebre
COMARCA DEL MONTSIÀ
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Consell Comarcal del Montsià

No aplica

2

1

21.610

2

1

No aplica

2

1

11.352

2

1

Consell Comarcal de la Terra Alta

No aplica

2

1

DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE TERRES DE L'EBRE

No aplica

8

4

CATALUNYA

No aplica 130

65

COMARCA DE LA RIBERA D'EBRE
Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
COMARCA DE LA TERRA ALTA

(20.126.030)
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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE SALUT
RESOLUCIÓ SLT/990/2020, de 9 de maig, per la qual s'adopten mesures específiques en l'àmbit del
transport públic de viatgers pel SARS-CoV-2.
El Govern, atesa la greu situació de pandèmia mundial motivada pel SARS-CoV-2, i en el context de la
declaració de l'estat d'alarma establert mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, ha adoptat
diverses mesures econòmiques i pressupostàries, fiscals i financeres, i en diversos àmbits sectorials, per tal de
pal·liar els efectes desfavorables d'aquesta situació de crisi sanitària.
En desenvolupament d'aquest Reial decret s'ha dictat l'Ordre TMA/230/2020, de 15 de març de 2020, per la
qual es concreta l'actuació de les autoritats autonòmiques i locals respecte de la fixació de serveis de transport
públic de la seva titularitat.
En concret, l'article 1 de l'Ordre esmentada preveu que cada autoritat autonòmica o local competent podrà
fixar els percentatges de reducció dels serveis de transport públic de la seva titularitat que estimi convenients,
d'acord amb la realitat de les necessitats de mobilitat existents en els seus territoris i l'evolució de la situació
sanitària, tot garantint, en tot cas, que els ciutadans puguin accedir als seus llocs de treball i als serveis bàsics
en cas necessari. Així mateix, preveu que podrà establir condicions específiques de prestació d'aquests serveis.
En aquest àmbit del transport públic de viatgers es va emetre una primera disposició, en el marc del
PROCICAT, la Resolució SLT/737/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten mesures complementàries per a la
prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2, en la qual s'inclouen mesures organitzatives en l'àmbit del
transport públic.
Posteriorment, s'ha emès la Resolució SLT/747/2020, de 17 de març, per la qual s'adopten mesures
complementàries en l'àmbit del transport públic de viatgers pel SARS-CoV-2.
En el context actual i atès que la mobilitat en general, però molt especialment el transport públic de viatgers,
és una activitat indispensable per garantir el funcionament del país en aquesta situació d'emergència, es
considera necessari emetre una nova resolució per adoptar mesures específiques en l'àmbit del transport públic
de viatgers pel SARS-CoV-2.
Aquesta Resolució s'emet en el marc de les competències en aquesta matèria, molt especialment les relatives a
la coordinació de transports urbans i interurbans, i d'acord amb les determinacions del PROCICAT, sense
perjudici de la possibilitat de la seva adaptació i modulació posterior, en funció de l'evolució de l'emergència
esmentada.
Per tot això,

Resolem:

-1 Objecte
L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar un conjunt de mesures específiques per adequar l'ús del sistema de
transport públic de viatgers, davant l'evolució de l'emergència derivada del coronavirus SARS-CoV-2.

-2 Transport públic de viatgers
2.1 Amb la finalitat d'adequar l'oferta dels mitjans de transport públic a l'evolució previsible de la demanda en
les diferents fases de desescalada, els serveis públics de transport de viatgers per carretera i els serveis
ferroviaris que transcorren íntegrament pel territori de Catalunya, tant interurbans com urbans, inclosos els
serveis prestats en l'Àrea Metropolitana de Barcelona, han d'oferir en cada moment el nivell de servei que sigui
determinat, en l'àmbit del sistema tarifari integrat de Barcelona, per l'ATM, i, en la resta de Catalunya, pel

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

Departament de Territori i Sostenibilitat, mitjançant la Direcció General de Transports i Mobilitat, de forma
coordinada amb les ATM de Tarragona, Lleida i Girona, en funció de les necessitats específiques de cada
corredor de mobilitat i atenent especialment als moments de demanda màxima, en què l'oferta es podrà
reforçar respecte dels percentatges fixats.
Amb caràcter orientatiu, es poden aplicar els percentatges següents:
- Fase 0. Entre el 80 i el 90 % a les hores punta i un mínim del 50 % la resta del dia.
- Fases 1 i 2. Entre el 80 i el 100 %.
- Fase 3. El 100 %.
2.2 Pel que fa als serveis de transport per carretera nocturns, tant urbans com interurbans, inclosos els
prestats en l'Àrea Metropolitana de Barcelona, poden oferir un percentatge diferent del que sigui fixat per als
serveis diürns, d'acord amb el que sigui determinat, en l'àmbit del sistema tarifari integrat de Barcelona, per
l'ATM, i, en la resta de Catalunya, pel Departament de Territori i Sostenibilitat, mitjançant la Direcció General
de Transports i Mobilitat, de forma coordinada amb les ATM de Tarragona, Lleida i Girona.
2.3. Les empreses prestadores dels serveis de transport públic a què fa referència aquesta Resolució adoptaran
les mesures necessàries per procurar que hi hagi la màxima separació possible entre les persones usuàries, tot
tenint en compte que no poden ser ocupats més del 50 % dels seients disponibles i que pot haver-hi dues
persones com a màxim per metre quadrat en les plataformes per anar dret, a l'efecte de mantenir les
distàncies mínimes entre persones fixades per les autoritats sanitàries, sense perjudici que aquest percentatge
s'hagi d'adaptar en funció del que determinin en cada moment les autoritats sanitàries esmentades.
2.4 Els usuaris d'aquests serveis de transport han d'accedir al vehicle amb una mascareta que cobreixi nas i
boca, i l'hauran de dur posada durant tot el trajecte.
En cas que no en disposin no poden accedir al vehicle.
2.5 L'ATM de Barcelona, en l'àmbit del sistema tarifari integrat de Barcelona, i, en la resta de Catalunya, el
Departament de Territori i Sostenibilitat, mitjançant la Direcció General de Transports i Mobilitat, de forma
coordinada amb les ATM de Tarragona, Lleida i Girona, han d'establir els criteris de senyalització i de
comunicació de les recomanacions a les persones usuàries per a una millor protecció mentre utilitzin els
transports públics.
Els operadors de transport han de difondre aquestes recomanacions entre les persones usuàries, tant en els
vehicles com, si escau, en les andanes, les parades, els vestíbuls i els passadissos.

-3 L'impacte econòmic de l'adopció de les mesures previstes en aquesta Resolució i de les que més endavant
es puguin adoptar serà assumit per part de l'Administració de la Generalitat, amb les partides que s'habilitin
per afrontar l'emergència.

-4 S'habilita l'ATM de Barcelona, en l'àmbit del sistema tarifari integrat de Barcelona, i, en la resta de
Catalunya, la Direcció General de Transports i Mobilitat, de forma coordinada amb les ATM de Tarragona, Lleida
i Girona, perquè puguin adoptar, amb la flexibilitat que en cada moment i en cada cas es requereixi, les
resolucions adients per modular el que preveu aquesta Resolució en funció de la dimensió de la demanda, de
forma que, mitjançant els canals de comunicació pertinents, les potencials persones usuàries en restin
assabentades.

-5 Aquesta Resolució s'ha de comunicar al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana d'acord amb el
que estableix l'article 2 de l'Ordre TMA/230/2020, de 15 de març de 2020, per la qual es concreta l'actuació de
les autoritats autonòmiques i locals respecte de la fixació de serveis de transport públic de la seva titularitat.

-6 Queden derogats el punt 1.a de la Resolució SLT/737/2020 i els apartats 2.1, 2.2, 2.4 i 2.5 de la Resolució
SLT/747/2020.

-7 Aquesta Resolució entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
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Catalunya.

Barcelona, 9 de maig de 2020

Alba Vergés i Bosch
Consellera de Salut

Miquel Buch i Moya
Conseller d'Interior

(20.132.010)
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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE SALUT
RESOLUCIÓ SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i
organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2.
El president de la Generalitat de Catalunya ha dictat el Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança
de l'emergència sanitària provocada per la COVID-19 i inici de l'etapa de la represa al territori de Catalunya,
pel qual es determina, amb efectes des de les 00.00 hores del dia 19 de juny de 2020, la finalització de la fase
III del Pla per a la desescalada de les mesures extraordinàries adoptades per fer front a la pandèmia generada
per la COVID-19 per a tot el territori de Catalunya.
A partir de l'efectivitat d'aquesta decisió han quedat sense efecte a Catalunya les mesures extraordinàries
derivades de la declaració de l'estat d'alarma i s'inicia l'etapa de la represa al territori de Catalunya en el marc
de la crisi sanitària vigent provocada per la COVID-19.
No obstant l'actual evolució favorable en la contenció de la pandèmia, subsisteix la situació de crisi sanitària
que a Catalunya va motivar l'activació del Pla d'actuació PROCICAT per a emergències associades a malalties
transmissibles emergents amb potencial alt risc.
Des de la responsabilitat pública d'organització i tutela de la salut pública, un cop completat el període de
desescalada progressiva del confinament, la represa de les activitats obliga a garantir, d'una banda, que la
ciutadania assumeixi un deure general de protecció i adopti comportaments preventius.
En aquest sentit, és essencial un comportament social compromès en la lluita contra la pandèmia, fonamentat
en les premisses següents: la higiene freqüent de mans; la higiene de símptomes respiratoris (evitar tossir
directament a l'aire i tocar-se la cara, nas i ulls); el manteniment de grups de convivència habitual al més
estables possible, minimitzant els contactes socials diaris per evitar la multiplicació de possibles cadenes de
transmissió; la distància física interpersonal de seguretat; l'ús de mascareta quan no sigui possible mantenir la
distància física interpersonal de seguretat; la preferència pels espais a l'aire lliure per a la realització
d'activitats; la ventilació correcta dels espais tancats i la neteja i desinfecció de les superfícies. Així mateix, és
determinant adoptar mesures d'aïllament i contactar amb els serveis de salut tan aviat com es tinguin
símptomes compatibles amb la COVID-19, com són un quadre clínic d'infecció respiratòria aguda de qualsevol
gravetat, que cursa, entre d'altres símptomes, amb febre, tos o sensació de manca d'aire, o altres que també
s'han associat a la COVID-19 com l'anòsmia o l'agèusia.
D'altra banda, la recuperació de la vida social i econòmica ha d'anar acompanyada de mesures adreçades,
bàsicament, a aconseguir que les activitats que poden generar un major risc de transmissió comunitària es
desenvolupin en condicions que permetin prevenir els riscos de contagi i possibles rebrots. En aquest sentit, els
factors que s'associen a activitats amb un risc més gran de transmissió del SARS-CoV-2 són el
desenvolupament d'aquestes activitats en espais tancats, especialment si no tenen una bona ventilació, la
participació d'una alta densitat de persones i una extensió llarga en el temps.
En aquesta Resolució es determinen mesures bàsiques de prevenció, les quals s'han de completar amb plans
d'acció sectorials elaborats i aprovats en el marc del Pla d'actuació del PROCICAT per a emergències associades
a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, com a garantia d'una governança de l'emergència
sanitària d'alt nivell tècnic i especialitzat que reforça l'autoritat sanitària.
Per tot l'exposat, d'acord amb les decisions adoptades pels òrgans de govern del Pla d'actuació PROCICAT per a
emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, en el marc de la legislació
sanitària i de salut pública i de protecció civil, i en ús de l'habilitació que ens confereix l'article 5 del Decret
63/2020, de 18 de juny, del president de la Generalitat de Catalunya, de la nova governança de l'emergència
sanitària provocada per la COVID-19 i inici de l'etapa de la represa al territori de Catalunya,

