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El Govern aprova un nou de Decret llei amb noves 
mesures urgents per fer front a la Covid-19 

 Es destinaran 59 milions d’euros a un Pla de xoc per a l’ocupació, 
destinat a pimes, autònoms, cooperatives, empreses de l’economia 
social i administracions locals 

 S’estableix un ajut per compensar les pèrdues econòmiques de les 
AMPA i les empreses que presten serveis de menjador, que s’han 
vist afectades pel tancament dels centres educatius  

El Govern ha donat avui llum verda a un nou Decret llei de mesures urgents que 
afecten diferents àrees, des d’ajuts de caràcter social en matèria 
d’ensenyament i mercat laboral a d’altres iniciatives en matèria de mobilitat, 
transparència i contractació. Aquestes mesures, moltes de les quals 
complementen d’altres aprovades per l’Executiu durant les darreres setmanes, 
tenen com a objectiu pal·liar els efectes de la pandèmia del coronavirus. 

Entre les mesures aprovades avui destaquen, d’una banda, un Pla de xoc per 
a l’ocupació: persones, empreses i territori per fer front a les conseqüències 
laborals i socials de la crisi sanitària de la Covid-19 i l’Estat d’Alarma. El pla, 
amb una dotació de 59,29 milions d’euros, va ser aprovat ahir pel Consell de 
Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC). I, de l’altra, un ajut 
per compensar les associacions de pares i mares d’alumnes (AMPA) i les 
empreses que presten els serveis de menjador dels centres educatius de la 
Generalitat, que han vist aturada la seva l’activitat com a conseqüència de la 
pandèmia del coronavirus.  

Un Pla de xoc per a l’ocupació amb sis línies per donar resposta a 
l’escenari sociolaboral postcovid  

D’acord amb el Decret llei, l’objectiu del Pla de xoc per a l’ocupació és donar 
suport a les persones treballadores que s’han vist afectades econòmicament i 
als col·lectius en major situació de risc; a les persones treballadores 
autònomes i a les petites empreses perquè reprenguin l’activitat i mantinguin 
la capacitat productiva i els llocs de treball, i a les administracions locals 
perquè planifiquin estratègicament la reactivació econòmica a partir de l’anàlisi 
de les necessitats del seu territori i de la concertació social i territorial. 

En total, es preveu beneficiar 1.500 empreses i 4.300 persones de manera 
directa, a més dels milers de persones treballadores que es beneficiaran de 
manera indirecta a través del suport a les empreses per a la creació i 
manteniment de llocs de treball. El pla també suposa el suport a tot el territori 
mitjançant ajuntaments i consells comarcals, i línies de suport a cooperatives 
i entitats de l’economia social, el tercer sector, autònoms i microempreses. 

Amb aquest pla, el Govern activa de manera urgent entre maig i juny sis línies 
de polítiques d’ocupació creades de manera específica –o reforçades, com és 
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el cas de les mesures de suport a les persones treballadores autònomes- per 
donar resposta a l’escenari sociolaboral postcovid. Són les següents: 

1. Suport a la planificació estratègica territorial per a la reactivació 
socioeconòmica. 

Aquests ajuts directes a ajuntaments i consells comarcals volen contribuir a la 
recuperació, dinamització i creixement de l’activitat econòmica al territori de 
manera estratègica i planificada, així com a la creació de llocs de treball de 
qualitat. 

Estan adreçats a ajuntaments de més de 50.000 habitants, per la seva 
capacitat econòmica i organitzativa per poder elaborar i executar els plans, 
així com a tots els consells comarcals per garantir que aquesta mesura arriba 
a tot el territori. 

Es finança la contractació de personal tècnic per un període de 12 mesos per 
a la coordinació de l’elaboració del pla de reactivació socioeconòmica i l’impuls 
per a la seva posada en marxa i seguiment de la seva execució, en 
col·laboració amb els agents implicats. I també es finança el servei 
d’elaboració del pla mitjançant la contractació d’una persona experta (o la 
dedicació d’algú de la pròpia entitat assignat a aquesta tasca) o la contractació 
d’una consultoria arrelada al territori.  

2. Suport a la contractació de persones aturades: línia extraordinària 
del programa ‘Treball i formació’. 

Línia extraordinària i urgent del programa “Treball i formació” del SOC que té 
com a objectiu millorar l'ocupabilitat de persones la situació de les quals s’ha 
vist agreujada per les mesures preventives i de contenció derivades de la crisi 
de la Covid-19. Inclou una línia dirigida a persones inscrites com a 
demandants d’ocupació a partir del 16 de març de 2020, i una altra dirigida a 
persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no perceptores 
de prestació per desocupació o subsidi ni ajuts. 

