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El Govern dona llum verda a un nou Decret llei amb 
mesures complementàries en matèria social i sanitària 
per pal·liar els efectes de la pandèmia de la Covid-19 

 Els professionals sanitaris que es formen com especialistes en el 
sistema públic de salut i que han donat suport a la lluita contra la 
Covid-19 podran recuperar les rotacions externes necessàries per 
finalitzar la seva formació 

 Les cooperatives podran continuar reunint-se i prenent acords per 
videoconferència després que s’aixequi l’estat d’alarma i fins a 
finals d’any  

El Govern ha aprovat un nou Decret llei amb un conjunt de mesures de l’àmbit 
social i sanitari, que complementen d’altres ja preses amb caràcter d’urgència 
per l’Executiu durant les darreres setmanes per fer front als efectes de la 
pandèmia generada pel coronavirus.  

D’una banda, el capítol primer del Decret preveu mesures en l’àmbit sanitari, 
dirigides al personal en formació del sistema de residència com a especialistes 
en ciències de la salut a Catalunya que, com a conseqüència de la pandèmia 
de la Covid-19, han vist alterat el seu itinerari formatiu per poder concentrar-se 
i donar suport a aquelles unitats dels centres sanitaris on calia un reforç per la 
contenció de la pandèmia del coronavirus. Uns esforços que ara, un cop passat 
l’episodi més àlgid de la crisi sanitària, se sumen a les necessitats de 
reorganització dels centres sanitaris pel que fa a la programació de consultes i 
intervencions. 

En aquest sentit, la norma aprovada avui preveu aixecar temporalment i pel 
termini d’un any la limitació d’efectuar rotacions externes durant els darrers tres 
mesos previs a la finalització de la formació sanitària especialitzada d’aquests 
professionals. Això afecta especialment els futurs especialistes que tenen 
previst finalitzar la seva formació durant l’any 2021. D’aquesta manera, podran 
comptar amb tot l’any lectiu per efectuar les rotacions externes pendents, 
afavorint la recuperació del temps de rotacions programades  que van ser 
suspeses aquest curs, per l’ordre del 15 de març passat durant l’assistència per 
la Covid-19 

Mesures aplicables a la xarxa de serveis socials d’atenció pública  

D’altra banda, , el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va dictar el 
25 de març la Resolució TSF/778/2020 de mesures excepcionals organitzatives 
i dels recursos humans en l’àmbit del Sistema català de serveis socials a causa 
de la crisi sanitària provocada per la Covid-19, per la qual es garantia als 
prestadors el finançament dels seus serveis, alhora que aquests posaven els 
seus professionals al servei de la xarxa d’atenció assistencial. 
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La col·laboració i posada a disposició dels recursos humans i materials de les 
entitats proveïdores de la xarxa de serveis socials d’atenció pública ha permès 
la redistribució de personal i el reforç assistencial per fer front a l’emergència 
sanitària, especialment a molts centres residencials. 

En aquest sentit, el Decret llei autoritza en el segon capítol a abonar a les 
entitats proveïdores de la xarxa pública de serveis socials la prestació dels seus 
serveis per tal de garantir el manteniment dels llocs de treball, no afectar amb 
caràcter general l'activitat econòmica i compensar les activitats no presencials 
desenvolupades, així com per compensar les mesures extraordinàries que han 
adoptat. 

Mesures aplicables a les societats cooperatives catalanes 

El tercer capítol d’aquest Decret llei dota les societats cooperatives d’una sèrie 
d’instruments que els permetin superar les restriccions derivades de les 
mesures d’emergència sanitària i puguin continuar la seva activitat un cop s’hagi 
aixecat l’estat d’alarma. Per aconseguir-ho, es proposen una sèrie de mesures 
excepcionals que es poden agrupar en dos blocs. 

El primer bloc amplia fins al 31 de desembre la vigència d’algunes de les 
mesures previstes al Decret llei 10/2020, de 27 de març. Així, per exemple, fins 
a final d’any es podran adoptar acords sense necessitat que es reuneixi 
presencialment el Consell Rector, les assemblees i les reunions es continuaran 
fent per videoconferència i no hi haurà un termini mínim ni màxim per fer les 
convocatòries extraordinàries. 