Resolem:
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-1. Mesures generals
1.1. Deure de protecció
1. La ciutadania ha d'adoptar les mesures necessàries per evitar la generació de riscos de propagació de la
infecció de la COVID-19, així com la pròpia exposició a aquests riscos, i ha d'adoptar les mesures de protecció
individual i col·lectiva fonamentades en: la higiene freqüent de mans; la higiene de símptomes respiratoris
(evitar tossir directament a l'aire, tapar-se la boca amb la cara interna de l'avantbraç en aquests casos i evitar
tocar-se la cara, nas i ulls); el manteniment de grups de convivència habitual al més estables possible,
minimitzant els contactes socials diaris per evitar la multiplicació de possibles cadenes de transmissió; la
distància física interpersonal de seguretat; l'ús de mascareta quan no sigui possible mantenir la distància física
interpersonal de seguretat; la preferència pels espais a l'aire lliure per a la realització d'activitats; la ventilació
correcta dels espais tancats i la neteja i desinfecció de les superfícies.
2. Aquest deure de protecció és igualment exigible, en els termes d'aquesta Resolució, a les persones titulars
de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o que es trobi obert al públic.
3. Les persones que presentin símptomes compatibles amb la COVID-19 han de contactar amb el sistema
públic de salut i han seguir, tant elles com els seus contactes estrets, les indicacions d'aïllament domiciliari
d'acord amb els protocols aprovats per l'autoritat sanitària.
1.2. Plans sectorials específics i protocols organitzatius
1. Les mesures previstes en aquesta Resolució han de ser completades amb els plans sectorials d'activitats que
s'han d'elaborar i aprovar d'acord amb el que preveu el Pla de transició del confinament ratificat pel Govern el
25 d'abril de 2020.
2. En tot cas, s'han d'elaborar plans sectorials en relació amb els àmbits d'activitat següents:
a) Centres, serveis i establiments sanitaris.
b) Serveis socials.
c) Centres docents.
d) Universitats.
e) Transports.
f) Establiments comercials de venda minorista o a l'engròs, de tot tipus d'article; fent especial atenció a
centres i parcs comercials i a mercats a la via pública a l'aire lliure o de venda no sedentària, podent-se
establir plans sectorials específics per a cadascuna d'aquestes categories.
g) Hotels i allotjaments turístics, inclosos càmpings, aparcaments d'autocaravanes, residències universitàries i
altres similars, podent-se establir plans sectorials específics per cadascuna d'aquestes categories.
h) Establiments d'hostaleria i restauració.
i) Turisme.
j) Activitats d'oci nocturn.
k) Activitats de lleure infantil (casals d'estiu, esports, colònies, altres).
l) Activitats culturals, incloent museus, biblioteques, monuments, arxius, espectacles públics i activitats d'oci i
recreatives, podent-se establir plans sectorials específics per a cadascuna d'aquestes categories i en funció de
l'edat del públic destinatari.
m) Fires i congressos i altres activitats temporals amb gran afluència de públic.
n) Instal·lacions esportives.
o) Festes, revetlles i altres esdeveniments populars.
p) Equipaments d'oci, cultural o esportiu permanents amb gran afluència de públic.
A proposta del Comitè Tècnic del Pla d'actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties
transmissibles emergents amb potencial alt risc, i per aprovació pel Comitè de Direcció del mateix Pla, es pot
determinar la necessitat d'elaborar plans sectorials de desconfinament per a altres activitats.
3. En aquells àmbits d'activitat en què s'hagin aprovat plans sectorials amb les mesures a aplicar en les
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distintes fases del Pla per a la desescalada de les mesures extraordinàries adoptades per fer front a la
pandèmia generada per la COVID-19, els quals poden consultar-se en l'adreça
http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/
consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissiblesemergents-amb-potencial-alt-risc-/plans-de-desconfinament/ del web del PROCICAT per a emergències
associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, els plans s'han d'actualitzar per
adaptar-ne el contingut a la situació actual d'acord amb aquesta Resolució i mitjançant un annex específic.
Aquestes actualitzacions se subjecten al procediment per a l'elaboració i l'aprovació dels plans sectorials
previstos en el Pla de transició del confinament.
4. Les persones titulars de les distintes activitats són responsables d'adaptar-ne les condicions d'exercici a les
mesures i les previsions que es continguin en el pla sectorial corresponent.
5. Si es tracta d'activitats obligades a adoptar mesures d'autoprotecció d'acord amb el Decret 30/2015, de 3 de
març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el
contingut d'aquestes mesures, les persones titulars de les activitats han d'elaborar, sota la seva responsabilitat,
un protocol organitzatiu específic d'acord amb el pla sectorial corresponent, el qual s'ha d'annexar al seu pla
d'autoprotecció, a disposició de les autoritats corresponents.
Les persones titulars de les activitats han d'informar del protocol als seus treballadors i treballadores i a les
persones assistents o usuàries.
1.3. Protecció de la població vulnerable
Amb caràcter general, sens perjudici de les mesures de protecció i seguretat establertes en aquesta Resolució i
en els plans sectorials a què fa referència l'apartat 1.2, les persones titulars de les distintes activitats són
responsables d'establir mesures organitzatives que garanteixin una atenció preferent que minimitzi el temps
d'estada a l'interior dels locals o establiments i que facilitin la seva mobilitat en l'interior d'aquests, a les
persones vulnerables d'acord amb el criteri de les autoritats sanitàries, o bé quan per les seves característiques
personals no puguin usar mascareta d'acord amb l'establert a l'apartat. 2.2.2 d'aquesta Resolució.
1.4. Seguiment i aplicació de les mesures
1. Les mesures de protecció i de seguretat previstes en aquesta Resolució seran objecte de seguiment i
avaluació contínua, en el marc del Pla d'actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties
transmissibles emergents amb potencial alt risc, a fi de garantir-ne l'adequació a l'evolució de la situació
epidemiològica i sanitària. A aquests efectes, poden ser objecte de revisió, adaptació, modificació o supressió,
amb efectes per a tota Catalunya o per a un altre nivell territorial específic.
Així mateix, les persones titulars dels departaments de Salut i d'Interior poden adoptar les mesures
necessàries per a l'aplicació d'aquesta Resolució i poden establir, d'acord amb la normativa aplicable en
matèria de salut i salut pública i en matèria de protecció civil, en funció de l'evolució de la situació
epidemiològica i sanitària, totes aquelles mesures addicionals o complementàries a les previstes en aquesta
Resolució que siguin necessàries, amb efectes per a tota Catalunya o per a un altre nivell territorial específic.
2. Les persones titulars dels locals, establiments o espais on es duguin a terme activitats que estiguin obertes
al públic, així com les activitats de prestació de serveis o, si escau, les persones responsables de la seva
organització, han d'identificar una persona responsable de l'aplicació de les mesures organitzatives que resultin
necessàries per garantir el manteniment de les mesures de protecció individual, conforme estableixen aquesta
Resolució i els diferents plans sectorials, i que sigui l'interlocutora amb l'autoritat sanitària en cas que es
requereixi en el marc del control d'un eventual brot epidèmic que afecti aquests locals, establiments o espais.
1.5. Transparència
Les administracions públiques, en el seu àmbit respectiu de competències, han de col·laborar per tal de proveir
d'informació la ciutadania sobre l'afectació de la COVID-19 en els diferents àmbits d'interès de la ciutadania,
així com sobre l'evolució de la pandèmia.

-2. Mesures de protecció i organitzatives
2.1. Distància física interpersonal de seguretat
1. Tant en espais tancats com a l'aire lliure, la distància física interpersonal de seguretat s'estableix en 1,5 m
en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, excepte que siguin vigents per la
tipologia de l'activitat valors més restrictius.
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2. La distància física interpersonal de seguretat és especialment exigible tant en l'àmbit laboral com entre
persones o grups de persones que no mantenen, o puguin no mantenir, una relació i un contacte propers de
forma molt habitual.
3. En el cas que no es pugui mantenir la distància de seguretat d'1,5 m entre persones que no mantenen una
relació i un contacte propers de forma molt habitual és obligatori l'ús de mascareta, d'acord amb el que
estableix l'apartat 2.2.1 d'aquesta Resolució. No es poden mantenir distàncies inferiors a 1 m en espais
tancats, excepte entre persones que mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual o bé
per desenvolupar aquelles activitats professionals o d'atenció a persones que requereixen una distància
inferior.
2.2. Ús de mascareta
1. Les persones de sis anys en endavant estan obligades a l'ús de mascareta en els supòsits següents:
a) En la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic,
sempre que, entre persones que no mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual, no
sigui possible mantenir una distància física interpersonal de seguretat d'1,5 m.
b) En tots els mitjans de transport de viatgers per carretera, per ferrocarril i per cable de competència de la
Generalitat, excepte si tots els ocupants del vehicle de turisme són persones que mantenen una relació i un
contacte propers de forma molt habitual. En el cas dels passatgers de vaixells i embarcacions no és necessari
l'ús de mascareta quan es trobin dins de la seva cabina i quan estant en les seves cobertes o espais exteriors
resulti possible mantenir una distància física interpersonal de seguretat d'1,5 m.
2. L'obligació continguda en l'apartat anterior no serà exigible per a les persones que presentin algun tipus de
malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure's agreujada per la utilització de la mascareta o que, per la
seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d'autonomia per a treure's la mascareta o bé presentin
alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització. Tampoc serà exigible en el cas d'exercici físic
esportiu a l'aire lliure ni en els supòsits de força major o situació de necessitat o quan per la pròpia naturalesa
de les activitats l'ús de la mascareta resulti incompatible, d'acord amb les indicacions de les autoritats
sanitàries.
2.3. Reunions i activitats socials i d'oci
1. Es poden celebrar reunions familiars i activitats socials, incloent la pràctica esportiva no professional, de
manera preferent entre persones que mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual,
sempre que no es generin aglomeracions ni se superin les limitacions en l'aforament que s'estableixin, i sempre
que es respectin les normes de protecció individual.
Als efectes d'aquest article, es considera aglomeració la concentració de persones o grups de persones en
espais públics quan no es pot mantenir la distància física interpersonal de seguretat o el seu equivalent en
espai de seguretat, d'acord amb el que estableix l'apartat 2.1.1 d'aquesta Resolució.
2. En totes les activitats que estiguin obertes al públic, així com en les activitats de prestació de serveis, les
persones titulars de l'activitat o, si escau, les persones responsables de la seva organització, han d'adoptar les
mesures organitzatives que resultin necessàries per garantir el manteniment de les mesures de protecció
individual, en especial posar a disposició sistemes per a la neteja de mans, la distància física interpersonal de
seguretat, d'acord amb el que estableix l'apartat 2.1 d'aquesta Resolució, així com les condicions de neteja,
desinfecció i ventilació dels establiments i instal·lacions. Quan això sigui difícil o no sigui possible per les
condicions pròpies de l'activitat, s'ha de garantir, per a les persones treballadores i les persones clientes o
usuàries, les mesures de prevenció i higiene adequades per prevenir els riscos de contagi.
3. Les administracions públiques, en exercici de les seves competències, han de vetllar per evitar les
aglomeracions i poden limitar l'accés als espais de pública concurrència de titularitat pública, incloent espais
naturals, com platges o altres similars, quan no es puguin garantir les condicions de seguretat que evitin
aquestes aglomeracions.
2.4 Aforament en espais a l'aire lliure
1. En els espais a l'aire lliure, el nombre màxim d'assistents o participants permesos s'ajusta als paràmetres
d'ocupació següents.
a) Com a norma general, s'ha garantir la distància física interpersonal de seguretat equivalent a una superfície
de seguretat de 2,5 m2 per persona, excepte que sigui d'aplicació un valor més restrictiu per raó del tipus
d'activitat.
b) La distància física interpersonal de seguretat i el seu equivalent en superfície de seguretat poden rebaixar-se
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en el cas que es compleixin totes les condicions següents:
- Es faci obligatori l'ús de mascareta.
- Es porti un registre dels assistents o hagi una preassignació de localitats.
- S'estableixin espais sectoritzats, amb control de fluxos d'accés i sortida independents (no permeables entre
si), que han de ser d'un màxim de 2.000 persones o fins a 3.000 persones quan se situïn en seients
preassignats.
- Es prevegin mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els creuaments o punts de
més afluència.
3. Aquests paràmetres d'ocupació dels espais s'apliquen en defecte de previsions específiques d'aforament
establertes, per a cada tipologia d'activitat, en la normativa sectorial vigent o en el pla sectorial corresponent
que siguin més restrictives.
2.5 Aforament en espais tancats
1. En els espais tancats, el nombre màxim d'assistents o participants permesos s'ajusta als paràmetres
d'ocupació següents.
a) Com a norma general, s'ha garantir la distància física interpersonal de seguretat equivalent a una superfície
de seguretat de 2,5 m2 per persona, excepte que sigui d'aplicació un valor més restrictiu per raó del tipus
d'activitat.
b) S'han de d'establir espais sectoritzats, amb control de fluxos d'accés i sortida independents (no permeables
entre si), que han de ser d'un màxim de 1.000 persones i fins a 2.000 persones quan se situen en seients
preassignats.
c) La distància física interpersonal de seguretat i el seu equivalent en superfície de seguretat poden rebaixar-se
en el cas que es compleixin totes les condicions següents:
- Es faci obligatori l'ús de mascareta.
- Es porti un registre dels assistents o hagi una preassignació de localitats.
- Es prevegin mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els creuaments o punts de
més afluència.
2. Aquests paràmetres d'ocupació dels espais s'apliquen en defecte de previsions específiques d'aforament
establertes, per a cada tipologia d'activitat, en la normativa sectorial vigent o en el pla sectorial corresponent
que siguin més restrictives.
2.6 Mesures en congressos, fires i altres actes similars
1. Es poden organitzar congressos, fires i altres actes similars de caràcter comercial, empresarial o científic,
promoguts per entitats públiques o privades, sempre que el nombre d'assistents o participants s'ajusti a
l'aforament del lloc de celebració de l'esdeveniment calculat a partir d'una superfície de seguretat de 2,5 m2
per persona.
La distància física interpersonal de seguretat i el seu equivalent en superfície de seguretat poden rebaixar-se
en el cas que es compleixin totes les condicions següents:
a) Es faci obligatori l'ús de mascareta.
b) S'estableixin espais sectoritzats, amb control de fluxos d'accés i sortida independents (no permeables entre
si), que han de ser d'un màxim de 1.000 persones o fins a 2.000 persones quan se situïn en seients
preassignats
2. Aquests paràmetres d'ocupació dels espais s'apliquen en defecte de previsions específiques d'aforament
establertes, per a cada tipologia d'activitat, en la normativa sectorial vigent o en el pla sectorial corresponent
que siguin més restrictives.
3. L'entitat promotora ha de garantir que l'organització de l'activitat s'ha d'ajustar a les condicions següents:
a) S'ha de portar un registre dels assistents.
b) S'han d'establir controls dels fluxos d'accés i sortida, i de la mobilitat interna, a través de personal de
l'organització o de sistemes telemàtics.
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c) S'han de preveure mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els creuaments o
punts de major afluència.
d) S'han de posar a disposició dels assistents aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat
viricida autoritzats, per a la neteja de mans, així com eixugamans d'un sol ús.
e) S'ha de desenvolupar un procediment específic per garantir les mesures de protecció individual, en especial
la distància de seguretat, que ha de formar part del seu pla d'autoprotecció, a disposició de les autoritats
corresponents.
2.7 Aforament en establiments i activitats d'hostaleria i restauració
En els establiments d'hostaleria i restauració, així com en qualsevol activitat oberta al públic, tant a l'aire lliure
com en edificis i espais tancats, en què es preveu el consum d'aliments i begudes que facin inviable l'ús
constant de mascareta:
a) S'ha garantir en tot cas la distància física interpersonal de seguretat entre persones o grups de persones
d'acord amb el que estableix l'apartat 2.1 d'aquesta Resolució.
b) S'ha de fomentar la prereserva.

