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El Govern aprova un nou Decret llei amb un conjunt de 
mesures urgents en matèria d’urbanisme, fiances i 
ambientals 

 L’objectiu és reactivar l’economia, facilitar la tramitació 
administrativa i aportar liquiditat a pimes i autònoms 

El  Consell Executiu ha aprovat avui un nou Decret llei amb mesures urgents en 
matèria d’urbanisme, fiances i ambientals. L’objectiu és reactivar l’economia, 
facilitar la tramitació administrativa i aportar liquiditat a pimes i autònoms per 
pal·liar els efectes econòmics de l’estat d’alarma i la pandèmia de la Covid-19, 
mitjançant la modificació de la normativa vigent en diversos àmbits. 

Concretament, el nou Decret llei incideix en les activitats següents: 

Impuls a la gestió urbanística: El Decret llei habilita el mes d’agost d’enguany 
per poder mantenir actives les tramitacions urbanístiques de la Generalitat. La 
Llei d’Urbanisme fixa com a inhàbil el mes d’agost a efectes de tramitacions 
urbanístiques. Amb aquesta mesura, s’agilitzaran aquestes tramitacions i es 
contribuirà a l’impuls de l’economia, sacsejada per la irrupció de la pandèmia 
de la Covid-19.  

Retorn de dipòsits de fiances de l’INCASÒL: El Decret Llei proposa també 
modificar la Llei de finances (o fiances?) per ajudar a reduir els costos operatius 
de les pimes i els autònoms. En aquest sentit, l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) 
retornarà temporalment els dipòsits de les fiances constituïdes en els 
arrendaments d’ús diferent d’habitatge quan les parts ho sol·licitin. 

Per això s’ha aprovat la proposta de modificació de la Llei 13/1996, de 29 de 
juliol, del registre i el dipòsit de fiances dels contractes de lloguer de finques 
urbanes, i la de la Llei 24/1991, de l’habitatge. L’objectiu és facilitar que 
l’INCASÒL pugui tornar els dipòsits de les fiances constituïdes en els contractes 
d’arrendament d’ús diferent d’habitatge que s’acullin a la mesura establerta en 
el Reial decretllei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries 
per  donar suport a l’economia i l’ocupació. 

Amb aquesta modificació es podran executar les mesures excepcionals 
aprovades per aquest Reial decret llei que afecten els contractes d’arrendament 
de finques urbanes per a ús diferent al d’habitatge. D’acord amb el decret, 
l’arrendador i arrendatari podran acordar disposar de la fiança obligatòria en 
metàl·lic dipositada per pagar totalment o parcialment algunes de les 
mensualitats de la renda i retornar aquest import en un termini màxim d’un any.  

A Catalunya, la Llei 13/1996 estableix que la fiança obligatòria es diposita a 
l’INCASÒL i regula que aquest organisme pugui destinar fins a un 90% de 
l’import de totes les fiances dipositades a la creació d’habitatge públic i el 
desenvolupament urbanístic. També estableix que s’ha de reservar un import 
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no inferior al 10% d'aquests recursos per  garantir el pagament de les 
cancel·lacions i les devolucions dels dipòsits rebuts quan finalitzen els 
contractes.   

La modificació temporal que ara es proposa permetrà a l’INCASÒL diferenciar 
de l’import total de les fiances dipositades quines corresponen a les finques 
urbanes destinades a altres usos diferents a l’habitatge i destinar el 10% 
d’aquest import a atendre les peticions de devolucions temporals i excepcionals 
de pimes i autònoms que se sol·licitin, sempre que acreditin complir els requisits 
establerts pel Reial decret de l’Estat per acollir-se a aquesta mesura. 