El segon bloc dona resposta a les peticions del sector i preveu mesures 
extraordinàries, com ara permetre que un soci pugui disposar de cinc vots 
delegats, en lloc dels dos habituals; prorrogar en determinats supòsits les 
persones delegades  o ampliar el termini per celebrar les assemblees relatives 
als recursos sobre expedients sancionadors, entre altres.  

Aquestes mesures s’han treballat i acordat amb la Confederació de 
Cooperatives de Catalunya. El Decret llei aprovat avui, que s’estructura en tres 
capítols, set articles i una disposició final, entrarà en vigor el mateix dia de la 
seva publicació al DOGC. 
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El Govern destina 5 milions d’euros del Fons de 
Contingència a la compra d’equips de protecció 
individual per als treballadors públics 

 La finalitat és que, un cop superat el període de confinament, el 
personal administratiu i tècnic de la Generalitat de Catalunya pugui 
reincorporar-se amb seguretat al seu lloc de treball 

El Govern de la Generalitat ha aprovat avui transferir 5,03 milions d’euros del 
Fons de Contingència dels pressupostos del 2020 per atendre la compra 
centralitzada d’elements de protecció individual (EPIs) destinats als treballadors 
dels departaments de la Generalitat i del seu sector públic. 

La finalitat és que, un cop superat el període de confinament després de la crisi 
sanitària, el personal administratiu i tècnic de la Generalitat de Catalunya pugui 
reincorporar-se amb seguretat al seu lloc de treball. Atès que es tracta d’una 
adquisició de caràcter transversal, l’import es transferirà des del Fons de 
Contingència al servei pressupostari "Despeses de diversos departaments. 
Gestió Serveis Horitzontals”, des d'on es gestionarà la compra centralitzada 
dels materials. 
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El Govern aprova la memòria preliminar per introduir 
canvis en l’impost sobre les emissions de CO2 dels 
vehicles de tracció mecànica 

 L’objectiu és establir una fórmula per determinar les emissions de 
diòxid de carboni de les motocicletes que no disposen de fitxa 
tècnica oficial, i introduir un benefici fiscal per als vehicles 
considerats ‘clàssics’  

 Properament, el text s’exposarà a consulta pública durant 30 dies al 
web del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda 
i al portal participa gencat   

El Govern ha donat llum verda a la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei 
de segona modificació de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, en 
relació amb l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de 
tracció mecànica. L’objectiu és donar a conèixer a la ciutadania, a través de 
consulta pública prèvia, la voluntat de l’Executiu d’introduir una sèrie de canvis 
en aquest impost en una doble direcció: d’una banda, establir una fórmula per 
determinar les emissions de CO2 de les motocicletes que no disposen de fitxa 
tècnica; de l’altra, regular un benefici fiscal per als turismes, furgonetes i 
motocicletes que són considerats per les federacions com a ‘clàssics’, d’acord 
amb uns estàndards europeus i internacionals, però que no disposen de 
matrícula de vehicle històric.  

D’acord amb el text aprovat avui, només un 17,4% de les motocicletes que 
circulen per Catalunya (de dues rodes, de dues rodes amb sidecar, tricicles de 
motor i quadricicles pesats) disposen de dades oficials d’emissions de CO2, 
entre les quals s’inclouen principalment les fabricades a partir de l’any 2008. En 
aquest sentit, en la memòria preliminar es subratlla la necessitat d’establir un 
mètode que determini les emissions de diòxid de carboni per al 82,6% restant, 
i més tenint en compte que d’acord amb la Llei 9/2019, aquest tipus de vehicles 
meritaran l’impost a 31 de desembre d’aquest 2020.   

D’altra banda, el Govern també vol establir algun tipus de benefici fiscal per als 
vehicles considerats ‘clàssics’, similar al que existeix per a aquells que ja 
disposen de matrícula de vehicle històric, d’acord amb l’article 41.5 de la Llei 
16/2017 de l’1 d’agost, la qual els eximeix de pagar l’impost. La voluntat 
d’aquesta nova mesura de reduir la càrrega tributària als vehicles ‘clàssics’ és 
contribuir a la conservació del patrimoni automobilístic. A Catalunya, s’estima 
que hi ha uns 10.000 vehicles amb aquestes característiques. 