Ambdues línies estan destinades a les entitats locals perquè contractin 1.120 
persones amb contractes de nou mesos a jornada completa i accions de 
formació obligatòria dins de la jornada laboral.  

3. Suport a les persones treballadores autònomes. 

Potenciació de dos programes d’èxit: 

Consolida’t 

El programa “Consolida’t” subvenciona entitats, organitzacions d’autònoms, 
fundacions i col·legis professionals perquè ofereixin a les persones 
treballadores per compte propi assessorament per millorar els seus models de 
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negoci, enfortir-los i fer-los créixer. Les mesures que es contenen en el pla de 
xoc donaran més èmfasi a l’assessorament i l’adaptació a les sessions de 
formació, tant en mètode com en contingut. En l’actual situació provocada per 
la Covid-19 i l’Estat d’Alarma, les persones treballadores autònomes 
necessiten més suport, i les entitats adjudicatàries hauran d’adaptar les 
sessions de formació, tant en mètode com en contingut. Es preveu 
l’assessorament a un miler de persones treballadores per compte propi. 

Garantia juvenil 

Programa per fomentar el treball autònom entre les persones joves d’entre 18 
i 29 anys com a alternativa laboral. S’ha duplicat el pressupost destinat i també 
la previsió de persones destinatàries (2.200), que rebrien un ajut de fins a 
10.000 euros per poder disposar d’una renda de subsistència durant la primera 
fase de posada en marxa de la seva activitat com persones treballadores 
autònomes.  

4. Suport al manteniment dels llocs de treball. 

Ajuts adreçats a microempreses o persones treballadores autònomes que 
tinguin contractades fins a deu persones treballadores i que hagin mantingut 
la plantilla, ja sigui perquè hagin efectuat un expedient de regulació temporal 
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 persones treballadores 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 dotze 
mesos següents al reinici de l’activitat.  

5. Suport a microempreses, persones treballadores autònomes i 
empreses cooperatives i de l’economia social. 

Mesures per a l’impuls de projectes de transformació digital i de nous models 
de negoci i activitat econòmica amb l’objectiu de mantenir l’ocupació i millorar 
l’ocupabilitat, així com d’afrontar millor els reptes sorgits de la nova realitat 
socioeconòmica, de manera que es reforci la viabilitat de les microempreses, 
les persones treballadores autònomes i les empreses cooperatives i de 
l’economia social. 

Aquí jo afegiria alguna frase que expliqui que hi ha dues línies de mesures, 
perquè si no es pot confondre amb les sis línies generals 
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Línia1. Mesures de suport a microempreses i persones treballadores 
autònomes que ocupin fins a 10 persones treballadores 

Es financen projectes de transformació digital i de nous models de negoci i 
deformació associada, amb l’objectiu de mantenir l’ocupació i millorar 
l’ocupabilitat de les persones que treballen en microempreses, així com 
d’autònoms que ocupin fins a deu treballadors i que s’han vist afectats per les 
mesures preventives i de contenció derivades de la crisi sanitària de la Covid-
19. 

El podran demanar entitats amb seu a Catalunya, amb vinculació sectorial i/o 
territorial, que acreditin que representen les microempreses i els autònoms 
dels sectors prioritzats a partir de convenis d’adhesió. Aquestes entitats es 
poden agrupar amb entitats de formació. 

Línia 2. Mesures de suport a Projectes Singulars d’empreses 
cooperatives i de l’economia social 

Es consideren projectes singulars d’alt impacte estratègic de l’economia social 
aquells nous projectes 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.   

6. Suport al finançament. 

Línia complementària a les ja existents, creada en el marc de la crisi de la 
Covid-19, per oferir préstecs a empreses de l'economia social, cooperatives i 
tercer sector per finançar inversions, necessitats de circulant, bestretes de 
contractes amb el sector públic i capitalitzacions de les pròpies empreses. 
L’ICF estudia la viabilitat del projecte des del punt de vista financer, formalitza 
i gestiona el préstec. Les operacions aprovades a través d’aquesta línia 
comptaran amb l’assumpció del 80% del risc creditici de l’operació per part del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

A més de les mesures d’aquest pla de xoc urgent, el Departament està 
treballant al Consell de Direcció del SOC altres convocatòries pròpies del 
servei d’ocupació i també agilitant línies de suport sociolaboral a col·lectius 
específics, com persones amb discapacitats i persones en situació de risc 
d’exclusió social, que s’obriran properament. 