-3. Control del compliment de les mesures i règim sancionador
1. Correspon als ajuntaments i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les seves
competències respectives, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta
Resolució i en els plans sectorials a què fa referència l'apartat 1.2 d'aquesta Resolució. Vetllaran especialment
pel compliment de les mesures adreçades a evitar les aglomeracions i garantir les distàncies mínimes de
seguretat i l'ús de mascareta.
2. La coordinació del compliment d'aquestes mesures es farà a través dels òrgans previstos al Pla d'actuació del
PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc.
3. L'incompliment de les mesures recollides en aquesta Resolució i en els plans sectorials serà objecte de règim
sancionador d'acord amb la legislació sectorial aplicable.
4. S'habilita el personal d'inspecció de l'Administració de la Generalitat dels àmbits de salut, treball, comerç,
consum i educació, en el marc de les seves competències respectives, a realitzar les actuacions establertes en
aquest apartat, així com la vigilància, la inspecció i el control d'aquelles altres mesures establertes per fer front
a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 en virtut de la normativa estatal d'aplicació.

-4. Règim transitori
1. Mentre no s'aprovi l'actualització dels plans sectorials existents a què fa referència l'apartat 1.2.3,
s'aplicaran, en cada àmbit d'activitat, les mesures contingudes en els plans aprovats corresponents a la fase III
del Pla per a la desescalada de les mesures extraordinàries adoptades per fer front a la pandèmia generada per
la COVID-19. Igualment s'aplicaran aquelles previsions específiques dictades en els diferents àmbits materials,
mitjançant resolució, en la mesura que no s'oposin o contradiguin allò que s'estableix en aquesta Resolució i a
la normativa estatal aplicable.
2. Mentre no entrin en vigor les mesures contingudes en els apartats 2.4, 2.5, 2.6 i 2.7 d'aquesta Resolució,
seran d'aplicació els aforaments màxims continguts en els plans sectorials vigents, d'acord amb el que
estableix l'apartat 1.2 d'aquesta Resolució o bé, respecte dels àmbits d'activitat que no disposin d'un pla
sectorial elaborat i aprovat d'acord amb el que preveu el Pla de transició del confinament, els aforaments
màxims següents:
a) Establiments i locals oberts al públic independentment de quina sigui la seva finalitat o prestació de servei:
aforament al 50%
b) Espais a l'aire lliure oberts al públic independentment de quina sigui la seva finalitat o prestació de servei:
aforament al 75%

-5. Pèrdua d'efectes
Es deixen sense efecte les mesures restrictives establertes en les distintes resolucions aprovades en l'àmbit de
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la Generalitat de Catalunya en el marc de l'estratègia de resposta a la pandèmia i en execució de les ordres
dictades per les autoritats delegades a efectes de l'estat d'alarma que s'oposin o contradiguin allò que
s'estableix en aquesta Resolució i a la normativa estatal aplicable.

-6. Entrada en vigor i vigència
Aquesta Resolució entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, excepte les disposicions incloses en els apartats 2.4, 2.5, 2.6 i 2.7, que entraran en vigor el dia 25
de juny de 2020, i serà vigent fins que es mantingui activat el Pla d'actuació del PROCICAT per a emergències
associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc.

Barcelona, 18 de juny de 2020

Alba Vergés i Bosch
Consellera de Salut

Miquel Buch i Moya
Conseller d'Interior

(20.170.093)
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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
DECRET 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l'emergència sanitària provocada per la COVID19 i d'inici de l'etapa de la represa al territori de Catalunya.
L'11 de març de 2020 l'Organització Mundial de la Salut va declarar pandèmia internacional la situació
d'emergència ocasionada pel brot epidèmic de la COVID-19.
Per tal de donar resposta immediata a la greu situació generada, el Govern de la Generalitat va adoptar
mesures de diversa índole, com la restricció de la sortida de persones dels municipis d'Igualada, Vilanova del
Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena, mitjançant la Resolució INT/718/2020, de 12 de març; el
tancament de tots els centres i serveis del Servei d'Educació de Catalunya, en qualsevol dels ensenyaments
que l'integren, i amb independència de la titularitat pública o privada del centre o servei i el seu sistema de
finançament, mitjançant la Resolució SLT/719/2020, de 12 de març, o l'adopció d'altres mesures preventives
sectorials específiques, mitjançant la Resolució SLT/720/2020, de 13 de març.
Tanmateix, mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, es va declarar l'estat d'alarma per a la gestió
de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, la qual cosa va comportar la centralització de les
competències en l'estructura organitzativa estatal.
L'estat d'alarma, amb una durada inicial de quinze dies naturals, així com la vigència de les mesures
adoptades, han estat prorrogats, fins a sis ocasions, mitjançant autorització del Congrés dels Diputats, previ
acord del Consell de Ministres.
Durant la vigència de la sisena i darrera pròrroga, fixada fins a les 00.00 hores del 21 de juny, el Reial decret
555/2020, de 5 de juny, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 436/2020, de 14 de
març, anteriorment esmentat, preveu, en el seu article 5, que la superació de totes les fases previstes en el Pla
per a la desescalada de les mesures extraordinàries adoptades per fer front a la pandèmia generada per la
COVID-19, aprovat pel Consell de Ministres el 28 d'abril de 2020, determinarà que quedin sense efectes les
mesures derivades de la declaració de l'estat d'alarma en les corresponents províncies, illes o unitats
territorials;
Així mateix, d'acord amb l'article 6 del Reial decret 555/2020, de 5 de juny, la Generalitat de Catalunya pot
decidir, als efectes del que disposa l'article 5 esmentat, i de conformitat amb criteris sanitaris i epidemiològics,
la superació de la fase III en els diferents territoris i, per tant, l'inici d'una nova etapa.
Vist que, en data 18 de juny, s'ha publicat al Butlletí Oficial de l'Estat l'Ordre SND/535/2020, de 17 de juny,
per la qual es modifiquen l'Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, i l'Ordre SND/458/2020, de 30 de maig, de
conformitat amb la qual, des del moment de la seva publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat, tot el territori de
Catalunya es trobarà en fase III del Pla per a la desescalada esmentat;
Atesa la proposta del Comitè Tècnic del Pla d'actuació del PROCICAT per emergències associades a malalties
transmissibles emergents amb potencial alt risc, favorable a la superació per part de tot el territori de
Catalunya de la referida fase III en atenció als criteris sanitaris i epidemiològics que s'hi exposen, i de
conformitat amb les atribucions que em són conferides;

DECRETO:

Article 1
Determinar, amb efectes des de les 00.00 hores del dia 19 de juny de 2020, la finalització de la fase III del Pla
per a la desescalada de les mesures extraordinàries adoptades per fer front a la pandèmia generada per la
COVID-19 per a tot el territori de Catalunya.
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Article 2
D'acord amb el que ha previst l'article 5 del Reial decret 555/2020, de 5 de juny, queden sense efecte a
Catalunya les mesures derivades de la declaració de l'estat d'alarma.

Article 3
Establir que s'iniciï l'etapa de la represa al territori de Catalunya en el marc de l'emergència sanitària vigent
provocada per la COVID-19.

Article 4
Aixecar les restriccions de mobilitat en l'àmbit de tot el territori de Catalunya.

Article 5
Facultar la consellera de Salut i el conseller d'Interior, en la seva condició d'autoritats integrants del Comitè de
Direcció del Pla d'actuació PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb
potencial alt risc, per tal que adoptin les resolucions necessàries per fer efectives les mesures que han de regir
la nova etapa que s'inicia.

Disposició final
Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 18 de juny de 2020

