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El Govern aprova un nou Decret llei amb mesures per 
pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la 
Covid-19 a Catalunya 

 Es fixa una moratòria en el pagament dels lloguers de tots els 
immobles propietat de la Generalitat i s’amplia de dos a quatre 
mesos el termini per dipositar les fiances dels contractes de lloguer 
a l’Incasòl 

 Es concreta que el Departament de Salut es farà càrrec de les 
residències i els serveis dels centres per a la gent gran i 
discapacitats físics i intel·lectuals mentre duri l’estat d’alarma i la 
situació d’emergència sanitària 

 Es declara l’emergència de les obres de reparació i millora de 
l’Escola Mare de Déu del Patrocini del municipi de Cardona 

El Govern ha donat llum verda aquest dimarts a un nou Decret llei que inclou 
un altre paquet de mesures urgents estructurals i organitzatives per pal·liar els 
greus efectes de la pandèmia produïda per la Covid-19, en línia amb els 
aprovats per l’Executiu des de l’11 de març. En aquest sentit, la norma acordada 
avui complementa alguna de les actuacions ja adoptades el passat 10 d’abril 
amb el Decret llei 12/2020 pel que fa a l’assumpció de competències de control 
de la pandèmia per part del Departament de Salut a les residències de gent 
gran. També incorpora noves actuacions en l’àmbit de les entitats del sector 
públic de la Generalitat, i ajornaments en els terminis de pagament dels lloguers 
dels immobles propietat de la Generalitat i de les fiances dels contractes de 
lloguer que s’han de dipositar a l’Incàsol.  

En matèria de salut, el Decret aprovat avui concreta en el capítol 1 quins seran 
els centres de serveis socials de caràcter residencial que fins el passat 11 d’abril 
estaven adscrits al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i que, 
davant l’actual situació d’emergència sanitària i mentre duri l’estat d’alarma i 
estiguin vigents les mesures sanitàries d’intervenció, passaran a ser gestionats 
pel Departament de Salut. Aquests centres són: les residències-llar per a la gent 
gran i els serveis que s’hi ofereixen amb caràcter  temporal o permanent,  i les 
residències-llar i serveis de centre residencial i temporal o assistida per a 
persones amb discapacitat intel·lectual i discapacitat física.  En aquest sentit, a 
nivell organitzatiu, s’especifica que les unitats orgàniques i el personal adscrit a 
aquests centres continuaran desenvolupant les seves funcions sota les 
directrius del Departament de Salut. 

El Decret també preveu que el servei d’inspecció i registre i les unitats territorials 
corresponents que actualment estan adscrites al Departament de Treball 
donaran suport al Departament de Salut en matèria d’inspecció sanitària.  
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El text aprovat avui estableix que les persones físiques o jurídiques que estiguin 
pagant un lloguer, un dret de superfície, una concessió administrativa o 
qualsevol dret real per un immoble propietat de la Generalitat de Catalunya, 
puguin demanar un ajornament o una reducció del pagament de la renda. 
Aquesta mesura, que també inclou els immobles procedents d’herències 
intestades, serà vigent mentre duri l’estat d’alarma i fins a sis mesos després 
que finalitzi. Els sol·licitants hauran d’acreditar una situació econòmica 
vulnerable provocada per la crisi del coronavirus, en el cas dels llogaters 
d’habitatges, o una reducció del volum de facturació, en altres tipus 
d’arrendaments. Els llogaters hauran de tornar l’import ajornat durant els 36 
mesos següents i sense interessos. 

El decret també inclou l’ampliació del termini per al dipòsit de fiances dels 
contractes de lloguer de finques urbanes a l’Institut Català del Sòl, Incasòl, de 
dos a quatre mesos. Així, es proposa que fins el 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'Incasòl la fiança en metàl·lic en el 
termini de quatre mesos a comptar des de la formalització del contracte. 

Els Acords de Govern aprovats avui modifiquen també el procés d’adjudicació 
dels immobles propietat de l’Incasòl. Fins el 31 de desembre de 2020, l’Institut 
adjudicarà l’immoble de la seva propietat al sol·licitant que hagi presentat 
l’oferta, sempre que compleixi els requisits del preu de mercat fixat per la 
Comissió de Valoracions de l’ens, així com les condicions generals de 
comercialització dels seus immobles. 