Una prestació econòmica per compensar les AMPA pel servei de menjador 
escolar  

En l’àmbit educatiu, el Decret llei estableix un ajut per compensar les 
associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA) que prestin directament els 
serveis de menjador dels centres educatius de titularitat de la Generalitat. Amb 
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aquest ajut, en forma de prestació econòmica única, es vol pal·liar el perjudici 
econòmic com a conseqüència del tancament dels centres educatius a partir del 
13 de març pel Covid-19. 

En el cas que les AMPA prestin indirectament el servei de menjador escolar a 
través d’una empresa o entitat, serà l’empresa o entitat prestadora del servei 
qui podrà sol·licitar els ajuts. D’aquesta manera, Educació complementa la 
mesura anunciada el passat 26 de març d’indemnització a les empreses 
contractades pel Departament, ajuntaments o consells comarcals per les 
pèrdues causades pel cessament de l’activitat. 

Facilitar i garantir la mobilitat dels treballadors de les campanyes agràries 

Pel que fa a la mobilitat, el text aprovat avui inclou un seguit de mesures per 
facilitar els desplaçaments i el trasllat dels treballadors que participen en les 
tasques de recollida de producte de les diferents campanyes agràries i garantir-
ne la seguretat i la salut, en el context de la pandèmia generada per la Covid-
19. En aquest sentit, es demana al Departament de Territori i Sostenibilitat que 
adeqüi el transport públic per carretera a les necessitats d’aquests treballadors, 
tot respectant 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. D’aquesta manera, el 
Govern també dona suport a la campanya agrària, essencial per nodrir la 
cadena alimentària de productes bàsics en la situació actual. 

Finalment, i per tal de dotar de la màxima transparència i control  les despeses 
contractades per emergència relacionades amb la crisi sanitària i econòmica 
produïda per la pandèmia del coronavirus, el Decret estableix l’obligació de 
comunicar aquestes despeses a la Intervenció General i publicar-les a la pàgina 
web del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. 

Aquest Decret llei s’estructura en vuit capítols, trenta-vuit articles, dues 
disposicions addicionals i dues disposicions finals i entrarà en vigor el mateix 
dia de la seva publicació al DOGC. 
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El Govern aprova el Decret llei que autoritza el Consell 
Català de l’Esport a prestar garantia perquè l’ICF 
atorgui préstecs a les entitats esportives afectades per 
la Covid-19 

 La línia específica de préstecs impulsada amb l’Institut Català de 
Finances (ICF) vol donar resposta als problemes de liquiditat del 
teixit esportiu arran de la pandèmia 

El Govern ha aprovat un Decret llei pel qual autoritza el Consell Català de 
l’Esport (CCE) a prestar garantia durant l'exercici 2020 fins a una quantitat 
màxima global de 8 milions d’euros a favor de l’Institut Català de Finances (ICF) 
per fer efectiu l’atorgament dels préstecs “ICF Esports Liquiditat”. L’objectiu és 
facilitar la liquiditat de les entitats esportives inscrites en el Registre d’Entitats 
Esportives afectades per la Covid-19. 

D’aquesta manera, l’Executiu fa el primer pas per materialitzar la línia de 
finançament directe de 10 milions d’euros entre l’ICF i el CCE destinada al teixit 
esportiu del país, una de les mesures anunciades el març passat per compensar 
els perjudicis econòmics causats per la Covid-19 en el conjunt del sector 
esportiu català, i contribuir així a la seva recuperació. 

La línia de finançament, que es posarà a disposició del teixit esportiu, compta 
amb una dotació de 10 milions d’euros i permetrà sol·licitar préstecs d’entre 
20.000 euros i 300.000 euros. El període de retorn serà de màxim 5 anys amb 
fins a 1 any de carència inclòs.  

En aquest sentit, cal recordar que, al marge d’aquesta opció, el Govern també 
ha posat a disposició del teixit esportiu català, especialment per a necessitats 
de liquiditat, altres línies de finançament que té en marxa l’ICF. Es tracta dels 
préstecs “ICF-Avalis liquiditat COVID-19” que compten amb l’aval del 100% 
d’Avalis de Catalunya i estan dirigits a autònoms i pimes. Les pimes i empreses 
també poden sol·licitar directament a l’ICF els crèdits “ICF Crèdit COVID-19” i 
els préstecs “ICF Eurocrèdit COVID-19”, finançats al 100% per la Unió Europea 
i anunciats ahir.  
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El Govern aprova la represa gradual de les obres i 
contractes de serveis suspesos per la Covid-19 

 Es reactivaran primer, a partir del 7 de maig, aquelles actuacions 
que no comportin interacció amb persones alienes a l’obra i que no 
estiguin relacionades amb l’àmbit sanitari o assistencial 

El Govern ha aprovat avui aixecar la suspensió de l’execució de les obres de 
l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic decretada el 27 de març 
per pal·liar els efectes de la pandèmia de la Covid-19. Atès que la crisi derivada 
del coronavirus ha evolucionat cap a una relaxació progressiva del confinament 
i que la situació de força major que va originar la suspensió ja no es produeix, 
el Govern ha aprovat, a proposta del Departament de la Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda i del Departament de Territori i Sostenibilitat, la 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. 