El text de la memòria s’exposarà properament a consulta pública durant 30 dies 
al web del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda o al portal 
Participa gencat.     

https://participa.gencat.cat/?locale=ca
https://participa.gencat.cat/?locale=ca
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El Govern aprova el decret de regulació de l’Institut 
Obert de Catalunya 

 Se’n defineix l’estructura i funcionament i es dona una major 
seguretat jurídica al servei 

 Es dota l’IOC d’una estructura organitzativa pròpia, diferenciada de 
la dels centres educatius ordinaris, ajustada a les seves 
particularitats i necessitats concretes 

El Govern ha aprovat avui el decret que regula l’Institut Obert de Catalunya 
(IOC). El text defineix quina és la estructura i funcionament d’aquest centre 
d’ensenyament a distància, alhora que dona  una major seguretat jurídica al 
servei públic que presta.  

L’institut és un centre amb 14 anys d’història dedicat exclusivament a la 
formació de persones adultes a distància. És l’únic centre públic a distància de 
tot Catalunya i s’hi imparteix una variada oferta d’ensenyaments no 
universitaris. Amb la nova norma, l’IOC podrà seguir avançant en el seu propòsit 
d’esdevenir un referent de la innovació educativa a Europa en l’àmbit de la 
formació a distància i de les noves oportunitats. 

El decret reflecteix la singularitat pròpia de l’educació no presencial, 
caracteritzada per l’ús dels mitjans tecnològics i l’aprenentatge autogestionat i 
flexible. Al mateix temps, preveu la necessitat de disposar d’uns recursos 
didàctics adequats i d’un professorat competent en noves tecnologies i models 
d’aprenentatge no presencial que hi doni suport i . incorpora una oferta 
formativa variada i flexible, ajustada a la demanda i a les necessitats de la 
societat actual. 

Cal recordar que en l’actual situació de confinament a causa de la Covid-19, el 
Departament d’Educació va publicar en obert l’abril passat els continguts i 
recursos educatius de l’Institut Obert de Catalunya. D’aquesta manera, es  vol  
posar aquests materials a disposició de les persones que en vulguin fer ús 
mentre duri el tancament dels centres educatius. De forma excepcional, s’han 
obert, entre altres, tots els cursos de  Batxillerat o els mòduls per obtenir el 
Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO). 

Des que s’han obert els recursos de l’IOC, s’ha accedit a gairebé 106.000 
materials. Els més consultats els dos darrers mesos són anglès (7.490), biologia 
(7.400), història (5.800), matemàtiques (5.600) i llengua catalana (5.500), entre 
altres recursos.  

Estructura adequada a les característiques de l’IOC 

La norma defineix els òrgans de direcció i coordinació previstos en l’ estructura 
de l’IOC, les funcions que els són atribuïdes i els requisits i procediments per 
proveir aquests càrrecs. Les característiques de l’Institut fan convenient establir 
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una estructura directiva encapçalada per un director amb les mateixes funcions 
que li corresponen en tant que responsable d’un centre educatiu públic, però 
alhora amb unes altres de diferenciades pròpies de la seva singularitat.  

També es preveuen i regulen altres figures i òrgans com l’administrador, el 
professorat de plantilla, el professorat col·laborador o el consell de participació. 
Aquest darrer estarà presidit pel director del centre i amb representació, a banda 
d’altres membres de l’equip directiu, dels professors de plantilla, dels professors 
col·laboradors, dels alumnes, del personal d’administració i serveis i de  
l’administració local. L’objectiu és respondre a les necessitats de participació de 
la comunitat educativa en aquest centre. 

El decret també concreta quines són les funcions dels docents així com la 
provisió de les plantilles. Es determina que el personal seleccionat en el concurs 
específic per a la provisió de llocs de treball de l’IOC s’adscriu provisionalment 
al centre per períodes de quatre cursos acadèmics.  

D’altra banda, es determina què ha de preveure el projecte educatiu del centre, 
així com la necessària referència a la innovació permanent en qüestions 
metodològiques, a l’elaboració de materials especialitzats, a l’ús de les 
tecnologies de la informació i comunicació actualitzades i al foment de la 
col·laboració. Es defineixen les característiques específiques de les activitats 
d’ensenyament i aprenentatge, i alhora es delimita com han de ser els 
mecanismes d’avaluació. Tanmateix, es concreten els ensenyaments que pot 
impartir l’IOC, es fa referència a les taxes i preus públics i al calendari escolar.   