Finalment, la norma aprovada avui declara l’emergència de les obres de 
reparació, adequació i millora de l’Escola Mare de Déu del Patrocini de 
Cardona, amb la finalitat d’assegurar un mur de contenció del centre. El darrer 
27 de març, el Govern va suspendre els contractes d’obra de la Generalitat per 
evitar els riscos de propagació de la Covid-19, a excepció d’aquells considerats 
d’emergència, bàsics o estratègics. El Govern ha estimat que les obres 
d’aquesta escola tenen caràcter d’emergència en atenció al risc que podria 
suposar no realitzar-les, i per això ha autoritzat Infraestructures.cat a continuar 
els treballs. 
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El Govern manté mobilitzats els seus treballadors i 
treballadores per garantir els serveis públics davant la 
crisi de la Covid-19 

 El personal dels col·lectius essencials (sanitaris, mossos i cossos 
d’emergència) estan treballant al 100% 

 Un 65% del col·lectiu d’administració, tècnic i laboral està donant 
resposta a la prestació de serveis bàsics i estructurals de manera 
presencial o en modalitat de teletreball  

 El 38% del personal d’administració i tècnic fa teletreball segons els 
plans de contingència establerts pels departaments per garantir els 
serveis essencials i el funcionament de l’Administració 

 El teletreball a la Generalitat s’incrementa un 28% entre la primera i 
la quarta setmana de confinament 

El Govern ha analitzat un informe del Departament de Polítiques Digitals i 
Administració Pública en relació a les mesures organitzatives del personal de la 
Generalitat amb motiu de la Covid-19.  

Segons aquest informe, un 65% del col·lectiu d’administració, tècnic i laboral 
està donant resposta a la prestació de serveis bàsics i estructurals de manera 
presencial o en modalitat de teletreball.  

En concret, un 38% dels treballadors i treballadores del col·lectiu 
d’administració, tècnic i laboral està prestant serveis mitjançant el teletreball. És 
gairebé la totalitat dels llocs de feina que poden teletreballar ja que el personal 
del cos de bombers, penitenciaris i agents rurals, no poden exercir les seves 
funcions de manera telemàtica.  

El nombre total d’empleats en llocs estructurals d’administració i tècnic és de 
32.812. Amb data d’avui, la distribució per modalitat de treball és la següent: 

Teletreball: 12.346 

Treball presencial: 8.810 

Permís per deures inexcusables: 11.656 

En compliment de la instrucció 3/2020, són els departaments i els propis 
organismes autònoms els encarregats d’elaborar els seus Plans de 
Contingència per determinar els serveis públics que es consideren bàsics i 
estratègics per garantir el correcte funcionament dels serveis públics. La 
modificació d’aquests plans de contingència i per tant, que els seus treballadors 
i treballadores prestin serveis, de manera efectiva, és dels departaments.  
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El teletreball ha experimentat un creixement clar durant les setmanes del 
confinament. En aquest sentit, s’ha incrementat en un 28% el nombre de 
persones que teletreballen entre la primera i la quarta setmana de confinament 
en el col·lectiu d’administració i tècnic.  

En aquest sentit, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació 
(CTTI) ha lliurat 5.067 equips informàtics als diversos departaments, 
organismes i entitats del sector públic. S’ha reforçat la formació i els recursos i 
eines en l’àmbit del teletreball. Fins avui, s’han registrat un total de 22.691 
accessos als continguts oberts de la formació per al teletreball oferts per l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya. 

Pel que fa a la seguretat, l’Agencia de Ciberseguretat de Catalunya ha analitzat 
els riscos i ha desplegat mesures per a mitigar-los en diverses iniciatives, que 
inclouen, entre altres, el teletreball amb les eines ofimàtiques i corporatives 
desplegades. S’han analitzat també solucions o aplicacions posades en marxa 
per la Generalitat de Catalunya per donar suport als serveis públics i a la 
ciutadania en la gestió de la present situació (incloent aplicacions com 
Confinapp, StopCOVID19CAT, 061 respon o el servei de suport al núvol per al 
012), i s’han desplegat noves solucions tecnològiques per garantir la seguretat 
en els entorns de teletreball i per a les solucions al núvol.  