Joaquim Torra i Pla
President de la Generalitat de Catalunya

(20.170.092)
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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE SALUT
RESOLUCIÓ SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i
organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2.
El president de la Generalitat de Catalunya ha dictat el Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança
de l'emergència sanitària provocada per la COVID-19 i inici de l'etapa de la represa al territori de Catalunya,
pel qual es determina, amb efectes des de les 00.00 hores del dia 19 de juny de 2020, la finalització de la fase
III del Pla per a la desescalada de les mesures extraordinàries adoptades per fer front a la pandèmia generada
per la COVID-19 per a tot el territori de Catalunya.
A partir de l'efectivitat d'aquesta decisió han quedat sense efecte a Catalunya les mesures extraordinàries
derivades de la declaració de l'estat d'alarma i s'inicia l'etapa de la represa al territori de Catalunya en el marc
de la crisi sanitària vigent provocada per la COVID-19.
No obstant l'actual evolució favorable en la contenció de la pandèmia, subsisteix la situació de crisi sanitària
que a Catalunya va motivar l'activació del Pla d'actuació PROCICAT per a emergències associades a malalties
transmissibles emergents amb potencial alt risc.
Des de la responsabilitat pública d'organització i tutela de la salut pública, un cop completat el període de
desescalada progressiva del confinament, la represa de les activitats obliga a garantir, d'una banda, que la
ciutadania assumeixi un deure general de protecció i adopti comportaments preventius.
En aquest sentit, és essencial un comportament social compromès en la lluita contra la pandèmia, fonamentat
en les premisses següents: la higiene freqüent de mans; la higiene de símptomes respiratoris (evitar tossir
directament a l'aire i tocar-se la cara, nas i ulls); el manteniment de grups de convivència habitual al més
estables possible, minimitzant els contactes socials diaris per evitar la multiplicació de possibles cadenes de
transmissió; la distància física interpersonal de seguretat; l'ús de mascareta quan no sigui possible mantenir la
distància física interpersonal de seguretat; la preferència pels espais a l'aire lliure per a la realització
d'activitats; la ventilació correcta dels espais tancats i la neteja i desinfecció de les superfícies. Així mateix, és
determinant adoptar mesures d'aïllament i contactar amb els serveis de salut tan aviat com es tinguin
símptomes compatibles amb la COVID-19, com són un quadre clínic d'infecció respiratòria aguda de qualsevol
gravetat, que cursa, entre d'altres símptomes, amb febre, tos o sensació de manca d'aire, o altres que també
s'han associat a la COVID-19 com l'anòsmia o l'agèusia.
D'altra banda, la recuperació de la vida social i econòmica ha d'anar acompanyada de mesures adreçades,
bàsicament, a aconseguir que les activitats que poden generar un major risc de transmissió comunitària es
desenvolupin en condicions que permetin prevenir els riscos de contagi i possibles rebrots. En aquest sentit, els
factors que s'associen a activitats amb un risc més gran de transmissió del SARS-CoV-2 són el
desenvolupament d'aquestes activitats en espais tancats, especialment si no tenen una bona ventilació, la
participació d'una alta densitat de persones i una extensió llarga en el temps.
En aquesta Resolució es determinen mesures bàsiques de prevenció, les quals s'han de completar amb plans
d'acció sectorials elaborats i aprovats en el marc del Pla d'actuació del PROCICAT per a emergències associades
a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, com a garantia d'una governança de l'emergència
sanitària d'alt nivell tècnic i especialitzat que reforça l'autoritat sanitària.
Per tot l'exposat, d'acord amb les decisions adoptades pels òrgans de govern del Pla d'actuació PROCICAT per a
emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, en el marc de la legislació
sanitària i de salut pública i de protecció civil, i en ús de l'habilitació que ens confereix l'article 5 del Decret
63/2020, de 18 de juny, del president de la Generalitat de Catalunya, de la nova governança de l'emergència
sanitària provocada per la COVID-19 i inici de l'etapa de la represa al territori de Catalunya,

Resolem:
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-1. Mesures generals
1.1. Deure de protecció
1. La ciutadania ha d'adoptar les mesures necessàries per evitar la generació de riscos de propagació de la
infecció de la COVID-19, així com la pròpia exposició a aquests riscos, i ha d'adoptar les mesures de protecció
individual i col·lectiva fonamentades en: la higiene freqüent de mans; la higiene de símptomes respiratoris
(evitar tossir directament a l'aire, tapar-se la boca amb la cara interna de l'avantbraç en aquests casos i evitar
tocar-se la cara, nas i ulls); el manteniment de grups de convivència habitual al més estables possible,
minimitzant els contactes socials diaris per evitar la multiplicació de possibles cadenes de transmissió; la
distància física interpersonal de seguretat; l'ús de mascareta quan no sigui possible mantenir la distància física
interpersonal de seguretat; la preferència pels espais a l'aire lliure per a la realització d'activitats; la ventilació
correcta dels espais tancats i la neteja i desinfecció de les superfícies.
2. Aquest deure de protecció és igualment exigible, en els termes d'aquesta Resolució, a les persones titulars
de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o que es trobi obert al públic.
3. Les persones que presentin símptomes compatibles amb la COVID-19 han de contactar amb el sistema
públic de salut i han seguir, tant elles com els seus contactes estrets, les indicacions d'aïllament domiciliari
d'acord amb els protocols aprovats per l'autoritat sanitària.
1.2. Plans sectorials específics i protocols organitzatius
1. Les mesures previstes en aquesta Resolució han de ser completades amb els plans sectorials d'activitats que
s'han d'elaborar i aprovar d'acord amb el que preveu el Pla de transició del confinament ratificat pel Govern el
25 d'abril de 2020.
2. En tot cas, s'han d'elaborar plans sectorials en relació amb els àmbits d'activitat següents:
a) Centres, serveis i establiments sanitaris.
b) Serveis socials.
c) Centres docents.
d) Universitats.
e) Transports.
f) Establiments comercials de venda minorista o a l'engròs, de tot tipus d'article; fent especial atenció a
centres i parcs comercials i a mercats a la via pública a l'aire lliure o de venda no sedentària, podent-se
establir plans sectorials específics per a cadascuna d'aquestes categories.
g) Hotels i allotjaments turístics, inclosos càmpings, aparcaments d'autocaravanes, residències universitàries i
altres similars, podent-se establir plans sectorials específics per cadascuna d'aquestes categories.
h) Establiments d'hostaleria i restauració.
i) Turisme.
j) Activitats d'oci nocturn.
k) Activitats de lleure infantil (casals d'estiu, esports, colònies, altres).
l) Activitats culturals, incloent museus, biblioteques, monuments, arxius, espectacles públics i activitats d'oci i
recreatives, podent-se establir plans sectorials específics per a cadascuna d'aquestes categories i en funció de
l'edat del públic destinatari.
m) Fires i congressos i altres activitats temporals amb gran afluència de públic.
n) Instal·lacions esportives.
o) Festes, revetlles i altres esdeveniments populars.
p) Equipaments d'oci, cultural o esportiu permanents amb gran afluència de públic.
A proposta del Comitè Tècnic del Pla d'actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties
transmissibles emergents amb potencial alt risc, i per aprovació pel Comitè de Direcció del mateix Pla, es pot
determinar la necessitat d'elaborar plans sectorials de desconfinament per a altres activitats.
3. En aquells àmbits d'activitat en què s'hagin aprovat plans sectorials amb les mesures a aplicar en les
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distintes fases del Pla per a la desescalada de les mesures extraordinàries adoptades per fer front a la
pandèmia generada per la COVID-19, els quals poden consultar-se en l'adreça
http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/
consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissiblesemergents-amb-potencial-alt-risc-/plans-de-desconfinament/ del web del PROCICAT per a emergències
associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, els plans s'han d'actualitzar per
adaptar-ne el contingut a la situació actual d'acord amb aquesta Resolució i mitjançant un annex específic.
Aquestes actualitzacions se subjecten al procediment per a l'elaboració i l'aprovació dels plans sectorials
previstos en el Pla de transició del confinament.
4. Les persones titulars de les distintes activitats són responsables d'adaptar-ne les condicions d'exercici a les
mesures i les previsions que es continguin en el pla sectorial corresponent.
5. Si es tracta d'activitats obligades a adoptar mesures d'autoprotecció d'acord amb el Decret 30/2015, de 3 de
març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el
contingut d'aquestes mesures, les persones titulars de les activitats han d'elaborar, sota la seva responsabilitat,
un protocol organitzatiu específic d'acord amb el pla sectorial corresponent, el qual s'ha d'annexar al seu pla
d'autoprotecció, a disposició de les autoritats corresponents.
Les persones titulars de les activitats han d'informar del protocol als seus treballadors i treballadores i a les
persones assistents o usuàries.
1.3. Protecció de la població vulnerable
Amb caràcter general, sens perjudici de les mesures de protecció i seguretat establertes en aquesta Resolució i
en els plans sectorials a què fa referència l'apartat 1.2, les persones titulars de les distintes activitats són
responsables d'establir mesures organitzatives que garanteixin una atenció preferent que minimitzi el temps
d'estada a l'interior dels locals o establiments i que facilitin la seva mobilitat en l'interior d'aquests, a les
persones vulnerables d'acord amb el criteri de les autoritats sanitàries, o bé quan per les seves característiques
personals no puguin usar mascareta d'acord amb l'establert a l'apartat. 2.2.2 d'aquesta Resolució.
1.4. Seguiment i aplicació de les mesures
1. Les mesures de protecció i de seguretat previstes en aquesta Resolució seran objecte de seguiment i
avaluació contínua, en el marc del Pla d'actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties
transmissibles emergents amb potencial alt risc, a fi de garantir-ne l'adequació a l'evolució de la situació
epidemiològica i sanitària. A aquests efectes, poden ser objecte de revisió, adaptació, modificació o supressió,
amb efectes per a tota Catalunya o per a un altre nivell territorial específic.
Així mateix, les persones titulars dels departaments de Salut i d'Interior poden adoptar les mesures
necessàries per a l'aplicació d'aquesta Resolució i poden establir, d'acord amb la normativa aplicable en
matèria de salut i salut pública i en matèria de protecció civil, en funció de l'evolució de la situació
epidemiològica i sanitària, totes aquelles mesures addicionals o complementàries a les previstes en aquesta
Resolució que siguin necessàries, amb efectes per a tota Catalunya o per a un altre nivell territorial específic.
2. Les persones titulars dels locals, establiments o espais on es duguin a terme activitats que estiguin obertes
al públic, així com les activitats de prestació de serveis o, si escau, les persones responsables de la seva
organització, han d'identificar una persona responsable de l'aplicació de les mesures organitzatives que resultin
necessàries per garantir el manteniment de les mesures de protecció individual, conforme estableixen aquesta
Resolució i els diferents plans sectorials, i que sigui l'interlocutora amb l'autoritat sanitària en cas que es
requereixi en el marc del control d'un eventual brot epidèmic que afecti aquests locals, establiments o espais.
1.5. Transparència
Les administracions públiques, en el seu àmbit respectiu de competències, han de col·laborar per tal de proveir
d'informació la ciutadania sobre l'afectació de la COVID-19 en els diferents àmbits d'interès de la ciutadania,
així com sobre l'evolució de la pandèmia.