Aquesta represa es produirà sempre que es garanteixin les mesures de 
seguretat i salut pública i seguint aquests criteris i fases: 

 

 A partir del 7 de maig vinent, es reprendran aquests tipus d’obres, 
sempre que la seva execució no comporti interacció amb usuaris o 
persones alienes a l’obra: 

o Obres d’edificació en equipaments públics i monuments existents 
(rehabilitació, reforma, ampliació i millora). 

o Obres d’edificació de nova construcció. 

o Intervencions arqueològiques.   

o Obra civil en espais oberts com poden ser les obres de carreteres i 
camins rurals, recs, obres hidràuliques i de sanejament, obres portuàries 
o obres ambientals que s’executin fora dels nuclis urbans de les 
poblacions.  

o Obres civils de transports (metro, tren, estacions d’autobusos, entre 
altres). 

 

 A partir del 21 de maig, es reactivaran aquelles obres que impliquin una 
interacció sectorial controlada amb usuaris o persones alienes a l’obra: 
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o Obres d’edificació de les tipologies esmentades per a la fase anterior, tret 
de les que afectin  l’àmbit sanitari i assistencial. 

o Obres de rehabilitació d’edificis d’habitatge. 

o Obres civils que s’executin en superfície a l’interior de  nuclis urbans.  

o Obres de manteniment i reparació ordinaris dels habitatges del parc 
públic titularitat o administrat per la Generalitat i el seu sector públic. 

o Obres de reparació en habitatges buits propietat o gestionats per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya quan aquests estiguin destinats a 
famílies vulnerables, tot garantint les mesures que limitin el contacte amb 
els veïns de l’immoble. 

 

 A partir del 28 de maig, es reprendran els tipus d’obres següents, que 
puguin interactuar amb usuaris o persones alienes a l’obra: 

o Resta d’obres d’edificació, tret de les que afectin a l’àmbit sanitari i 
assistencial. 

o Resta d’obres civils. 

 

 Quan el Departament de Salut ho determini, i no abans del 28 de maig, 
la represa es durà a terme respecte d’obres d’edificació de  l’àmbit 
sanitari i assistencial. 

Aquest calendari es podrà modificar en funció de les decisions que acordi el 
PROCICAT, en atenció a l’evolució de la pandèmia. 

L’aixecament de les obres suspeses 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. En el cas dels contractes 
d’obres que 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 que s’han esmentat. 

Altres contractes i serveis 

D’altra banda, els contractes de serveis i assistències tècniques vinculats a 
obres suspeses com a conseqüència de l’emergència de la Covid-19 ampliaran 
el termini de forma automàtica, per un període equivalent al termini en què l’obra 
hagi quedat suspesa.  



 

 

Acords de Govern. 05.05.2020  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

10 

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, s’aniran restablint per fases i d’acord amb criteris de proporcionalitat 
respecte dels usos dels immobles i garantint-ne, en tot cas, la funcionalitat.   

Evolució de la crisi sanitària 

Des de l’inici de l’emergència sanitària, diverses 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. 

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 pel qual se suspenien 
els 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. 

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 
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, 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.  

L’evolució de la crisi sanitària comporta l’adaptació continuada les mesures 
adoptades 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. 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. 
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El Govern destinarà 14,5 milions d’euros per donar 
suport a l’activitat de les federacions esportives i els 
consells esportius de Catalunya  

 Els ajuts ajudaran a pal·liar els efectes econòmics que la pandèmia 
de la Covid-19 ha tingut en aquestes entitats 

El Govern ha autoritzat el Consell Català de l’Esport a realitzar una despesa 
pluriennal de 14,5 milions d’euros amb l’objectiu de donar suport, d’una banda, 
a l'acció de les federacions esportives catalanes i, de l’altra, als programes 
d’esport escolar dels consells esportius de Catalunya. La finalitat és 
subvencionar les activitats portades a terme, les que no s’han pogut celebrar a 
causa de la Covid-19 però que han generat algun tipus de despesa, així com 
les ajornades que se celebrin fins al desembre d’enguany. 