Oferta educativa de l’IOC 

L’oferta educativa de l’Institut Obert de Catalunya és la següent: 

 Graduat en Educació Secundària (GES) 

 Batxillerat: no presencial i assignatures de batxillerat per a estudiants de 
centres presencials 

 EOI IOC (Oferta educativa online de les Escoles Oficials d'Idiomes) 

 Cicles formatius de formació professional: grau mitjà i grau superior 

 Curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau 
superior  (CAS) 

 Curs de preparació per a la prova d'accés a cicles de grau superior 
(PACFGS) 

 Formacions especialitzades: CCNA Routing and Switching de Cisco 
Networking Academy 

 Preparació per a les proves d’accés a la Universitat (PAU) 

 Formació pedagògica i didàctica per a tècnics de formació professional 

 Competic 3: certificat de competència digital similar a l’ACTIC 
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 Miniops: formació extra-curricular (economia, vida diària, atenció de la 
dependència etc.) 

 Català per a infants i joves residents a l’estranger 

L’IOC permet disposar d’una oferta flexible i variada, al màxim d’ajustada a les 
necessitats i al temps disponible de tot el col·lectiu d’usuaris, molts dels quals 
no tindrien accés als estudis.  

És per això que l’ensenyament no presencial constitueix una alternativa que 
facilita la formació al llarg de la vida a persones, en general adultes, que, d’una 
altra manera, per raons  laborals,  familiars, de discapacitat o bé per la seva 
disponibilitat de temps o per la seva ubicació geogràfica, n’estarien excloses, 
alhora que ofereix una segona oportunitat als alumnes que van deixar els 
estudis de forma prematura. Aquest n’és el  públic preferent, perquè és el que 
no té una alternativa clara i explícitament pensada i dissenyada per als  seus 
interessos i les seves necessitats. 

L’institut també dona suport a molts centres presencials que durant l’any no 
poden oferir determinades matèries. Aquests estudiants –estudiants visitants– 
poden combinar l’assistència al centre presencial amb els estudis a distància 
de l’IOC. 
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El Govern destina 6,1 milions d’euros a l’autoocupació 
de joves inscrits al Programa de Garantia Juvenil 

 L’objectiu és garantir uns ingressos mínims del treballador 
autònom a l’inici de la seva activitat econòmica 

El Govern ha aprovat una convocatòria de subvencions dotada amb 6.125.000 
euros per al període 2020-2021 que es destinaran  a afavorir l’autoocupació de 
joves d’entre 18 i 29 anys inscrits al Programa de Garantia Juvenil. 

Aquesta mesura de foment de l’autoocupació es concreta en una subvenció fixa 
de 10.000 euros per cada jove que es doni d’alta de forma ininterrompuda al 
règim de la Seguretat Social dels autònoms, o a la mutualitat del col·legi 
professional corresponent, durant un període màxim de 12 mesos. L’objectiu és 
garantir uns ingressos mínims del treballador autònom a l’inici de la seva 
activitat econòmica 
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El Govern impulsa la modernització del regadiu dels 
Canals d’Urgell 

 Es tracta d’un reg que, amb més de 150 anys de funcionament, 
abasta una superfície d’unes 75.000 hectàrees de les comarques del 
Segrià, el Pla d’Urgell, la Noguera, les Garrigues i l’Urgell 

El Govern ha aprovat l’acord pel qual s’impulsa la planificació i la gestió de les 
actuacions necessàries per  dur a terme la modernització del regadiu dels 
Canals d’Urgell. 

Es tracta d’un reg que, amb més de 150 anys de funcionament, abasta una 
superfície d’unes 75.000 hectàrees, de les comarques del Segrià, el Pla 
d’Urgell, la Noguera, les Garrigues i l’Urgell. A part del subministrament del 
regadiu, aquesta xarxa també té la funcionalitat d’abastament a poblacions, 
indústries i granges. 

La Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell (CGRCU), que 
representa els 21.000 regants d’aquesta zona agrupats en 21 col·lectivitats, ha 
sol·licitat al Govern la promoció i l’execució de les obres necessàries per tal de 
dur a terme la millora del regadiu del Sistema Hidràulic del Canal d’Urgell.  