Durant la situació actual, s’ha detectat un increment del 20% en la recepció de 
correus amb codi maliciós, un augment del 476% en el volum de credencials 
compromeses i un 75% més d’intents d’explotació de les vulnerabilitats que es 
troben als sistemes d’informació de la Generalitat de Catalunya.  

També s’ha dut a terme una tasca d’informació i conscienciació sobre 
ciberriscos en el teletreball amb diferents continguts, infografies i comunicats, 
tant en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya com adreçats a la ciutadania en 
general. I s’han elaborat normes per a garantir un teletreball segur, disponibles 
al web de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya.   

https://ciberseguretat.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Normes-de-ciberseguretat-per-a-la-prestacio-de-serveis-en-la-modalitat-de-teletreball


 

 

Acords de Govern. 24.04.2020  

Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

6 

El Govern treballa amb organitzacions agràries i 
sindicats els criteris d’actuació de la campanya agrària 

 El Departament d’Agricultura elabora amb el sector una guia de 
bones pràctiques que ha de fixar les pautes de funcionament i 
garantir la seguretat de la collita d’estiu 

El Govern està redactant amb les organitzacions agràries i sindicats el 
document Guia de bones pràctiques i de criteris d’actuació davant del risc del 
Covid-19 en activitats i empreses agràries. El document ha de fixar les pautes 
de funcionament i garantir la seguretat de la campanya agrària d’estiu. Segons 
dades dels sector, caldran uns 33.000 treballadors i treballadores els mesos de 
juny i agost. El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
valora de manera positiva els incentius aprovats pel govern espanyol per fer 
front a la previsible manca de mà d’obra, però insisteix que la regularització 
anunciada amb un permís de treball no pot ser temporal i només mentre duri 
aquesta crisi. 

D’altra banda, el subministrament alimentari a Catalunya continua garantit i no 
es pateix per cap trencament en cap de les seves diferents etapes (producció, 
distribució, i comercialització), tal com es desprèn de l’Informe de les accions 
realitzades pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
durant el període de confinament. 

Pel que fa a la distribució i comercialització, les cadenes de distribució estan 
tranquil·les i un cop superat el pic de la demanda del cap de setmana del 13 al 
15 de març no esperen tenir problemes d’abastiment en els propers dies. El 
subministrament alimentari està garantit, com ja va explicar la consellera Teresa 
Jordà el divendres 17 d’abril en la seva compareixença telemàtica davant la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació del Parlament de 
Catalunya, per tal de donar compte als diferents Grups Parlamentaris del 
conjunt d’accions realitzades pel Govern durant aquest període. 

D’altra banda, l’activitat del sector pesquer català va recuperant la seva 
normalitat després d’unes setmanes d’activitat heterogènia. Per tal de garantir 
el funcionament mínim d’un servei essencial com aquest, des de la Direcció 
General de Pesca i Afers Marítims es va dictar una instrucció, publicada el dijous 
2 d’abril, per  establir un sistema de serveis mínims a cada àmbit territorial de 
pesca (Girona, Barcelona, i Tarragona) consistent en 2 ports de 
desembarcament i una llotja habilitada.  

Val a dir que durant aquests dies s’ha seguit mantenint una comunicació fluïda 
i directa amb les organitzacions agràries i pesqueres, així com amb les cadenes 
distribuïdores. Alhora, segueix en marxa una campanya comunicativa per  
reivindicar el sector primari i la seva aportació a la cadena agroalimentària, així 
com la necessitat d’incentivar un consum local i de proximitat. 
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També cal destacar que, mitjançant la Direcció General d’Alimentació, Qualitat 
i Indústries Agroalimentàries, s’estan coordinant accions amb els Departaments 
de Treball, Afers Socials i Famílies, Salut, i Vicepresidència, Economia i 
Hisenda perquè els aliments (principalment llet i fruita) excedents que no han 
tingut sortida per l’alteració i tancament dels canals de distribució puguin ser 
destinats a entitats com el Banc dels Aliments. 