-2. Mesures de protecció i organitzatives
2.1. Distància física interpersonal de seguretat
1. Tant en espais tancats com a l'aire lliure, la distància física interpersonal de seguretat s'estableix en 1,5 m
en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, excepte que siguin vigents per la
tipologia de l'activitat valors més restrictius.
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2. La distància física interpersonal de seguretat és especialment exigible tant en l'àmbit laboral com entre
persones o grups de persones que no mantenen, o puguin no mantenir, una relació i un contacte propers de
forma molt habitual.
3. En el cas que no es pugui mantenir la distància de seguretat d'1,5 m entre persones que no mantenen una
relació i un contacte propers de forma molt habitual és obligatori l'ús de mascareta, d'acord amb el que
estableix l'apartat 2.2.1 d'aquesta Resolució. No es poden mantenir distàncies inferiors a 1 m en espais
tancats, excepte entre persones que mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual o bé
per desenvolupar aquelles activitats professionals o d'atenció a persones que requereixen una distància
inferior.
2.2. Ús de mascareta
1. Les persones de sis anys en endavant estan obligades a l'ús de mascareta en els supòsits següents:
a) En la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic,
sempre que, entre persones que no mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual, no
sigui possible mantenir una distància física interpersonal de seguretat d'1,5 m.
b) En tots els mitjans de transport de viatgers per carretera, per ferrocarril i per cable de competència de la
Generalitat, excepte si tots els ocupants del vehicle de turisme són persones que mantenen una relació i un
contacte propers de forma molt habitual. En el cas dels passatgers de vaixells i embarcacions no és necessari
l'ús de mascareta quan es trobin dins de la seva cabina i quan estant en les seves cobertes o espais exteriors
resulti possible mantenir una distància física interpersonal de seguretat d'1,5 m.
2. L'obligació continguda en l'apartat anterior no serà exigible per a les persones que presentin algun tipus de
malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure's agreujada per la utilització de la mascareta o que, per la
seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d'autonomia per a treure's la mascareta o bé presentin
alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització. Tampoc serà exigible en el cas d'exercici físic
esportiu a l'aire lliure ni en els supòsits de força major o situació de necessitat o quan per la pròpia naturalesa
de les activitats l'ús de la mascareta resulti incompatible, d'acord amb les indicacions de les autoritats
sanitàries.
2.3. Reunions i activitats socials i d'oci
1. Es poden celebrar reunions familiars i activitats socials, incloent la pràctica esportiva no professional, de
manera preferent entre persones que mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual,
sempre que no es generin aglomeracions ni se superin les limitacions en l'aforament que s'estableixin, i sempre
que es respectin les normes de protecció individual.
Als efectes d'aquest article, es considera aglomeració la concentració de persones o grups de persones en
espais públics quan no es pot mantenir la distància física interpersonal de seguretat o el seu equivalent en
espai de seguretat, d'acord amb el que estableix l'apartat 2.1.1 d'aquesta Resolució.
2. En totes les activitats que estiguin obertes al públic, així com en les activitats de prestació de serveis, les
persones titulars de l'activitat o, si escau, les persones responsables de la seva organització, han d'adoptar les
mesures organitzatives que resultin necessàries per garantir el manteniment de les mesures de protecció
individual, en especial posar a disposició sistemes per a la neteja de mans, la distància física interpersonal de
seguretat, d'acord amb el que estableix l'apartat 2.1 d'aquesta Resolució, així com les condicions de neteja,
desinfecció i ventilació dels establiments i instal·lacions. Quan això sigui difícil o no sigui possible per les
condicions pròpies de l'activitat, s'ha de garantir, per a les persones treballadores i les persones clientes o
usuàries, les mesures de prevenció i higiene adequades per prevenir els riscos de contagi.
3. Les administracions públiques, en exercici de les seves competències, han de vetllar per evitar les
aglomeracions i poden limitar l'accés als espais de pública concurrència de titularitat pública, incloent espais
naturals, com platges o altres similars, quan no es puguin garantir les condicions de seguretat que evitin
aquestes aglomeracions.
2.4 Aforament en espais a l'aire lliure
1. En els espais a l'aire lliure, el nombre màxim d'assistents o participants permesos s'ajusta als paràmetres
d'ocupació següents.
a) Com a norma general, s'ha garantir la distància física interpersonal de seguretat equivalent a una superfície
de seguretat de 2,5 m2 per persona, excepte que sigui d'aplicació un valor més restrictiu per raó del tipus
d'activitat.
b) La distància física interpersonal de seguretat i el seu equivalent en superfície de seguretat poden rebaixar-se
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en el cas que es compleixin totes les condicions següents:
- Es faci obligatori l'ús de mascareta.
- Es porti un registre dels assistents o hagi una preassignació de localitats.
- S'estableixin espais sectoritzats, amb control de fluxos d'accés i sortida independents (no permeables entre
si), que han de ser d'un màxim de 2.000 persones o fins a 3.000 persones quan se situïn en seients
preassignats.
- Es prevegin mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els creuaments o punts de
més afluència.
3. Aquests paràmetres d'ocupació dels espais s'apliquen en defecte de previsions específiques d'aforament
establertes, per a cada tipologia d'activitat, en la normativa sectorial vigent o en el pla sectorial corresponent
que siguin més restrictives.
2.5 Aforament en espais tancats
1. En els espais tancats, el nombre màxim d'assistents o participants permesos s'ajusta als paràmetres
d'ocupació següents.
a) Com a norma general, s'ha garantir la distància física interpersonal de seguretat equivalent a una superfície
de seguretat de 2,5 m2 per persona, excepte que sigui d'aplicació un valor més restrictiu per raó del tipus
d'activitat.
b) S'han de d'establir espais sectoritzats, amb control de fluxos d'accés i sortida independents (no permeables
entre si), que han de ser d'un màxim de 1.000 persones i fins a 2.000 persones quan se situen en seients
preassignats.
c) La distància física interpersonal de seguretat i el seu equivalent en superfície de seguretat poden rebaixar-se
en el cas que es compleixin totes les condicions següents:
- Es faci obligatori l'ús de mascareta.
- Es porti un registre dels assistents o hagi una preassignació de localitats.
- Es prevegin mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els creuaments o punts de
més afluència.
2. Aquests paràmetres d'ocupació dels espais s'apliquen en defecte de previsions específiques d'aforament
establertes, per a cada tipologia d'activitat, en la normativa sectorial vigent o en el pla sectorial corresponent
que siguin més restrictives.
2.6 Mesures en congressos, fires i altres actes similars
1. Es poden organitzar congressos, fires i altres actes similars de caràcter comercial, empresarial o científic,
promoguts per entitats públiques o privades, sempre que el nombre d'assistents o participants s'ajusti a
l'aforament del lloc de celebració de l'esdeveniment calculat a partir d'una superfície de seguretat de 2,5 m2
per persona.
La distància física interpersonal de seguretat i el seu equivalent en superfície de seguretat poden rebaixar-se
en el cas que es compleixin totes les condicions següents:
a) Es faci obligatori l'ús de mascareta.
b) S'estableixin espais sectoritzats, amb control de fluxos d'accés i sortida independents (no permeables entre
si), que han de ser d'un màxim de 1.000 persones o fins a 2.000 persones quan se situïn en seients
preassignats
2. Aquests paràmetres d'ocupació dels espais s'apliquen en defecte de previsions específiques d'aforament
establertes, per a cada tipologia d'activitat, en la normativa sectorial vigent o en el pla sectorial corresponent
que siguin més restrictives.
3. L'entitat promotora ha de garantir que l'organització de l'activitat s'ha d'ajustar a les condicions següents:
a) S'ha de portar un registre dels assistents.
b) S'han d'establir controls dels fluxos d'accés i sortida, i de la mobilitat interna, a través de personal de
l'organització o de sistemes telemàtics.
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c) S'han de preveure mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els creuaments o
punts de major afluència.
d) S'han de posar a disposició dels assistents aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat
viricida autoritzats, per a la neteja de mans, així com eixugamans d'un sol ús.
e) S'ha de desenvolupar un procediment específic per garantir les mesures de protecció individual, en especial
la distància de seguretat, que ha de formar part del seu pla d'autoprotecció, a disposició de les autoritats
corresponents.
2.7 Aforament en establiments i activitats d'hostaleria i restauració
En els establiments d'hostaleria i restauració, així com en qualsevol activitat oberta al públic, tant a l'aire lliure
com en edificis i espais tancats, en què es preveu el consum d'aliments i begudes que facin inviable l'ús
constant de mascareta:
a) S'ha garantir en tot cas la distància física interpersonal de seguretat entre persones o grups de persones
d'acord amb el que estableix l'apartat 2.1 d'aquesta Resolució.
b) S'ha de fomentar la prereserva.

-3. Control del compliment de les mesures i règim sancionador
1. Correspon als ajuntaments i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les seves
competències respectives, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta
Resolució i en els plans sectorials a què fa referència l'apartat 1.2 d'aquesta Resolució. Vetllaran especialment
pel compliment de les mesures adreçades a evitar les aglomeracions i garantir les distàncies mínimes de
seguretat i l'ús de mascareta.
2. La coordinació del compliment d'aquestes mesures es farà a través dels òrgans previstos al Pla d'actuació del
PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc.
3. L'incompliment de les mesures recollides en aquesta Resolució i en els plans sectorials serà objecte de règim
sancionador d'acord amb la legislació sectorial aplicable.
4. S'habilita el personal d'inspecció de l'Administració de la Generalitat dels àmbits de salut, treball, comerç,
consum i educació, en el marc de les seves competències respectives, a realitzar les actuacions establertes en
aquest apartat, així com la vigilància, la inspecció i el control d'aquelles altres mesures establertes per fer front
a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 en virtut de la normativa estatal d'aplicació.

-4. Règim transitori
1. Mentre no s'aprovi l'actualització dels plans sectorials existents a què fa referència l'apartat 1.2.3,
s'aplicaran, en cada àmbit d'activitat, les mesures contingudes en els plans aprovats corresponents a la fase III
del Pla per a la desescalada de les mesures extraordinàries adoptades per fer front a la pandèmia generada per
la COVID-19. Igualment s'aplicaran aquelles previsions específiques dictades en els diferents àmbits materials,
mitjançant resolució, en la mesura que no s'oposin o contradiguin allò que s'estableix en aquesta Resolució i a
la normativa estatal aplicable.
2. Mentre no entrin en vigor les mesures contingudes en els apartats 2.4, 2.5, 2.6 i 2.7 d'aquesta Resolució,
seran d'aplicació els aforaments màxims continguts en els plans sectorials vigents, d'acord amb el que
estableix l'apartat 1.2 d'aquesta Resolució o bé, respecte dels àmbits d'activitat que no disposin d'un pla
sectorial elaborat i aprovat d'acord amb el que preveu el Pla de transició del confinament, els aforaments
màxims següents:
a) Establiments i locals oberts al públic independentment de quina sigui la seva finalitat o prestació de servei:
aforament al 50%
b) Espais a l'aire lliure oberts al públic independentment de quina sigui la seva finalitat o prestació de servei:
aforament al 75%

-5. Pèrdua d'efectes
Es deixen sense efecte les mesures restrictives establertes en les distintes resolucions aprovades en l'àmbit de
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la Generalitat de Catalunya en el marc de l'estratègia de resposta a la pandèmia i en execució de les ordres
dictades per les autoritats delegades a efectes de l'estat d'alarma que s'oposin o contradiguin allò que
s'estableix en aquesta Resolució i a la normativa estatal aplicable.

-6. Entrada en vigor i vigència
Aquesta Resolució entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, excepte les disposicions incloses en els apartats 2.4, 2.5, 2.6 i 2.7, que entraran en vigor el dia 25
de juny de 2020, i serà vigent fins que es mantingui activat el Pla d'actuació del PROCICAT per a emergències
associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc.

Barcelona, 18 de juny de 2020

Alba Vergés i Bosch
Consellera de Salut

Miquel Buch i Moya
Conseller d'Interior

(20.170.093)
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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
DECRET LLEI 26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa.

El president de la Generalitat de Catalunya,

L'article 67.6.a de l'Estatut preveu que els decrets llei són promulgats, en nom del rei, pel president o
presidenta de la Generalitat.

