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El Govern aprova un Decret llei amb diverses mesures 
excepcionals per facilitar l’activitat del sector esportiu 
arran de la situació creada per la Covid-19 

 S’autoritzen les reunions telemàtiques de les entitats esportives, 
així com l’agilitació dels procediments d’absorcions i fusions entre 
aquestes per optimitzar-ne l’estructura 

 S’amplia fins al 30 de setembre de 2020 el termini de suspensió del 
règim sancionador aplicable als professionals del sector del 
salvament i socorrisme aquàtic 

 Els canvis legislatius pretenen pal·liar els efectes que la pandèmia 
del coronavirus està tenint en el teixit esportiu  

El Govern ha aprovat un Decret llei que conté diverses mesures per facilitar i 
garantir l’activitat dels professionals del salvament i socorrisme, per una banda, 
i de les entitats esportives, de l’altra, arran de la situació creada per la Covid-
19. Els canvis legislatius pretenen ajudar a pal·liar les afectacions que el 
coronavirus està tenint en el teixit esportiu i adaptar-se als escenaris futurs. 

En primer lloc, el Decret llei modifica la disposició transitòria setena de la Llei 
3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport, i amplia fins al 
30 de setembre de 2020 el termini de suspensió del règim sancionador aplicable 
a determinades infraccions administratives respecte dels professionals del 
sector del salvament i socorrisme aquàtic. 

La nova ampliació del termini de suspensió del règim sancionador, una mesura 
excepcional davant la incertesa de les condicions en què es produirà l’obertura 
de piscines i platges aquest estiu, obeeix a la problemàtica generada per la 
dificultat de trobar professionals de salvament i socorrisme aquàtic entre un 
col·lectiu que està marcat per la temporalitat, i al fet que no es podrà comptar 
amb uns 1.400 socorristes en previsió de poder treballar.  

Aquesta xifra inclou tant els que no podran acabar els cursos de formació 
iniciats abans de la irrupció del coronavirus (especialment, les parts pràctiques) 
i no podran figurar així al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de 
Catalunya (ROPEC), un requisit necessari per poder exercir la professió, com 
molts professionals provinents d’altres països que veuen com els tràmits de 
convalidació s’han aturat. En aquest context, no es podrien atendre totes les 
necessitats de socorristes previstes per la propera temporada, fet que posaria 
en perill la seguretat dels usuaris de les corresponents instal·lacions i platges 
del territori català. 

En total, 9.270 socorristes estan en disposició de treballar en platges i piscines 
aquest estiu, on hauran d’exercir en unes condicions especials i seguint uns 
protocols específics d’aforament, higiene i seguretat. 
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Reunions telemàtiques de les entitats esportives 

En segon lloc, el Decret llei permet, mentre estigui vigent l'estat d'alarma, que 
els òrgans col·legiats de les entitats esportives de Catalunya es puguin reunir i 
adoptar acords per mitjà de videoconferència o d'altres mitjans de comunicació, 
sempre que resti garantida la identificació i la participació dels assistents. Les 
juntes directives de les entitats i les seves comissions delegades també queden 
habilitades per poder adoptar acords sense reunió, encara que els estatuts no 
ho prevegin, seguint determinades condicions que garanteixin el dret 
d’informació i de vot, així com la seva autenticitat. 

Així mateix, s’autoritza la celebració de les assemblees generals de les entitats 
esportives només amb l’objectiu d’aprovar aspectes bàsics que garanteixin el 
funcionament excepcional de l’entitat esportiva. No es permet, doncs, realitzar 
assemblees per aprovar, a través dels mitjans expressament habilitats pel 
Decret llei, modificacions o reformes dels estatuts i reglaments; aprovar el vot 
de censura; establir quotes extraordinàries o derrames, o dissoldre l’entitat 
esportiva.  

Paral·lelament, també s’habilita de manera excepcional les juntes directives de 
les entitats esportives de Catalunya a acordar excepcionalment les mesures 
que permetin garantir el funcionament essencial de la mateixa entitat com a 
conseqüència de la crisi sanitària de la Covid-19.  

D’aquesta manera, les juntes directives de les federacions esportives podran 
adoptar les mesures que estimin necessàries sobre el calendari de competició 
esportiva corresponent a la temporada 2019/2020. Excepcionalment, i en el cas 
que no sigui possible celebrar l’assemblea general pels mitjans citats 
anteriorment, es permetrà a les juntes directives de les federacions esportives 
aprovar, amb caràcter transitori i provisional, el pla general anual d’actuació i el 
calendari esportiu oficial de la temporada 2020/21. 