A més, el dimecres 15 d’abril va tenir lloc una reunió amb el sector del cava per 
tal d’analitzar com es presenta la campanya d’enguany. Aquesta reunió forma 
part del conjunt de trobades que al llarg del 2018 i 2019 s’han mantingut amb el 
sector, des del Departament d’Agricultura, amb la intenció d’acostar posicions 
entre productors i empreses arran dels desastrosos preus de la campanya de 
l’estiu de 2019. Així mateix, la consellera Jordà va insistir novament, mitjançant 
una carta al ministre Planas, en la necessitat que des del Ministeri d’Agricultura 
s’articulin mesures per donar sortida a l’excedent de vi base acumulat 
mitjançant sistemes com la verema en verd i la destil·lació de vi base. Cal 
recordar que la DO Cava és una DO supraautonòmica, competència del 
Ministeri. 

Finalment, cal destacar també especialment l’actuació del Cos d’Agents Rurals 
(CAR) durant aquest període. El CAR ha tingut un paper molt destacat en la 
zona de la Conca d`Òdena per  garantir l’accés de productors, agricultors i 
ramaders a les seves explotacions, així com també en el global de Catalunya, 
on s’ha procedit al tancament de totes les àrees naturals i espais de la xarxa 
d’interès natural, entre altres actuacions. Des de la declaració de l’estat 
d’alarma, el 14 de març, i fins a data de 18 d’abril, s’han realitzat un total de 949 
actes, 3.067 inspeccions, 336 denúncies i 341 acompanyaments. 
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El Govern ja ha rebut les propostes de 23 entitats a 
través del web ‘Pla de Rescat’ del Departament de 
Cultura 

 La Conselleria ja treballa en un programa amb l’objectiu 
d’organitzar totes les tasques necessàries per establir la tornada 
esglaonada a l’activitat cultural un cop es vagin aclarint els 
horitzons de desconfinament 

El Govern ja ha rebut les propostes de 23 entitats des de la posada en 
funcionament, el passat 15 d’abril, del web Pla de rescat del sector cultural, 
creat pel Departament de Cultura arran de la crisi sanitària causada per la 
Covid-19. L’objectiu del pla és donar servei i recursos als ciutadans, als 
creadors, a les empreses, a les entitats i als programadors culturals públics i 
privats. Aquestes propostes estan disponibles al web, a l’apartat “Necessitats 
del sector”. A més, durant aquest temps, també s’han rebut 24 consultes a la 
bústia suportalacultura@gencat.cat. 

Des de l’inici de l’emergència sanitària, el Departament de Cultura ha mantingut  
reunions per videoconferència amb diferents representants al més alt nivell, per 
subsectors, amb l’objectiu d’informar de les mesures que va prenent el 
Departament i també per recollir necessitats i propostes sorgides d’aquestes 
entitats. També s’ha reunit amb Actua Cultura; amb els directors dels grans 
equipaments culturals; amb representants del patrimoni cultural; amb els 
directors dels museus nacionals; amb representants de l’àmbit de la cultura 
popular, de les arts escèniques i musicals, del sector del llibre; amb directors de 
festivals de música; amb representants sindicals del sector de la música i amb 
les entitats que treballen per la llengua. 

El Departament de Cultura ja treballa en un programa amb l’objectiu d’organitzar 
totes les tasques necessàries per establir la tornada a l’activitat cultural. Aquest 
programa, que s’anirà desenvolupant de manera progressiva, inclou un 
programa de desconfinament i tornada progressiva a l’activitat; un programa de 
promoció de l’activitat i reactivació del sector i un pla de públics i comunicació 
per a la represa. Aquests programes, que hauran de ser acordats amb el sector, 
s’aniran ampliant en la mesura que es vagin aclarint els horitzons de 
desconfinament, de represa de l’activitat esglaonada i de tornada a la 
normalitat, quan les autoritats sanitàries així ho estableixin. 
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El Govern aprova una subvenció de 850.000 euros per 
al control de les plagues del mosquit tigre i la mosca 
negra 