Amb la posada en marxa d’aquestes dues convocatòries de subvencions, la 
publicació de les quals es preveu per a la primera quinzena de maig, el Govern 
vol contribuir a pal·liar els efectes econòmics que la pandèmia de la Covid-19 
ha tingut en les entitats beneficiàries, que han hagut de paralitzar la seva 
activitat de forma sobtada. Aquestes convocatòries inclouran mesures de 
flexibilització, d’acord amb la normativa de subvencions i de procediment 
administratiu comú, en relació amb les condicions establertes a les bases 
reguladores, amb la finalitat de donar la viabilitat màxima a les actuacions 
objecte de subvenció o ajut que s’han vist afectades pel context generat per la 
crisi sanitària. 

Pel que fa a les federacions i unions de clubs, el Govern autoritza el Consell 
Català de l’Esport a realitzar una despesa per un import total de 9,5 milions 
d’euros per atendre la convocatòria 2020 de subvencions per a aquest tipus 
d’entitats. La xifra prevista per al 2020 és de 7,6 milions d’euros i per al 2021, 
d’1,9 milions d’euros. 

Aquesta línia d’ajudes permet donar suport a la gestió de les federacions 
esportives catalanes, a l’organització i participació en activitats esportives no 
internacionals, a la promoció de l'esport, a l'organització i participació en 
competicions internacionals i a la projecció internacional, a les entitats 
federades o membres d'una unió esportiva de clubs i associacions, i al 
programa d'alt rendiment esportiu català (programa ARC). Es subvencionaran 
activitats programades entre octubre de 2019 i setembre de 2020, i les 
ajornades que se celebrin fins al desembre d’enguany.  

Així mateix, l’Executiu ha aprovat fer una despesa de 5 milions d’euros per 
donar suport, mitjançant convocatòria de subvencions, als consells esportius de 
Catalunya per al desenvolupament dels programes d’esport escolar del curs 
2019-2020. Aquest import total es reparteix en 4,1 milions d’euros aquest any 
2020 i 900.000 euros l’any 2021. 
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Aquesta subvenció ajudarà a la gestió dels consells esportius i a fer possible 
l’execució de tres programes de promoció de l’activitat física i l’esport entre la 
població en edat escolar, impulsats pel Govern en col·laboració amb aquests 
organismes: el Pla Català d’Esport a l’Escola (PCEE), els Jocs Esportius 
Escolars de Catalunya (JEEC) i el programa Esport Blanc Escolar (EBE). 

A través d’aquests programes, els consells esportius porten a terme actuacions 
a totes les comarques catalanes [—mitjançant l’oferta d’activitats 
fisicoesportives i de competicions esportives en horari extraescolar, en el cas 
dels JEEC i el PCEE, i la iniciació als esports d’hivern en horari lectiu, en el cas 
de l’EBE [— amb la voluntat de fomentar, en tots els casos, una activitat 
fisicoesportiva regular en què preval la salut i la formació integral dels infants i 
adolescents i la transmissió de valors a través de l’esport. 

 



 

 

Acords de Govern. 05.05.2020  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

13 

El Govern dona llum verda a les recomanacions 
aprovades pels agents socials i el sector agroalimentari 
per garantir la seguretat en la campanya de la fruita en 
el marc de la Covid-19 

 Es tracta d’un document viu, que pot tenir modificacions al llarg 
de la campanya, i que han treballat coordinadament els 
Departaments d’Agricultura, Salut, Interior, Treball i Territori 

El Govern ha donat llum verda al document que fixa els criteris i les 
recomanacions d’actuació en activitats i empreses agràries amb vista a l’inici 
de la campanya agrària. Les mesures es van aprovar dimecres passat en una 
reunió telemàtica amb representants del sector agroalimentari, dels agents 
socials i dels ajuntaments implicats de la demarcació de Lleida.  

Les recomanacions s’han fet de manera coordinada amb els departaments de 
Salut, Interior, Treball, Afers Socials i Famílies, i Territori i Sostenibilitat. El 
Govern va establir dimarts passat que la coordinació i el seguiment de la 
campanya es farà a través de diverses comissions tècniques, com la que va 
aprovar el document amb els agents implicats de Lleida, on se centra el gruix 
de la campanya agrària. Les recomanacions també es van aprovar, dijous 
passat, en el comitè tècnic de les Terres de l’Ebre. 

El protocol ha de garantir la seguretat dels treballadors i les treballadores en 
el context d’alerta sanitària per la Covid-19. Al mateix temps, ha d’assegurar 
la producció en quantitat, qualitat i seguretat dels aliments, per garantir el 
proveïment de la població i del conjunt de les indústries agràries que en 
depenen. 