La modificació proposada afecta  la Llei 13/1996, de 29 de juliol, del Registre i 
el dipòsit de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes, i el Decret 
147/1997, de 10 de juny, pel qual es regula el Registre de fiances dels 
contractes de lloguer de finques urbanes i el dipòsit de fiances. Aquesta 
modificació serà vigent mentre es mantingui l’aplicació de l’art. 2.2. del Reial 
decret llei 15/2020 de 21 de abril, de mesures urgents complementàries per 
donar suport l’economia i l’ocupació. 

Fiances d’activitats extractives en espais naturals: Un cop s’efectuï 
l’acceptació de les obres de restauració per activitats extractives en espais 
d’especial interès natural, la persona titular de l’activitat podrà sol·licitar la 
devolució del 75% de l'import dels conceptes de la fiança que es detallen a 
continuació: 

a) Moviment de terres pròpies amb anivellament 

b) Estesa de sòl edàfic propi abassegat 

c) Llaurada i aportació d'adobs 

d) Reblert amb material propi 

e) Reblert amb material d’aportació 

f) Construcció de rases per a la xarxa de desguàs 

g) Hidrosembra. 

h) Subsolat 

i) Estufament 

Es modifica, així, l’apartat 5 de l’article 8 de la Llei 12/1981, de 24 de desembre, 
per la qual s'estableixen normes addicionals de protecció dels espais d'especial 
interès natural afectats per activitats extractives, el qual establia que la 
devolució de la fiança es feia passat el termini de garantia, d’una durada màxima 
de cinc anys. 
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El Govern aprova un Decret llei que permet a Salut tenir 
accés a les dades sanitàries i assistencials de les 
residències de Catalunya per integrar millor les 
històries clíniques dels usuaris i controlar la pandèmia 

 Aquest decret llei forma part del conjunt de mesures urgents en 
l'àmbit social  que ha anat prenent el govern 

El Govern ha donat avui llum verda a un nou Decret Llei de mesures urgents en 
l’àmbit social per pal·liar els efectes de la Covid-19. Aquestes mesures tenen 
com a finalitat ampliar i complementar d’altres ja aprovades per l’Executiu en 
relació amb el Sistema català de serveis socials, de caràcter públic i privat, que 
presta atenció de caràcter residencial.  

En aquest sentit, la norma aprovada avui faculta el Departament de Salut 
perquè tingui accés al cens de residents, és a dir, a les dades sanitàries i 
assistencials dels usuaris que es troben en aquests centres. L’objectiu és doble: 
d’una banda, poder exercir millor el control epidemiològic de la pandèmia de la 
Covid-19 a partir de la integració de les històries clíniques dels pacients al 
sistema de salut pública de Catalunya; i, de l’altra, millorar la qualitat dels 
serveis assistencials que es presten en aquests centres. 

Aquest Decret llei entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC. 
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El Govern autoritza un conveni entre el Consell Català 
de l’Esport i l’ICF per al finançament de les necessitats 
de liquiditat de les entitats esportives derivades de la 
Covid-19  

 La línia específica de préstecs compta amb una dotació de 10 
milions d’euros i permetrà sol·licitar préstecs d’entre 20.000 i 
300.000 euros 

El Govern ha autoritzat la signatura del conveni de col·laboració entre el Consell 
Català de l’Esport (CCE) i l’Institut Català de Finances (ICF) que ha de permetre 
la posada en marxa de la línia específica de préstecs per cobrir les necessitats 
de liquiditat de les entitats esportives afectades per l’emergència de la Covid-
19. 

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

Els crèdits estan destinats a les entitats esportives inscrites al Registre 
d’Entitats Esportives del CCE, afectades per la situació derivada del COVID-19 
i  amb seu social o seu operativa a Catalunya. 