 La partida es destina al Consorci de Polítiques Ambientals de les 
Terres de l’Ebre (COPATE) per al finançament de les actuacions 
previstes durant el 2020 a les comarques afectades  

El Govern ha autoritzat avui l’atorgament per part del Departament de Territori i 
Sostenibilitat d’una subvenció de 850.000 euros al Consorci de Polítiques 
Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE) per al control i tractaments de les 
plagues del mosquit tigre i la mosca negra. El Consorci destinarà aquesta 
partida al finançament de les mesures previstes al Pla d’actuació per a la 
prevenció i control de les plagues de mosquits i mosca negra a les comarques 
afectades durant el 2020. 

En els últims anys, l’impacte causat per les picades de mosquits — entre els 
quals hi ha el mosquit tigre — sobre la població humana en determinades àrees 
de Catalunya ha motivat la necessitat d’adoptar mesures de control contra 
aquestes plagues. Des de l’any 2000 (en el cas dels mosquits) i des de l’any 
2007 (en el cas de la mosca negra), la Generalitat de Catalunya ha portat a 
terme actuacions de planificació, supervisió, control i realització de tractaments 
contra aquestes plagues, que han permès controlar la població d’aquestes 
espècies a les àrees territorials afectades, mantenir-les sota uns llindars de 
tolerància acceptables i, com a conseqüència d’això, reduir de forma 
significativa les molèsties per a la població. 

Vista l’evolució en els darrers anys, tant dels mosquits com de la mosca negra, 
i els diversos factors hidrològics, geomorfològics i climàtics que influeixen en el 
seu desenvolupament, es preveu que sigui necessari seguir realitzant mesures 
de control d’aquestes plagues, per evitar una nova proliferació d’aquestes 
espècies, amb el consegüent impacte social, econòmic i sobre la salut pública. 

El COPATE sorgeix de la fusió de cinc consorcis preexistents a les Terres de 
l’Ebre. El Consorci de Serveis Agroambientals del Baix Ebre i Montsià es va 
constituir el 1992 per  resoldre el problema del mosquit al Delta de l’Ebre i ha 
anat evolucionant fins a convertir-se en l’instrument tècnic des d’on s’han anat 
sustentant les actuacions en salubritat, control de la mosca negra, gestió dels 
residus i aigües residuals, eficiència energètica i la gestió de determinats 
aspectes de paisatge i de l’entorn natural d’aquestes comarques. Aquest 
consorci es va fusionar amb el Consorci per a la gestió del residus del Montsià, 
el Consorci de Residus del Baix Ebre (ReBé), el Consorci per a la gestió de la 
Serra de Cardó-Boix i el Consorci dels espais naturals del Montsià per donar 
lloc al COPATE. 
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El Govern contracta l’empresa DNV GL perquè realitzi 
una investigació independent de l’accident d’IQOXE 

El Govern, a través del departament d’Empresa i Coneixement ha contractat la 
consultora DNV GL per a la realització d’una investigació independent sobre les 
causes de l’accident que va patir el passat 14 de gener l’empresa Industrias 
Químicas del Óxido del Etileno (IQOXE) al polígon petroquímic de la Canonja 
(Tarragona), i també per a l’aportació de propostes correctores per incrementar 
la seguretat d’aquesta instal·lació. DNV GL tindrà un termini de 2 mesos per 
elaborar els seus informes (aquest període no inclou l’impacte que pot tenir 
l’actual estat d’alarma ni altres efectes que es puguin derivar de la COVID-19). 

La consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, es va comprometre 
en el seu moment davant dels representants municipals i dels agents socials i 
econòmics de Tarragona a disposar d’una investigació independent sobre 
l’accident d’IQOXE que anés a càrrec d’una entitat de reconegut prestigi 
internacional. El resultat de la labor de DNV GL s’inclourà en l’expedient 
informatiu que tramita la direcció general d’Energia, Seguretat Industrial i 
Seguretat Minera. 