Dintre de les actuacions necessàries per modernitzar el regadiu, cal la redacció 
dels corresponents projectes constructius dels diferents sectors hidràulics i de 
l’estudi ambiental que defineixi les obres. En aquest sentit, el Govern ha 
encarregat al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca la direcció 
d’aquestes  actuacions, alhora que ha encomanat  a Infraestructures.cat, com 
a mitjà propi personificat de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, 
la gestió de l’execució per compte de la Generalitat de Catalunya de la redacció 
del corresponent estudi d’impacte ambiental i dels projectes constructius de la 
primera fase de la modernització. Aquests projectes es realitzaran durant 
aquest 2020.  

La modernització dels Canals d’Urgell permetrà una major sostenibilitat del 
regadiu amb una major eficiència en l’ús de l’aigua i la utilització d’energies 
renovables. Amb les noves infraestructures, més eficients i amb més 
possibilitats de gestió, s’augmenta la resiliència del sistema davant de reptes 
de futur de canvi climàtic o sequeres extremes. 

 



 

 

Acords de Govern. 19.05.2020  

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

 

11 

El Govern aprova la venda de la participació d’Avançsa 
a Voz Telecom    

 El preu d’alienació ha estat d’1.144.117 euros i seran destinats a 
despesa financera d’AVANÇSA   

El Govern ha aprovat la venda per part d’AVANÇSA, empresa de promoció i 
localització industrial de Catalunya, de la participació pública a l’empresa Voz 
Telecom.   

La participació a Voz Telecom es remunta a l’any 2004 per part d’Invertec 
(societat mercantil extingida l’1 de gener de 2013 mitjançant la fusió per 
absorció amb AVANÇSA) consistent en 258.850 accions amb un valor 
d’adquisició de 300.000 euros.  

Després de 16 anys de l’entrada en el capital de Voz Telecom per part de la 
Generalitat de Catalunya, ha sorgit l’oportunitat de donar compliment al pla de 
racionalització mitjançant l’alienació d’un actiu financer obtenint una rendibilitat 
del 24%.   

El preu d’alienació ha estat d’1.144.117 euros per part del grup britànic Gamma 
Comunications, que compra el 94,90% del capital social de Voz Telecom a raó 
de 4,42 euros l’acció. Els ingressos obtinguts per la desinversió seran destinats 
a despesa financera d’AVANÇSA.   

AVANÇSA, entitat del Departament d'Empresa i Coneixement, té com a objectiu 
fomentar i desenvolupar el creixement i la consolidació d'empreses que aportin 
valor afegit i diferenciació, que siguin sostenibles i que creïn llocs de treball. 
L'entitat s'encarrega de donar suport tècnic, administratiu i econòmic a aquestes 
empreses i participa, com a soci minoritari, en projectes empresarials 
estratègics i viables econòmicament i financera.  
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Altres Acords de Govern 

El Govern destina prop d’un milió d’euros a la prevenció de contagis als 
jutjats, les presons i la justícia juvenil 

El Govern ha invertit 951.520 euros en mesures per mitigar el risc de contagi 
del coronavirus als edificis judicials, a les dependències de l’Institut de Medicina 
Legal i Ciències Forenses i a les presons i centres educatius de justícia juvenil.  

El procés de desconfinament gradual preveu la utilització de termòmetres i 
càmeres tèrmiques als accessos dels centres penitenciaris i de justícia juvenil. 
La incorporació d’aquests instruments serà progressiva i s’haurà completat per 
a l’inici de la fase 2, que implica el restabliment dels vis a vis i el contacte directe 
entre presos, amics i familiars, sense la separació del vidre del locutori. 
L’adquisició de les càmeres i les pistoles tèrmiques suposa una inversió a 
l’entorn de 175.000 euros.  

L’emergència sanitària ha obligat a limitar al màxim les entrades i sortides de 
tots els centres penitenciaris i a reduir-ne l’activitat pel tancament de les escoles 
i els gimnasos; la suspensió de les sortides programades per fer activitats 
culturals o de tractament i l’ajornament de sessions religioses o  vinculades al 
tractament conduïdes per voluntaris. Per fer front a aquesta circumstància, la 
Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima ha hagut de 
generar activitats formatives alternatives, amb l’adquisició de materials per a 
l’esport  amb un import de 19.000 euros.  