Vinculat a aquest conveni, el Govern també ha autoritzat el Consell Català de 
l’Esport a realitzar una despesa pluriennal (2021-2023) amb l’objectiu de 
constituir el fons de garantia a favor de l’Institut Català de Finances que doni 
cobertura a la línia de préstecs continguda a l’acord.  
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El Govern destina 3,9 milions d’euros a l’impuls de 
projectes de l’economia social i cooperativa 

 Es tracta d’una de les mesures incloses al Pla de xoc per a 
l’ocupació: persones, empreses, territoris per fer front a l’escenari 
sociolaboral postcovid 

El Govern ha acordat destinar 3,9 milions d’euros a la convocatòria destinada a 
finançar projectes singulars per a la reactivació socioeconòmica davant la crisi 
de la Covid-19. Aquesta línia de subvencions s’adreça a empreses cooperatives 
i de l’economia social que generin ocupació mitjançant la creació de nous 
projectes empresarials, línies de negoci, empreses, mercats i que alhora 
aprofitin oportunitats estratègiques del propi sector d’activitat o del territori. 

Concretament, el Govern ha aprovat avui una partida econòmica de 3.510.000 
euros corresponents a l’any  2020 i 390.000 euros al 2021 per dotar aquesta 
línia de suport a les cooperatives i empreses de l’economia social. 

Es tracta d’una de les mesures incloses al Pla de xoc per a l’ocupació: persones, 
empreses, territoris per fer front a les conseqüències de la crisi sanitària de la 
Covid-19. El pla, amb una dotació de prop de 60 milions d’euros, inclou 
l’activació d’actuacions d’urgència que donin suport a les persones 
treballadores, especialment les que pertanyen a col·lectius de risc; als 
autònoms i petites empreses i a les administracions locals. 
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El Govern atorga a l’AMB una subvenció FEDER d’1,1 
milions d’euros per millorar la xarxa de parcs 
metropolitans amb valor patrimonial  

 Les subvencions es destinaran  als parcs de Torreblanca (Sant Joan 
Despí i Sant Just Desvern); Can Vidalet (Esplugues de Llobregat); 
Can Mercader (Cornellà de Llobregat); Can Solei i Ca l’Arnús 
(Badalona); Can Buxeres (L’Hospitalet de Llobregat) i  Les Aigües 
(Montcada i Reixac) 

El Govern ha acordat autoritzar una subvenció del fons europeu FEDER 
d’1,177.685euros a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per a la 
restauració i millora de la xarxa de parcs metropolitans amb valor patrimonial. 
Els ajuts FEDER cobreixen el 50% del cost total del projecte,  que suma 
2.355.371 euros.  

Els ajuts europeus es destinaran a un total de sis actuacions en els parcs 
històrics que formen la xarxa de 51 espais verds que gestiona l’AMB. El 
programa inclou una setena actuació relacionada amb l’educació ambiental i la 
visibilitat dels resultats del projecte. Cal remarcar la importància dels parcs en 
la vida metropolitana, perquè aporten valors ambientals, naturals i paisatgístics, 
i també compleixen una funció de cohesió social molt important. A més, aquests 
espais verds mantenen elements del patrimoni cultural i arquitectònic que s’han 
de conservar. 

Així, les sis actuacions preveuen la restauració i millora dels parcs de 
Torreblanca (Sant Joan Despí i Sant Just Desvern); Can Vidalet (Esplugues de 
Llobregat); Can Mercader (Cornellà de Llobregat); Can Solei i Ca l’Arnús 
(Badalona); Can Buxeres (l’Hospitalet de Llobregat); Les Aigües (Montcada i 
Reixac) 

El projecte forma part de l’eix prioritari 6 dels fons FEDER, que pretén conservar 
i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència de recursos. L’Acord de Govern 
s’engloba en el conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i 
l’AMB signat l’agost del 2017. Aquest conveni té l’objectiu de desenvolupar 
actuacions dels eixos prioritaris 2, 4 i 6 del Programa operatiu d’inversió en 
creixement i ocupació FEDER Catalunya 2014-2020.  