La campanya s’inicia amb l’aclarida i acaba amb l’entrada en càmera frigorífica 
de les darreres varietats. En l’actual crisi sanitària és molt important garantir 
la mà d’obra necessària per dur a terme totes les tasques i alhora trobar  el 
sistema adequat per poder fer front a la seguretat sanitària dels treballadors 
eventuals nouvinguts, així com la dels treballadors habituals de les 
explotacions agrícoles, les empreses agràries i de serveis que formen tota la 
xarxa de la cadena agroalimentària, així com reduir l’impacte que genera en 
els municipis afectats. 

El document, consensuat amb el sector i els alcaldes i alcaldesses dels 
municipis afectats, fixa com a criteri general informar tot el personal sobre la 
malaltia, les vies de transmissió del virus i les mesures de prevenció 
individuals a prendre, amb especial èmfasi en les mesures higièniques. El 
document es fixa molt especialment en la mobilitat dels treballadors, la 
seguretat laboral al camp, la seguretat laboral a les centrals, la seguretat i 
higiene als allotjament de temporers que hi ha als municipis, la seguretat en 
els desplaçaments laborals, la gestió dels serveis socials i salut pública dels 



 

 

Acords de Govern. 05.05.2020  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

14 

municipis que augmenten la població, la gestió del creixement exponencial de 
persones que arriben als municipis i hi resideixen molt temporalment i la gestió 
dels possibles casos positius de la Covid-19. 

La campanya agrària d’estiu té com a principal epicentre la zona del Pla de 
Lleida i, en segon lloc, les Terres de l’Ebre. La superfície de fruita a Lleida 
comprèn 35.446 ha concentrades en 4.047 explotacions que suposen, 
aproximadament cada any, 776.000 tones. La superfície corresponent a les 
Terres de l’Ebre és de 2.736 ha concentrades pràcticament a la Ribera d’Ebre 
que suposen, aproximadament cada any, uns 30 milions de quilograms.  

Mentre que a les Terres de l’Ebre la fruita recol·lectada es concentra en tres 
entitats associatives qualificades com a Organitzacions de Productors de 
Fruita i Hortalisses (OPFH),  a Lleida la fruita recol·lectada arriba a uns 200 
centres de manipulació de fruita, 52 dels quals són OPFH. A Lleida, la 
campanya de recol·lecció de la fruita té un gran impacte econòmic i social en 
el territori i és molt transversal. 

Novetats respecte al protocol del 29 d’abril 

Hi ha novetats en relació amb e protocol aprovat la setmana passada, després 
de la flexibilització de les mesures de mobilitat per part govern de l’Estat. En 
vehicles particulars de fins a nou places, hi podran anar ara dues persones 
per cada fila de seients, sempre que utilitzin mascaretes i respectin la distància 
màxima possible entre els ocupants del vehicle. Així, en un vehicle de cinc 
places, hi podrà anar el conductor i tres ocupants. En un de nou places, el 
conductors més cinc ocupants. El seient del mig de cada fila ha de quedar buit. 

En els autocars que lloguen les empreses per al transport dels seus 
treballadors, no podran ser ocupats més de la meitat dels seients disponibles. 
És permès l’ús de motocicletes i bicicletes només per les causes de mobilitat 
previstes i de manera individual.  

Prendre la temperatura dos cops al dia 

El protocol especifica la conveniència de prendre la temperatura dos cops al 
dia, a l'arribada al lloc de treball i en finalitzar la jornada. Les persones que es 
neguin a la presa de temperatura no podran desenvolupar la seva activitat. Els 
treballadors mantindran una freqüent i adequada higiene de mans i serà 
obligatori l’ús de mascaretes i guants, excepte quan les tasques encomanades 
no ho facin possible. Els materials de protecció, de control de la temperatura i 
d’higiene seran proporcionats per l'empresa. Els magatzems o espais tancats 
i les explotacions hauran de reforçar la neteja i desinfecció de les 
instal·lacions, i s’hauran d’higienitzar permanentment els equips i les eines 
d'ús comú.  
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El protocol també determina que les empreses i els qui contracten treballadors 
disposin d’un Pla d’organització de treball que organitzi la feina de tal manera 
que s'evitin les aglomeracions i el contacte entre els treballadors per evitar 
possibles contagis i es doni una ràpida resposta en el cas que algun 
treballador presenti un símptoma, i així poder identificar els possibles contagis.  

Aquest pla haurà de determinar una persona responsable encarregada de 
vetllar pel compliment de les mesures preventives previstes, assignar els 
equips i estris a utilitzar i prendre la temperatura, i s’habilitaran controls de 
compliment horari compatibles amb la prevenció de la transmissió de la Covid-
19. Les reunions s’han de dur a terme, prioritàriament, amb sistemes 
telemàtics.  