Encara en relació amb la caiguda de l’activitat, el Departament de Justícia ha 
proporcionat televisions a les persones privades de llibertat i sense recursos 
econòmics. Aquestes persones també han pogut trucar gratuïtament a les 
seves famílies, per contrarestar la suspensió dels vis a vis. També, per afavorir 
tant el contacte amb les famílies com l’accés a la informació, Justícia ha 
proporcionat trucades extraordinàries i videotrucades a través de telèfons 
mòbils expressament adquirits amb aquesta finalitat. Aquest conjunt de 
mesures ha tingut un cost de 133.559 euros.  

El reforç de la higiene als centres penitenciaris i de justícia juvenil ha requerit 
l’adquisició de noves màquines rentadores i assecadores industrials i de 340 
matalassos, amb un import de 55.319 euros. 

El distanciament social ordenat per les autoritats sanitàries ha obligat el 
Departament de Justícia a rehabilitar espais de les presons en desús per la 
caiguda de la població penitenciària. La rehabilitació de cel·les i la 
modernització de les corresponents mesures de seguretat ha suposat una 
inversió de 177.340 euros. Tot i que fins ara només s’ha produït un brot ja 
controlat a Quatre Camins, aquests espais podrien servir per separar els presos 
en casos de nous brots a l’interior dels centres.  
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La prevenció dels contagis a totes les dependències del Departament de 
Justícia ha suposat una despesa de 103.000 euros en desinfeccions integrals o 
de parts de centres penitenciaris, centres de justícia juvenil, dependències 
forenses i espais judicials. En els dos mesos d’emergència sanitària, el 
Departament ha dotat tots els centres de treball amb hidroalcohol i una remesa 
especial de sabó, tant per als professionals com per als usuaris dels serveis, 
amb un cost de 133.727 euros. A més d’aquest desinfectant, Justícia ha adquirit 
mascaretes FFP2 i quirúrgiques, ulleres, guants i vestits integrals de protecció 
individual per valor de 36.980 euros. Justícia també ha previst la compra de 
proteccions higièniques per als micròfons del sistema de megafonia i 
enregistrament dels judicis per a tots els jutjats de Catalunya.  

Finalment, el Departament de Justícia ha equipat els jutjats de tot Catalunya 
amb 1.240 mampares i pantalles protectores instal·lades en els taulells des d’on 
els professionals atenen la ciutadania. A més de les mampares, la Generalitat 
també ha retolat tots els edificis judicials amb instruccions sobre les distàncies 
de seguretat i les normes de prevenció, amb un import de 96.320 euros. A 
banda d’això, la Secretaria ha renovat diversos sistemes de ventilació de 
dependències de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, 
amb una inversió de 8.923 euros. 

Totes les compres i serveis estan inclosos en la declaració d’emergència per a 
la protecció de la salut pública en relació amb la crisi sanitària del coronavirus.  

 

El Govern traspassa a la Diputació de Barcelona un tram de la carretera C-
154, a Olost (Osona) 

El Consell Executiu ha aprovat avui el traspàs de titularitat d’un tram de la 
carretera C-154, al terme municipal d’Olost (Osona), a la Diputació de 
Barcelona. Es tracta d’un tram de 1.140 metres comprès entre l’enllaç amb la 
C-62 i l’inici de la BV-4405. 

La Generalitat és titular de les carreteres de la xarxa bàsica i comarcal de 
Catalunya que no són de l’Estat, mentre que les vies locals són titularitat de la 
Diputació corresponent.  

En el cas de la C-154, el tram entre els punts quilomètrics 18,6 i 19,7 és titularitat 
del Govern però, no obstant, funcionalment forma part de la xarxa local. Això és 
degut al fet que, des de l’entrada en funcionament de la C-62, aquest tram de 
la C-154 ja no forma part de la xarxa bàsica entre Vic i Berga. El seu ús és 
bàsicament local i, a més, dona continuïtat a la xarxa que ja és titularitat de la 
Diputació a l’est del nucli d’Olost.  

El canvi de titularitat a favor de la Diputació de Barcelona facilitarà una gestió 
eficient d’aquest tram de via. 

 