El Govern ja va autoritzar fa un mes una subvenció FEDER de 2.172.700 euros 
a l’AMB per ampliar la xarxa de carrils bici denominada Bicivia. En aquest cas, 
el projecte forma part de l’eix prioritari 4, que vol afavorir el pas a una economia 
baixa en carboni. L’ampliació de la xarxa Bicivia vol promocionar la mobilitat 
urbana multimodal sostenible, amb la reducció de l’ús del cotxe i la motocicleta. 
Això permetrà disminuir les emissions metropolitanes de CO2 en un 0,3%. 
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El Consorci de la Batalla de l’Ebre reforça la participació 
de la comunitat científica 

 Els nous Estatuts incorporen un consell científic i pedagògic 
amb universitats, historiadors, arqueòlegs i associacions culturals  

El Govern ha aprovat els nous estatuts del Consorci Memorial dels Espais de la 
Batalla de l’Ebre (COMEBE), creat  l’any 2001 per preservar la memòria dels 
espais on es va produir la Batalla de l’Ebre.  

L’objectiu dels nous estatuts és facilitar la governança de l’ens, establint un únic 
òrgan col·legiat en el qual estiguin representats els municipis i les entitats 
membres del Consorci.  

Un dels canvis més significatius és la integració de la Comissió executiva i el 
Consell general en el Consell d’Administració, amb la inclusió de 
quatre nous ajuntaments: l’Aldea, Amposta, Campredó i Xerta. També 
s’estableix un nou òrgan col·legiat, el Consell assessor científic i pedagògic, del 
qual en formen part universitats, historiadors, arqueòlegs i altres investigadors 
vinculats a universitats i associacions memorialistes.   

Amb la modificació dels estatuts s'amplia la participació de la comunitat 
científica i es faciliten les sinergies entre els membres d’aquest òrgan per tal 
d’aprofundir en del coneixement i la difusió de la memòria de la batalla de l’Ebre 
i els seus escenaris.  

 



 

 

Acords de Govern. 12.05.2020  

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

 

9 

El Govern sol·licitarà dictamen al Consell de Garanties 
Estatutàries en relació amb la denúncia  de Foment del 
Treball per la campanya “Consum Estratègic” 
impulsada per l’ANC 

 La Generalitat considera que és l’Autoritat Catalana de la 
Competència (ACCO) i no la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència (CNMC) l’òrgan competent per resoldre aquest 
expedient  

 Aquest és un pas previ al plantejament d’un conflicte positiu de 
competències davant del Tribunal Constitucional (TC), després de 
no rebre resposta per part de l’Estat sobre el requeriment 
d’incompetència presentat el 15 d’abril passat 

El Govern ha acordat avui sol·licitar al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) 
el preceptiu dictamen previ a la interposició d’un possible conflicte de 
competència davant el Tribunal Constitucional (TC). El motiu és la decisió de la 
Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) d’assumir la 
tramitació de l’expedient de denúncia presentat per Foment del Treball contra 
la l’Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) per la campanya “Consum 
Estratègic”, impulsada el 19 de juliol del 2019. 

Aquesta decisió arriba a instàncies del Departament de la Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda, després de no haver rebut, a data d’avui, cap resposta 
per part de l’Estat sobre el requeriment d’incompetència acordat pel govern 
català i presentat el 15 d’abril passat.  

Segons un informe del Gabinet Jurídic de la Generalitat, la denúncia per una 
possible infracció de la Llei de defensa de la competència presentada per 
Foment del Treball contra la campanya de l’ANC és un expedient que hauria de 
tramitar l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) i no la CNMC, d’acord 
amb l’article 154 de l’Estatut d’Autonomia. Segons la norma estatutària, és 
l’administració catalana qui té reconegudes les competències en matèria de 
promoció i defensa de la competència i del mercat interior en l'exercici de les 
activitats econòmiques que tinguin lloc en l’àmbit territorial de Catalunya. 

La voluntat és que el CGE emeti dictamen preceptiu sobre si aquesta qüestió 
s’adequa a la Constitució i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 

 

 

 