Criteris per a allotjaments 

El pla aborda també les condicions que han de complir els albergs i habitatges 
on s’allotgin els treballadors del camp. El propietari, abans de l’ocupació de 
l’habitatge o l’habitació, s’encarregarà de netejar-los i desinfectar-los. En els 
allotjaments, la distribució dels llocs de descans, taules per menjar, llits, etc. 
ha de tenir una distància mínima d’1,5 m entre les persones i s’evitarà fer ús 
de zones comunes.  

Mesures en àmbit municipal  

Els ajuntaments hauran de disposar d’una sèrie de dades concretes que els 
permetin preveure l’impacte de l’activitat de la campanya en el seu municipi i 
prevenir una alerta sanitària. Es recomana que els consistoris dimensionin els 
seus serveis (vigilància privada, protecció civil...) per fer complir les normes i 
recomanacions establertes per a la ciutadania en relació amb la Covid-19. 

Cada municipi haurà de disposar d’uns espais municipals amb quatre zones 
diferenciades en cas de necessitat d’aïllament dels treballadors quan, per 
motius justificats, no es pugui fer l’aïllament en el domicili particular o a l’alberg 
públic o privat on s’allotgen: una zona neta i tres més per poder aïllar els qui 
tenen simptomatologia, els qui hi han tingut contacte estret i el positius. 
Aquests espais han de ser independents. També és possible que diversos 
municipis comparteixin aquests espais quan calgui per absència de prou 
població o manca de disponibilitat d’espais. 

D’acord amb els serveis socials corresponents, locals o comarcals, les 
autoritats locals han de vetllar perquè les persones confinades tinguin els 
serveis d’alimentació escaients i els de neteja i desinfecció que siguin 
necessaris. 
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El Govern rep l’informe final de la Taula d’Avaluació i 
Seguiment de l’accident de l’empresa IQOXE 

El Govern ha rebut l’informe final de la Taula d’Avaluació i Seguiment de 
l’accident de l’empresa IQOXE. La Taula, presidida pel viceconseller de la 
Presidència, Pau Villòria, i amb la participació de tots els departaments de la 
Generalitat implicats en l’accident i la gestió de l’emergència, ha treballar durant 
dos mesos analitzant els fets i les actuacions en la gestió de l’accident i recollint 
les demandes dels diferents actors afectats per l’accident. La previsió era que 
l’informe es pogués presentar públicament el passat 23 de març, però la situació 
de crisi sanitària causada per la  Covid-19 ho ha retardat. 

Per evitar el mateix impacte en futurs accidents en el sector, l’informe final de 
la Taula d’Avaluació i Seguiment de l’accident de l’empresa IQOXE proposa 
mesures en diferents àmbits: 

1. Emergències i protecció civil: Actualitzar els plans d’emergència a les 
necessitats actuals (ja es va aprovar el PLASEQTA 2020 amb una 
inversió de set milions d’euros durant els propers quatre anys) i 
incorporar elements de detecció anticipada de les emergències 
químiques, com sensors químics i drons. 

2. Informació a la ciutadania i la comunicació: Millorar la informació 
pública i els canals de comunicació creant webs especialitzades,  canals 
a les xarxes socials,  sistemes d’avisos directes per sms o mail en temps 
real i impulsant la tecnologia “Cell Broadcasting”. 

3. Seguretat i Salut Laboral: Investigació de l’accident per part de la 
Inspecció de Treball i creació d’una Comissió de Seguretat i Salut 
Laboral del complex petroquímic de Tarragona. 

4. Qualitat Ambiental: Incrementar la coordinació amb els grups de 
primera intervenció; incorporar al PLASEQTA 2020 la funció del grup de 
control ambiental; incorporar millores a la Xarxa de Vigilància i Previsió 
de la Contaminació Atmosfèrica per un valor aproximat de 72.300 euros 
i convocar la Taula de la Qualitat de l’Aire al Camp de Tarragona. 

5. Salut: Dotar de més recursos el Servei d’Emergències Mèdiques per 
valor d’uns 775.000€; actualitzar el Protocol IMA (Incident amb múltiples 
afectats) de la Regió Sanitària i de cada dispositiu d’atenció i dels seus 
integrants, amb un cost d’uns 6.000 euros/any; actualitzar el procediment 
d’actuació per atendre els afectats i entorn que requereixen atenció en 
l’àmbit de la salut mental i elaborar el procediment d’atenció als afectats 
i entorn en l’àmbit de l’atenció social i comunitària. 