D'acord amb l'anterior, promulgo el següent

DECRET LLEI

Exposició de motius
Des que l'11 de març de 2020 l'Organització Mundial de la Salut va declarar la situació d'emergència
ocasionada pel brot epidèmic de la Covid-19 com a pandèmia internacional i la declaració de l'estat d'alarma
mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, el Govern de la Generalitat ha aprovat diferents mesures
en diversos àmbits per tal de pal·liar els efectes desfavorables que ha ocasionat aquesta crisi sanitària,
mesures que, en alguns cassos, resulta necessari, atesa la nova situació, mantenir o adaptar, sens perjudici de
complementar-les amb altres que assegurin i coadjuvin a l'efectivitat de les actuacions fins ara adoptades.
És per això que es dicta aquest nou Decret llei que s'estructura en 3 capítols, 10 articles, dues disposicions
addicionals, una disposicions transitòria i dues disposicions finals.
En el capítol 1, referit a les mesures de caràcter sanitari, es contenen un seguit de mesures que han de
permetre mantenir el control dels mecanismes de resposta a la situació sanitària. Així, l'article 1, parteix del
reconeixement que l'impacte de la pandèmia de la Covid-19 sobre el nostre país ha exigit un sobreesforç al
sistema públic de salut de Catalunya. La implicació dels professionals i entitats del sistema ha estat exemplar i,
a la vegada, s'ha complementat amb una àmplia mobilització dels recursos disponibles al conjunt de la
societat, en especial amb la suma a la resposta assistencial dels centres i establiments sanitaris privats i de les
mútues d'accidents de treball organitzada per l'autoritat sanitària (Departament de Salut i Servei Català de la
Salut) en coordinació amb els conjunt del sistema.
En aquests moments, en un context d'excepcionalitat en què la crisi sanitària, malgrat continguda, encara no
s'ha superat, es requereix preservar aquelles eines de gestió que s'han mostrat eficaces per afrontar
col·lectivament els reptes de la pandèmia i garantir el dret a la protecció de la salut de la població en les
millors condicions possibles. L'adopció de les mesures normatives proposades s'ha d'interpretar en aquest
context. L'evidència clínica apunta a la incidència de possibles rebrots de la malaltia. Davant això, l'experiència
acumulada al llarg dels darrers mesos ha demostrat l'interès social en mantenir oberts canals institucionalitzats
per facilitar a l'autoritat sanitària un accés immediat a l'augment de la capacitat productiva del Sistema sanitari
integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT).
Les condicions actuals de l'evolució de la pandèmia no justifiquen una reserva integral del conjunt del potencial
assistencial dels recursos sanitaris privats, ni una intervenció sobre els mateixos. No obstant, les necessitats de
salut pública i una planificació responsable i coherent amb aquesta realitat, sí justifiquen preservar la capacitat
d'accés immediat del Sistema públic de salut als seus recursos i la continuïtat de la seva integració funcional,
en termes temporals, al SISCAT sota una triple dimensió.
En primer lloc, respecte la gestió del període transitori de recuperació de la normalitat en l'àmbit de l'atenció
sanitària. La dedicació integral dels recursos públics a la pandèmia també ha tensionat els serveis sanitaris en
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relació a la seva activitat ordinària, amb una afectació sobre l'assistència a la salut de les persones que pot
mitigar-se si, temporalment, el SISCAT veu ampliats els seus recursos funcionals.
En segon lloc, amb l'objectiu d'afrontar augments de demanda assistencial fruit de la incidència directa de la
Covid-19, que poden manifestar-se amb un alt grau de variabilitat en funció de cada territori i, per tant,
requereixen mantenir estructures de resposta flexibles i immediates, procurant protegir la continuïtat dels
serveis en el conjunt de línies assistencials.
En tercer lloc, sota la perspectiva d'abordar plans de contingència en aquells àmbits on sigui necessari i amb la
intensitat que la realitat de cada supòsit exigeixi.
La possibilitat real d'un rebrot també aconsella garantir la capacitat productiva dels laboratoris i poder utilitzar
mesures per evitar abusos o manca de capacitat, i per aquest motiu es preveuen mesures com la de fixar
preus màxims en cas necessari, o subjectar l'activitat privada dels laboratoris a autoritzacions prèvies.
Certament, l'evolució de la pandèmia mostra signes positius. No obstant, el deure de donar una resposta eficaç
al dret a la protecció de la salut, atesa l'evidència clínica que pronostica possibles rebrots, la intensitat dels
quals pot tornar a constituir una amenaça per a les estructures estables del SISCAT, aconsella una acció
proactiva i decidida de l'autoritat sanitària per anticipar-se als pitjors escenaris. En aquest sentit, les polítiques
i mesures normatives ja desenvolupades amb èxit fins al moment, no poden, encara, suprimir-se sense
incórrer en un risc innecessari. Les extensions funcionals d'espais al servei de centres hospitalaris del SISCAT
al conjunt del país, constitueixen una xarxa de seguretat per absorbir pics de pressió assistencial com a
conseqüència directa de la pandèmia. L'autoritat sanitària, doncs, actuant a través del Servei Català de la
Salut, ha de continuar retenint la capacitat per gestionar-les i valorar la seva necessitat de continuïtat en cada
context, sempre en funció de les previsions dels experts en salut pública i la valoració objectiva de les
necessitats i la capacitat d'obtenir la cobertura requerida per a l'atenció sanitària en cada moment. Aquesta
necessitat també aconsella mantenir la mesura d'excepcionar aquests espais de les regulacions
tecnicosanitàries i l'autorització sanitària.
A l'article 3, es dona una nova redacció a l'article 11 del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures
urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport
públic i en matèria tributària i econòmica, el qual, amb aquesta redacció adaptada, es manté vigent en els
termes de la disposició addicional primera. La fonamentació de la modificació proposada ve donat pel fet que
l'emergència sanitària provocada per la Covid-19 és vigent i aquesta mesura en matèria de personal, en
concret en matèria d'incompatibilitats, resulta adient a fi de poder abordar eventuals situacions de reactivació
per rebrots que es poguessin produir en l'evolució d'aquesta emergència sanitària.
Per la seva part, a l'article 4, es modifica el Decret 159/2007, de 24 de juliol, pel qual es regula la recepta
electrònica i la tramitació telemàtica de la prestació farmacèutica a càrrec del Servei Català de la Salut, mesura
que enllaça amb la implantació efectiva de l'administració electrònica. En un context on la seguretat de
pacients i professionals pot veure's significativament millorada per accions en aquesta línia de cara a promoure
una assistència sanitària menys dependent, en allò que no sigui estrictament imprescindible, de la
presencialitat directa. Aquesta mesura, a més va en la línia de determinades accions de desburocratització dels
serveis assistencials.
L'article 5 modifica el Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió de residus sanitaris, la mesura es
fonamenta en el fet que ells residus Biosanitaris del grup 3, son residus de risc que requereixen l'adopció de
mesures de prevenció tant dintre com a fora del centre sanitari generador, atès que poden representar un risc
per a la salut laboral i pública.
Entre els residus biosanitaris trobem els residus infecciosos, que són els residus procedents de pacients amb
malalties infecto-contagioses que poden ser origen de transmissió a través dels seus residus. Entre aquestes
malalties es troba la Covid-19.
L'estat de coneixement de la malaltia en el moment de la seva inclusió en l'annex del Decret 27/1999, de 9 de
febrer, de residus sanitaris, mitjançant el Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de
contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria
tributària i econòmica, no va permetre concretar quin residu, dels procedents de malalts de la Covid-19, era
susceptible de transmetre la malaltia. Actualment som coneixedors que són les secrecions respiratòries dels
malalts de la Covid-19 les que tenen capacitat infecciosa, la qual cosa aconsella modificar l'annex en aquest
sentit.
A l'article 6 es regula el règim d'informació per part de les empreses de serveis funeràries i que afecta a la
Resolució SLT/799/2020, d'1 d'abril, per la qual es determina la recollida i transmissió de les dades de les
persones difuntes per part de les empreses prestadores de serveis funeraris durant la situació de pandèmia
causada per la Covid-19 ha servit per registrar les defuncions per Covid-19 a Catalunya de manera exhaustiva
i immediata durant la pandèmia i les fases de desconfinament.
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Aquest Registre ha mostrat la seva utilitat en el monitoratge de la Covid-19 a Catalunya i serà de major utilitat
en potencials rebrots que es puguin esdevenir. Per la qual cosa es considera oportú mantenir la col·laboració
amb les empreses de serveis funeraris durant els propers mesos. La continuïtat en la declaració diària de
defuncions permetrà identificar amb rapidesa qualsevol canvi de la tendència o de les característiques de la
mortalitat i, en conseqüència, prendre les decisions de manera més informada i diligent.
L'article 7 estableix la regulació de l'àmbit de la intervenció del Departament de Salut en les residències tot
mantenint els criteris que s'han seguit durant el període de vigència de l'estat d'alarma. Aquest precepte ha de
ser dictat atès que la normativa estatal en què es concretava l'abast de la intervenció, com s'ha dit de
contingut semblant, ha perdut vigència. Per altra banda aquesta disposició es complementa amb el
manteniment de la resta de preceptes dels decrets llei 12/2020, de 10 d'abril i 13/020 de 21 d'abril, en relació
amb les competències en matèria de residències.
El capítol 2, amb dos articles, introdueix dues mesures administratives. L'article 8, introdueix una mesura
preventiva en relació amb les cooperatives catalanes. Davant la possibilitat que es produeixin més expedients
de regulació d'ocupació, tot i la finalització de l'estat d'alarma, es prorroga fins el 31 de desembre de 2020 la
mesura que estableix l'article 5.3 del Decret Llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures
extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social del Covid-19, que, de forma excepcional,
autoritza el consell rector a acordar la suspensió total o parcial de l'activitat cooperativitzada de totes les
persones sòcies treballadores, sòcies de treball, o persones treballadores o d'una part d'aquestes quan es
donin una sèrie de requisits establerts a l'article 5.3 esmentat.
L'article 9 modifica l'article únic del Decret llei 22/2020, de 2 de juny, pel qual es determinen els òrgans
competents per tramitar les sancions per incompliments de la normativa reguladora de l'estat d'alarma
denunciats pels diferents cossos policials. Aquest Decret llei es va tramitar perquè el conseller competent en
matèria d'Interior pogués delegar la competència sancionadora en matèria de protecció civil, però no pretenia
afectar les competències locals. Amb la nova redacció aquesta delegació s'entén sens perjudici de les
competències que la normativa vigent atribueixi a les administracions locals i es deixa constància del règim
especial del municipi de Barcelona.
El capítol 3 es refereix a les mesures en l'àmbit de les persones jurídiques de dret privat i juntes de propietaris
en règim de propietat horitzontal. Les restriccions a la mobilitat imposades durant la vigència de l'estat
d'alarma podien incidir d'una forma especialment negativa sobre l'organització, l'activitat i el compliment de les
obligacions legals i estatutàries per part de les persones jurídiques de dret privat subjectes a les disposicions
del dret civil català, incloses les societats cooperatives, i de les juntes de propietaris de les comunitats
subjectes a règim de propietat horitzontal. Per evitar-ho, el Govern va adoptar diverses solucions, mitjançant
el Decret llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a
l'impacte sanitari, econòmic i social del Covid-19, com l'ampliació dels terminis inicialment previstos per a la
reunió dels òrgans d'aquestes entitats, la possibilitat d'ajornar o modificar les reunions convocades amb
anterioritat a la declaració de l'estat d'alarma, l'ampliació del termini per elaborar, aprovar i presentar els
comptes anuals o la possibilitat de celebrar reunions i adoptar acords per mitjà de videoconferència o, fins i
tot, d'adoptar acords sense reunió, de conformitat amb els requisits previstos pel Codi civil de Catalunya i
encara que els estatuts no ho preveiessin.
Amb la finalització de l'estat d'alarma, terme final de les habilitacions esmentades, s'han aixecat completament
les restriccions a la circulació, però segueixen vigents diverses mesures, com el manteniment d'una distància
física mínima interpersonal, que dificulten o impedeixen la concentració de nombres elevats de persones en un
mateix lloc. L'impacte de la pandèmia, la durada de l'estat d'alarma i la vigència d'aquestes mesures
aconsellen mantenir temporalment diverses mesures de caràcter extraordinari amb la mateixa finalitat
perseguida per l'article 4 del Decret llei 10/2020, de 27 de març, de facilitar el funcionament i el compliment
de les obligacions legals per part de les associacions, les fundacions i les juntes de propietaris. En aquesta
mateixa línia, en l'àmbit de les societats cooperatives, el Decret llei 19/2020, de 19 de maig, de mesures
complementàries en matèria social i sanitària per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19,
va perllongar algunes de les mesures previstes pel Decret llei 10/2020, de 27 de març, més enllà de la data de
finalització de la declaració de l'estat d'alarma i fins al 31 de desembre de 2020.
Amb aquesta mateixa finalitat, l'article 10 d'aquest Decret llei estén de forma temporal i extraordinària algunes
de les mesures adoptades sota la vigència de l'estat d'alarma per facilitar el funcionament de les associacions,
les fundacions i les comunitats de propietaris, tot tenint en compte les noves circumstàncies i, per tant, la
conveniència de reduir o condicionar l'abast de la regulació extraordinària vigent fins ara. Així, es disposa que
el còmput dels terminis per convocar reunions ajornades i per elaborar, aprovar i presentar comptes anuals es
reprendrà una vegada transcorreguts tres mesos a partir de la data de finalització de l'estat d'alarma, s'estén
fins a 31 de desembre de 2020 la possibilitat de celebrar reunions i adoptar acords per videoconferència o
altres mitjans anàlegs, encara que els estatuts no ho prevegin, s'admet l'adopció d'acords sense reunió, fins a
la mateixa data i en determinades circumstàncies, i se suspèn fins al 30 d'abril l'obligació de convocar i
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celebrar les juntes de propietaris en les comunitats subjectes a règim de propietat horitzontal, tot admetent la
possibilitat que la junta ordinària es pugui reunir dins d'aquest termini, amb determinades condicions, i
entenent que el darrer pressupost anual aprovat resta prorrogat fins a la celebració de la propera junta
ordinària.
Les mesures contingudes en aquest article es dicten a l'empara de l'article 129 de l'Estatut d'autonomia de
Catalunya i es fonamenten en l'extraordinària i urgent necessitat d'adoptar-les per facilitar que les
associacions, les fundacions i les juntes de propietaris puguin desenvolupar llur activitat i fer front a llurs
obligacions legals en un context de represa en què la prevenció i la seguretat obliguen a evitar la concurrència
d'un gran nombre de persones en un mateix espai.
Respecte la disposició addicional primera, l'apartat 1 manté vigents determinats preceptes d'anteriors decrets
lleis dictats durant l'estat d'alarma.
En primer lloc, es manté la vigència, en la nova redacció donada per l'article 3 d'aquest Decret llei, de l'article
11 del Decret llei 7/2020, de 17 de març, els motius ja explicats anteriorment.
En segon lloc, es manté la vigència dels articles 5, 6 i disposició addicional tercera del Decret llei 8/2020, 24 de
març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de
contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria
tributària i econòmica, i d'adopció d'altres mesures. Respecte de l'article 5, malgrat la bona evolució de la
pandèmia en el nostre territori, la situació d'emergència sanitària encara perdura i es preveu que en qualsevol
moment puguin ser necessàries actuacions sanitàries urgents i immediates davant l'aparició de rebrots de la
Covid-19. Aquesta circumstància aconsella que tant el Departament de Salut, com les entitats que d'ell en
depenen, disposin d'una cobertura legal que estableixi clarament i sense interpretacions la possibilitat de
celebrar contractes per fer front a la Covid-19 a l'empara del que preveu l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes de sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. D'altra
banda, respecte de l'article 6 és el resultat de la constatació del fet que la utilització de mitjans electrònics en
sessions d'òrgans de govern resulta necessària, ja que l'evidència clínica en el context de la pandèmia
aconsella l'adopció de mesures de distanciament físic com a acció preventiva en tots els àmbits on sigui
possible. En paral·lel, l'evolució tecnològica posa a l'abast de les entitats els recursos per garantir la seguretat i
la confidencialitat en el procés de presa de decisions a distància amb plenes garanties, que en cap cas les
comprometen ni qüestionen el model de funcionament dels òrgans col·legiats en cap extrem. Actualment,
doncs, es constata plena solvència de les solucions tecnològiques disponibles per no amenaçar cap dret ni
garantia en els termes que estableix la normativa. La mesura proposada també resulta congruent amb la
legislació bàsica i la tendència a la implantació efectiva de l'administració electrònica. D'altra banda, qualsevol
nova incidència en l'evolució de la crisi sanitària que pugui requerir accions de confinament no pot posar en risc
la continuïtat en el funcionament de les entitats i del conjunt d'òrgans susceptibles de resultar instruments clau
per a donar-hi una resposta socialment responsable i sota plenes garanties jurídiques. En relació amb la
mesura referida al manteniment de la disposició addicional tercera, respecte el règim especial dels convenis
relacionats amb la Covid-19, la seva necessitat deriva de de la constatació del fet que, la coordinació en l'acció
de les diferents administracions territorials, les entitats proveïdores de salut i d'altres institucions de la nostra
societat s'ha mostrat com un actiu rellevant per afrontar les exigències de la crisi sanitària en diversos nivells
(obtenció de subministraments, estímul de la investigació, dotació d'equipaments, gestió de recursos destinats
a l'atenció, etcètera).
En tercer lloc, es manté vigent la disposició transitòria setena del Decret llei 10/2020, de 7 d'abril, pel qual
s'adopten mesures econòmiques, socials i administraves, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per
la Covid-19 i altres de complementàries.
Finalment, en quart lloc, es manté vigent el sistema de pagament de l'activitat concertada, per una qüestió de
seguretat jurídica i deixa clar que continua vigent l'article 2 del Decret llei 12/2020, de 10 d'abril, modificat per
l'article 1 del Decret llei 14/2020, de 28 d'abril, pel qual s'adopten mesures en relació amb el Sistema sanitari
integral d'utilització pública de Catalunya, en l'àmbit tributari i social, per pal·liar els efectes de la pandèmia
generada per la Covid-19 i d'adopció d'altres mesures urgents amb el mateix objectiu.
L'apartat 2 de la disposició addicional primera, manté vigent la simplificació regulada pels òrgans
corresponents dels tràmits procedimentals de caràcter economicofinancer amb relació a les actuacions
derivades de procediments administratius susceptibles de produir obligacions de naturalesa econòmica o
financera que s'hagin de dur a terme de forma presencial i/o amb documentació original, pels quals no es faci
ús de mitjans electrònics o telemàtics, d'acord amb l'establert a la disposició transitòria setena del Decret llei
10/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes
de la pandèmia generada per la Covid-19 i altres de complementàries. Amb aquesta previsió y la del apartat
anterior d'aquesta mateixa disposició s'assegura la continuïtat de la prestació de determinats serveis que de
forma gradual es tornin a restar en forma presencial.
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Finalment, l'apartat 3 de la disposició addicional primera, estableix un mecanisme per tal d'assegurar que
respecte de les disposicions prorrogades en la seva vigència, aquesta es manté igualment en relació amb les
disposicions de rang inferior, acords del Govern, instruccions o resolucions que les desenvolupen, sens perjudici
de la potestat en ordre a la seva modificació o derogació.
Per la seva part, la disposició addicional segona, d'ajuts en suport l'ocupació, preveu, en relació a la
convocatòria per a l'any 2020 de la Línia 2 dels ajuts destinats a dues línies de suport a l'ocupació de
treballadors amb discapacitat de característiques especials dels centres especials de treball, regulada
mitjançant l'Ordre TSF/223/2017, de 28 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la
concessió dels ajuts destinats a dues línies de suport a l'ocupació de treballadors amb discapacitat de
característiques especials dels centres especials de treball un mecanisme que permeti donar solució al supòsit
en que el nombre de peticions excedeixi l'import de la partida pressupostària.
Respecte de la disposició transitòria, al seu punt primer s'estableix el període de vigència de determinades
disposicions, fonamentalment les referides a aspectes de caire sanitari o relacionades amb aquest i que es
vincula a la finalització del pla d'acció PROSICAT. En el seu apartat segon és preveu la possibilitat de fer us del
procediment de contractació en la seva modalitat d'emergència però limitat a l'àmbit sanitari i a la deguda
justificació. Per contra, la resta de disposicions contingudes al decret llei estenen la seva vigència fins al 30 de
setembre de 2020, data en la que es considera s'haurà produït la normalització dels procediments afectats pe
la pandèmia originada per la Covid-19 en ordre a permetre la presencialitat en la prestació de determinats
serveis.
Finalment, la disposició final estableix l'entrada en vigor del present Decret llei amb efectes des del dia 20 de
juny de 2020, per permetre la continuïtat de les mesures una vegada aixecat l'estat d'alarma.
D'acord amb l'article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,
el Govern pot dictar disposicions legislatives provisionals sota la forma de decret llei. En el present supòsit, el
caràcter extraordinari i excepcional de la situació deriva de la declaració de l'estat d'alarma provocada per la
situació sanitària que requereix adoptar de manera urgent mesures per al nou context de represa i que no
poden ajornar-se, fins i tot, mitjançant la utilització de mitjans legislatius d'urgència a un moment posterior.

En ús de l'autorització que concedeix l'article 64 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, a proposta del
vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Capítol 1
Mesures en matèria de salut

Article 1
Mesures de continuïtat respecte la posada al servei del Sistema públic de salut dels recursos de centres i
establiments sanitaris privats i de mútues d'accidents de treball.
1.1 En funció de les necessitats del Sistema Sanitari Públic de Catalunya per gestionar la crisi sanitària
ocasionada per la Covid-19, s'habilita al Departament de Salut, actuant a través del Servei Català de la Salut,
per disposar de la capacitat productiva dels centres i establiments sanitaris privats, laboratoris clínics i mútues
d'accidents de treball en els termes que s'especifiquen en el present article. La finalitat d'aquesta mesura és
proporcionar major capacitat assistencial de forma immediata en cas que, a causa de la incidència directa o
indirecta de la pandèmia, es requereixi.
1.2 Aquesta habilitació comporta la integració funcional, transitòria i parcial, d'aquests centres i establiments al
Sistema Sanitari Integral de Catalunya (SISCAT). A aquestes efectes, els centres i establiments sanitaris
privats, laboratoris clínics i mútues d'accidents de treball han d'atendre els encàrrecs d'activitat procedents del
Servei Català de la Salut, en el ben entès que no s'estableix una reserva íntegra d'activitat assistencial a favor
seu i poden desenvolupar la que els sigui pròpia amb normalitat, sempre que això no entri en contradicció amb
el compliment de l'obligació d'atenció que se'ls assigna per motius d'interès general en compliment del dret a la
protecció de la salut de la població.
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1.3 El Servei Català de la Salut establirà, mitjançant Resolució amb aquest objecte, els mecanismes de relació
amb els centres i establiments sanitaris privats, laboratoris clínics i mútues d'accidents de treball per fer
efectius els encàrrecs en el marc del SISCAT així com el sistema de contraprestació econòmica per la realització
d'activitat per compte del Sistema públic de salut que els correspongui.
1.4 La posada a disposició dels laboratoris a què fa referència els paràgrafs anteriors inclou la facultat
d'imposar autoritzacions per a la realització de proves de caràcter privat amb l'objecte de garantir la
disponibilitat de la capacitat productiva màxima pel sistema públic de salut en cas de necessitat, així com la
possibilitat de d'adoptar les mesures necessàries per a l'establiment de preus màxims aplicables a la realització
de proves diagnòstiques per garantir un accés en condicions d'equitat i evitar el risc de qualsevol situació

Article 2
Mesures de continuïtat respecte l'habilitació d'espais per a ús sanitari.
2.1 Es confereix al Departament de Salut, que en aquest àmbit actuarà a través del Servei Català de la Salut,
la potestat d'habilitar espais per a ús sanitari en locals públics i privats que reuneixin les característiques
necessàries per prestar serveis d'atenció sanitària i per establir el seu règim de gestió en el marc del Sistema
Sanitari Integral de Catalunya. Aquesta mesura s'amplia a la continuïtat d'aquells espais ja habilitats amb
anterioritat, a l'empara de la normativa derivada de la declaració de l'estat d'alarma per la crisi sanitària
ocasionada per la Covid-19, que el propi Servei Català de la Salut consideri necessari mantenir sota
disponibilitat del Sistema de Salut de Catalunya.
2.2 L'anterior disposició es fonamenta en dotar el Sistema Sanitari Públic de Catalunya de major flexibilitat per
augmentar la seva capacitat de resposta davant les necessitats canviants de la crisi sanitària ocasionada per la
Covid-19 i al Servei Català de la Salut de noves eines per gestionar eventuals pics de major pressió
assistencial.
2.3 Els espais habilitats per a ús sanitari de conformitat amb aquest precepte, i, per tant, sota la capacitat de
decisió del Servei Català de la Salut a través de la seva integració funcional i temporal al SISCAT, resten
exempts de complir els requisits tècnic-sanitaris d'autorització.

Article 3
Declaració d'interès públic i compatibilitat del desenvolupament, per part del personal sanitari del sistema
públic, d'altres activitats públiques sanitàries
Es dona nova redacció a l'article 11 del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de
contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria
tributària i econòmica, que queda redactat de la manera següent:
“Article 11
Declaració d'interès públic i compatibilitat del desenvolupament, per part del personal sanitari del sistema
públic, d'altres activitats públiques sanitàries
Amb caràcter excepcional i transitori, amb la finalitat d'afrontar l'emergència sanitària provocada per la Covid19 i durant la vigència d'aquest article, es declara d'interès públic que el conjunt del personal sanitari del
sistema públic pugui desenvolupar altres activitats públiques sanitàries en els sectors, serveis, empreses
públiques, centres i unitats que es preveuen en els punts 1 i 2 de l'Acord GOV/183/2013, de 23 de desembre,
prorrogat per l'Acord GOV/185/2019, de 17 de desembre, i consegüentment, esdevé compatible l'exercici
d'aquestes activitats públiques.
En aquest cas, no és necessari obtenir l'autorització expressa i formal prèvia a l'exercici de la segona activitat,
que serà substituïda per una declaració responsable.

Article 4
Modificació del Decret 159/2007, de 24 de juliol, pel qual es regula la recepta electrònica i la tramitació
telemàtica de la prestació farmacèutica a càrrec del Servei Català de la Salut
Es modifica la lletra n de l'article 2 del Decret 159/2007, de 24 de juliol, pel qual es regula la recepta
electrònica i la tramitació telemàtica de la prestació farmacèutica a càrrec del Servei Català de la Salut, que
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queda redactada de la manera següent:
“n) Full de medicació activa: document, en format paper o electrònic segons l'elecció de la persona pacient,
que inclou la informació que sobre la prescripció s'ha de donar a la persona pacient i un codi que el vincula
amb la recepta electrònica.”

Article 5
Modificació del Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió de residus sanitaris
Es modifica l'annex del Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió de residus sanitaris, en el sentit següent:
On diu:
“Infecció: Covid-19”
Ha de dir:
“Infecció: Covid-19. Residus contaminats amb secrecions respiratòries.”

Article 6
Comunicació de dades per part de les empreses funeràries
6.1 Les empreses que presten serveis funeraris han de continuar comunicant al Departament de Salut en
relació amb cada persona difunta les dades següents: DNI o NIE; sexe; edat; data i causa de defunció;
municipi de residència; lloc de defunció i destí final (inhumació o incineració).
6.2 El procediment de recollida és l'establert en cada moment pel Departament de Salut i comunicat
formalment a les empreses que presten serveis funeraris.