6. Seguretat Industrial: Anàlisi i investigació de l’accident de l’empresa 
IQOXE, incloent-hi la contractació d’una entitat de reconegut prestigi (la 
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consultora DNV); retorn de l’activitat productiva, sempre que es 
garanteixin les condicions de seguretat i d’acord amb el dictamen dels 
experts; actualització del marc normatiu català en l’àmbit de la Seguretat 
Industrial (Directiva Europea Seveso III); actuacions davant la UE en 
temes de seguretat de les indústries químiques: Comissió de Medi 
Ambient i Grup de Treball al Parlament Europeu; anàlisi del 
dimensionament del personal dedicat a les tasques d’Inspecció de les 
instal·lacions de les empreses i creació d’un Grup de Treball d’Accidents 
Greus. 
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Nomenaments 

Josep Maria Solanes i Bertran, president del Consell d’Administració de 
Gestió de Serveis Sanitaris 

Nascut a Torrefarrera l’any 1955.  

És llicenciat en Ciències Empresarials per ESADE. Va ser fundador i primer 
director de Ràdio Terraferma, del grup Cadena 13. És empresari. Presideix 
diverses companyies en el sector de l’energia elèctrica, de la consultoria 
patrimonial i immobiliària i del sector turístic. És assessor econòmic del Col·legi 
Claver Jesuïtes Lleida i forma part de diverses organitzacions empresarials, 
esportives i culturals de la demarcació de Lleida. 
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Altres acords de Govern 

El Govern inverteix 622.634,54 euros en material i actuacions del 
Departament d’Interior per fer front a la situació d'emergència sanitària 
provocada per la CovidD-19 

El Govern ha tirat endavant la tramitació d'emergència de 31 contractacions per 
import de 622.632,54 euros en material i actuacions realitzades pel 
Departament d’Interior amb la finalitat d'afrontar la situació d'emergència 
sanitària provocada per la Covid-19. Aquestes contractacions s'han fet en el 
marc del Pla PROCICAT per emergències associades a malalties 
transmissibles emergents amb potencial alt risc, amb motiu del coronavirus 
SARS-CoV-2 a Catalunya. 

El Govern aprova la modificació i el text íntegre dels Estatuts de la 
Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (Fundació I-
CERCA) 

El Govern ha aprovat la modificació i el text íntegre dels Estatuts de la Fundació 
Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (Fundació I-CERCA). La 
modificació dels Estatuts preveu la incorporació en el Patronat de l’ens de dos 
departaments de la Generalitat que fins ara no en formaven part, tot i aportar 
finançament al  centres adscrits. 

El canvi d’estatuts de la Institució de centres de recerca de Catalunya, I-CERCA, 
adscrita a la Generalitat de Catalunya, suposa una millora important cap a la 
normalització del sistema CERCA de Catalunya. En concret, els departaments 
de Territori i Sostenibilitat i de Polítiques Digitals i Administració Pública passen 
a formar part del Patronat de l’ens, on ja hi havia els departaments d’Empresa i 
Coneixement; Vicepresidència, Economia i Hisenda; Salut i Agricultura, i 
Ramaderia, Pesca i Alimentació. D’aquesta manera, el nou Patronat constitueix 
avui per avui el principal òrgan de govern o estructura on s’apleguen una majoria 
de departaments de la Generalitat, fins a sis, per discutir diferents aspectes de 
recerca, en relació amb els  centres CERCA. 

Els nous departaments incorporats al Patronat ja eren presents en els òrgans 
de govern de diferents centres de recerca com ara CREAF, CIMNE, CTFC i 
ISGLOBAL en el cas del Departament de Territori, i a I2CAT, CTTC i CVC en el 
cas del Departament de Polítiques Digitals, als quals han fet aportacions de 
prop de 6 milions d’euros. 

Els nous estatuts faciliten una relació encara més estreta entre la I-CERCA i els 
nous patrons incorporats. Per una banda, permeten tenir en compte els 
diferents àmbits de Govern en la recerca dels centres CERCA i, per l’altra, es 
poden desenvolupar accions específiques, si escau. Cal recordar que els 
centres CERCA en conjunt constitueixen el setè actor europeu en matèria de 
recerca, amb un pressupost anual de prop de 500 milions d’euros, dels quals la 
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Generalitat n’aporta una quarta part. Des de la seva posada en marxa, , el 
sistema CERCA ha creat 120 empreses de base tecnològica, la majoria de les 
quals funcionen a dia d’avui. 

El suport dels departaments de la Generalitat a la I-CERCA permet impulsar la 
recerca dels centres que en formen part per tal que assoleixin resultats i 
impactes de molt alt nivell. Aquests canvis en els estatuts estan en total 
consonància amb l’esperit del que preveu l’Avantprojecte de la llei de la ciència 
amb un enfortiment del paper coordinador de la Comissió Interdepartamental 
de Recerca i Innovació (CIRI) en la inversió en R+D+I de la Generalitat de 
Catalunya.  

 