Article 7
Intervenció dels centres residencials
7.1 Per mantenir el nivell de resposta necessari i urgent davant de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19,
que encara subsisteix, i protegir els col·lectius que s'han mostrat més vulnerables, així com prevenir possibles
rebrots, s'atribueix a les autoritats sanitàries competents la potestat d'intervenir els centres residencials, de
caràcter públic i privat, en funció de la situació epidemiològica i assistencial de cada centre residencial, i
sempre atenent als principis de necessitat i de proporcionalitat. Aquesta potestat d'intervenció, davant la
absència de mitjans personals, materials, circumstàncies físiques i altres que posin en risc la salut de les
persones residents, pot comportar l'adopció de les mesures preventives necessàries per garantir la salut de les
persones residents i, específicament, les mesures d'ordre temporal següents:
a) Trasllat de les persones residents a altres dispositius residencials.
b) Redistribució del personal del centre residencial.
c) Suspensió de l'activitat, de mutu acord amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de l'entitat
gestora del centre residencial i atribució de la gestió a una altra entitat prestadora de serveis socials
autoritzada.
d) Mesures de direcció i coordinació de l'activitat assistencial de la residència mitjançant la designació d'un
professional del sistema públic de salut que pugui disposar dels recursos materials i humans del centre
intervingut, així com dels recursos vinculats amb l'activitat sanitària assistencial que es presta de forma
habitual a les persones residents, tant del mateix centre com del sistema públic de salut.
Aquesta persona podrà adoptar les decisions que corresponguin per garantir les mesures preventives en relació
amb la ubicació i aïllament, condicions d'higiene, coordinació per al diagnòstic, seguiment i, si s'escau,
derivació de les persones residents.
e) Mesures de control i prevenció de la infecció, actuacions de sectorització, higienització i desinfeccions.
f) Mesures de suport puntual al centre residencial amb personal, en cas de necessitat.
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7.2 Les previsions contingudes en matèria de serveis socials de caràcter residencial al Decret Llei 12/2020, de
10 d'abril, pel qual s'adopten mesures pressupostàries, en relació al Sistema sanitari integral d'utilització
pública de Catalunya, en l'àmbit tributari i en l'estructura de l'administració de la Generalitat, així com al
Decret llei 13/2020, de 21 d'abril, pel qual s'adopten mesures urgents de caràcter estructural i organitzatiu,
així com mesures en l'àmbit de les entitats del sector públic de l'Administració de la Generalitat, així com les
seves modificacions, mantindran la seva vigència fins que es mantingui activat el Pla d'actuació del PROCICAT
per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc.

Capítol 2
Mesures administratives

Article 8
Mesures concretes aplicables a les societats cooperatives catalanes
Es prorroga fins al 31 de desembre de 2020 la mesura establerta a l'article 5.3 Decret llei 10/2020, de 27 de
març pel qual s'adopten mesures econòmiques, socials i administraves, per pal·liar els efectes de la pandèmia
generada per la Covid-19 i altres de complementàries, que, de forma excepcional, autoritza el consell rector a
acordar la suspensió total o parcial de l'activitat cooperativitzada de totes les persones sòcies treballadores,
sòcies de treball, o persones treballadores o d'una part d'aquestes quan es donin una sèrie de requisits
establerts a l'article 5.3 esmentat.

Article 9
Modificació del Decret llei 22/2020, de 2 de juny, pel qual es determinen els òrgans competents per tramitar les
sancions per incompliments de la normativa reguladora de l'estat d'alarma denunciats pels diferents cossos
policials
Es modifica l'article únic del Decret llei 22/2020, de 2 de juny, pel qual es determinen els òrgans competents
per tramitar les sancions per incompliments de la normativa reguladora de l'estat d'alarma denunciats pels
diferents cossos policials, que queda redactat de la manera següent:
“Article únic
Òrgans competents
1. L'exercici de la potestat sancionadora derivada dels incompliments de la normativa reguladora de l'estat
d'alarma denunciats pels diferents cossos policials que actuen a Catalunya, i que constitueixin infraccions de la
normativa sectorial que resulti aplicable, inclosa la resolució dels recursos administratius que eventualment
s'interposin, correspon al conseller d'Interior, que la podrà delegar en qualssevol altres òrgans del Departament
d'Interior.
2. El que disposa el paràgraf anterior s'entén sens perjudici de les competències que la normativa vigent
atribueixi a les administracions locals.
3. En atenció que el municipi de Barcelona disposa d'un règim especial, l'exercici de la potestat sancionadora
derivada dels incompliments de la normativa reguladora de l'estat d'alarma denunciats per la Guàrdia Urbana
de Barcelona, i que constitueixin infraccions de la normativa sectorial que resulti aplicable, inclosa la resolució
dels recursos administratius que eventualment s'interposin, correspon als òrgans establerts a la Llei 22/1998,
de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona.”

Capítol 3
Mesures en l'àmbit de les persones jurídiques de dret privat i juntes de propietaris en règim de propietat
horitzontal
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Article 10
Modificació de l'article 4 del Decret llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures
extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social de la Covid-19
Es modifica l'article 4 del Decret llei 10/2020, de 27 de març, que resta redactat de la forma següent:
“Article 4
Mesures aplicables a les persones jurídiques de dret privat subjectes a les disposicions del dret civil català i a
les juntes de propietaris en les comunitats subjectes a règim de propietat horitzontal
4.1 El còmput dels terminis previstos legalment per a la reunió dels òrgans de les persones jurídiques de dret
privat subjectes a les disposicions del dret català, suspesos a partir de la data de declaració de l'estat d'alarma,
es reprèn una vegada transcorreguts tres mesos a partir de la data de finalització de l'estat d'alarma. Les
reunions convocades abans de la declaració d'aquest estat que hagin estat ajornades durant la seva vigència
s'han de tornar a convocar dins dels tres mesos següents a la data d'aixecament d'aquest estat.
4.2 No obstant el que disposa l'apartat anterior, i fins al 31 de desembre de 2020, els òrgans que s'hi
esmenten es poden reunir i adoptar acords per mitjà de videoconferència o d'altres mitjans de comunicació,
d'acord amb el que disposa l'article 312-5.2 del Codi civil de Catalunya, encara que els estatuts no ho
prevegin. Si no és possible utilitzar aquests mitjans, i fins a la mateixa data, també poden adoptar acords
sense reunió, de conformitat amb allò que disposa l'article 312-7 del Codi civil de Catalunya, encara que els
estatuts no ho prevegin, sempre que ho decideixi la persona que els presideix o que ho sol·licitin almenys dos
membres o, si es tracta de l'assemblea general d'una associació, un vint per cent de les persones associades.
4.3 El còmput dels terminis previstos legalment per elaborar, aprovar i presentar comptes anuals i altres
documents exigibles, suspesos a partir de la data de declaració de l'estat d'alarma, es reprèn una vegada
transcorreguts tres mesos a partir de la data de finalització de l'estat d'alarma.
4.4 L'obligació de convocar i celebrar les juntes de propietaris en les comunitats subjectes a règim de propietat
horitzontal resta suspesa fins al 30 d'abril de 2021, sens perjudici de la possibilitat de cada comunitat de
convocar i celebrar la junta de propietaris dins d'aquest termini, atenent les seves circumstàncies i les mesures
de seguretat en cada moment aplicables, a iniciativa de la Presidència o si ho demana almenys un vint per
cent dels propietaris amb dret a vot, que representin el mateix percentatge de quotes. La celebració de la
junta també es pot dur a terme a través dels mitjans establerts en l'article 312-5.2 del Codi civil de Catalunya.
El darrer pressupost anual aprovat s'entén prorrogat fins a la celebració de la junta ordinària, en la qual també
s'ha de procedir a l'aprovació dels comptes anteriors i a la renovació dels càrrecs, d'acord amb allò que
estableix l'article 553-15 del Codi civil de Catalunya.
Mentre no es convoqui i celebri la junta ordinària, es poden prendre acords sense reunió a instància de la
persona que la presideix, si es compleixen els requisits establerts a l'article 312-7 del Codi civil de Catalunya.
4.5 Les mesures previstes en aquest article s'entenen vigents des de la finalització de l'estat d'alarma.”

Disposicions addicionals

Primera
Manteniment de la vigència de determinats preceptes i actes de desenvolupament
1.Es declaren vigents les disposicions següents dictades durant l'estat d'alarma decretat pel Reial decret
463/2020, de 14 de març:
- L'article 11 i la disposició addicional segona del Decret llei 7/2020, 17 de març, de mesures urgents en
matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en
matèria tributària i econòmic, en la redacció donada per l'article 3 d'aquest Decret llei.
- Els articles 5, 6 i la disposició addicional tercera del Decret llei 8/2020, 24 de març, de modificació parcial del
Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de
residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d'adopció d'altres
mesures complementàries.
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- La disposició transitòria setena del Decret llei 10/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten mesures econòmiques,
socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19 i altres de
complementàries.
- L'article 2 del Decret llei 12/2020, de 10 d'abril, pel qual s'adopten mesures pressupostàries, en relació amb
el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, en l'àmbit tributari i en l'estructura de
l'Administració de la Generalitat, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19.
2. Durant l'etapa de la represa al territori de Catalunya en el marc de l'emergència sanitària vigent provocada
per la Covid-19, roman vigent la simplificació regulada pels òrgans corresponents dels tràmits procedimentals
de caràcter economicofinancer amb relació a les actuacions derivades de procediments administratius
susceptibles de produir obligacions de naturalesa econòmica o financera que s'hagin de dur a terme de forma
presencial i/o amb documentació original, per als quals no es faci ús de mitjans electrònics o telemàtics,
d'acord amb l'establert a la disposició transitòria setena del Decret llei 10/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten
mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid19 i altres de complementàries.
3. Les disposicions normatives de rang inferior, els acords de govern, les instruccions i resolucions dictades en
desenvolupament de les disposicions legals que d'acord amb el present Decret llei mantenen la seva vigència,
es mantenen igualment vigents fins que ho faci la disposició que desenvolupen, sens perjudici de la seva
modificació o derogació.

Segona
Ajuts en suport l'ocupació
En relació a la convocatòria per a l'any 2020 de la Línia 2 dels ajuts destinats a dues línies de suport a
l'ocupació de treballadors amb discapacitat de característiques especials dels centres especials de treball,
regulada mitjançant l'Ordre TSF/223/2017, de 28 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per
a la concessió dels ajuts destinats a dues línies de suport a l'ocupació de treballadors amb discapacitat de
característiques especials dels centres especials de treball, i en el cas que el nombre de sol·licituds que
compleixen els requisits fixats superi la quantia prevista en la partida pressupostària establerta en la
convocatòria esmentada s'ha d'aplicar, per a la concessió de la subvenció, la puntuació obtinguda en la
Resolució de concessió de la subvenció corresponent a la convocatòria de l'any 2020 de les subvencions del
Programa 1, regulat mitjançant l'Ordre TSF/91/2017, de 15 de maig, fins exhaurir el pressupost establert en la
convocatòria, i per tant, s'han de prioritzar l'atorgament de les subvencions dels expedients segons aquesta
puntuació.

Disposició transitòria
1. Les disposicions contingudes al capítol 1 i a l'apartat 1 de la disposició addicional primera d'aquest Decret
llei, mantindran la seva vigència fins que es mantingui activat el pla d'actuació PROCICAT per a emergències
associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc.
2. L'adopció de mesures de caràcter urgent adreçades a la protecció de persones derivades del Pla d'actuació
PROCICAT i mentre aquest estigui vigent pels òrgans del Departament de Salut i de les entitats adscrites per
fer front a la Covid-19, podrà justificar l'ús del procediment d'emergència previst a l'article 120 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
D'acord amb la previsió establerta en el paràgraf anterior, en els contractes que celebri el Departament de
Salut i les seves entitats adscrites fent ús del procediment d'emergència, caldrà justificar a l'expedient que no
es pot assolir la finalitat perseguida fent ús d'un altre procediment contractual
3. La resta de disposicions contingudes en aquest Decret llei seran vigents fins el 30 de setembre de 2020.

Disposició final
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Primera
Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, excepte el capítol 1 i la disposició addicional primera, que entren en vigor amb efectes des de el dia
20 de juny de 2020.

Segona
Les modificacions d'aquest Decret llei si afecten disposicions de rang reglamentari continuen mantenint el seu
rang normatiu.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquest Decret llei cooperin al seu compliment i
que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui el facin complir.

Barcelona, 23 de juny de 2020

Joaquim Torra i Pla
President de la Generalitat de Catalunya

Pere Aragonès i Garcia
Vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda

(20.175.119)
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