Les decisions que les juntes directives de les entitats esportives de Catalunya 
adoptin en compliment de la previsió descrita en els punts anteriors hauran de 
ser ratificades per l’assemblea general de l’entitat en el període màxim de 60 
dies naturals a partir del moment en què cessi el període de l’estat d’alarma, 
amb l’excepció de les decisions de les federacions esportives relatives al 
calendari esportiu de la temporada 2020/21, que s’hauran de ratificar per 
assemblea general abans de donar inici a la nova temporada esportiva. 

Modernització i simplificació  

L’últim canvi normatiu contemplat al Decret llei fa referència a la racionalització 
del teixit esportiu, amb l’impuls d’una modificació legislativa que, assumint les 
demandes del sector, pretén garantir la supervivència de les entitats esportives 
de Catalunya i enfortir-les per enfocar l’horitzó post Covi-19, a banda de fer un 
pas endavant en la seva modernització. 
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La modificació permetrà que dues o més entitats esportives es puguin fusionar, 
sempre que tinguin la mateixa naturalesa jurídica, a través de l’extinció de les 
entitats fusionades i la constitució d’una nova entitat esportiva, o bé mitjançant 
l’absorció d’una o diverses persones jurídiques per una altra. 

El règim jurídic aplicable a les fusions entre entitats esportives de Catalunya 
serà l’establert amb caràcter general a l’article 314-1.7 de la Llei 4/2008, de 24 
d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, així com les singularitats 
detallades en el mateix Decret llei. En aquest sentit, convé destacar que 
l’assemblea general és qui haurà d’adoptar l’acord de fusió de la pròpia entitat 
esportiva. 

Per tal d’iniciar la seva activitat, l’entitat esportiva resultant de la fusió ho haurà 
de comunicar al Registre d’Entitats Esportives de Catalunya mitjançant una 
declaració responsable que certifiqui l’acord adoptat per les respectives 
assemblees, la denominació i el domicili de la nova entitat esportiva, els 
membres de la junta directiva, així com la data a partir de la qual s’ha acordat 
iniciar l’activitat. Junt amb la declaració responsable, s’hauran de presentar els 
estatuts de la l’entitat esportiva resultant, l’acord de fusió de les assemblees de 
les entitats esportives fusionades i el balanç econòmic tancat com a mínim un 
mes abans de l’acord de fusió. 

Les entitats esportives que estiguin en liquidació podran fusionar-se amb altres, 
sempre que no hagi començat la distribució patrimonial en els termes establerts 
pels estatuts de l’entitat. 
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El Govern aprova els comptes de l’ICF corresponents a 
l’exercici 2019 

 El Grup ICF ha finançat 1.564 empreses per un total de 662,3 milions 
d’euros, un 10,5% més que durant el 2018 

 El 97% dels beneficiaris han estat petites i mitjanes empreses i 
treballadors autònoms 

 Gràcies al volum de finançament atorgat, l’ICF ha contribuït a la 
creació i/o manteniment de gairebé 77.000 llocs de treball 

El Govern ha donat llum verda formalment als comptes anuals de l’Institut 
Català de Finances (ICF) corresponents a l’activitat realitzada l’any 2019. 
Durant el passat exercici, el Grup ICF ha continuat impulsant el finançament 
d’empreses, emprenedors i entitats amb l’objectiu de contribuir al creixement, 
la innovació i la sostenibilitat de l’economia catalana.  

En aquest sentit, durant el 2019, el grup ICF ha finançat 1.564 empreses i 
autònoms per 662,3 milions d’euros, el que representa un increment del 10,5% 
respecte al mateix període de l’any anterior. D’aquest volum total, 551,2 milions 
d’euros s’han formalitzat a través de l’ICF i 151,1 milions d’euros a través 
d’Avalis de Catalunya.   

En línia amb els resultats d’altres anys, el 97% dels projectes finançats s’han 
destinat a autònoms i pimes. En conjunt, el volum de finançament atorgat pel 
Grup ICF el 2019 ha permès la creació i/o manteniment de gairebé 77.000 llocs 
de treball.  

Finançament en línia amb els objectius estratègics de l’economia catalana  

En línia amb els objectius estratègics de l’economia catalana, el Grup ICF ha 
centrat la seva activitat en tres àrees principals: finançar el creixement de les 
pimes i la innovació empresarial; invertir en l’ecosistema emprenedor de 
Catalunya, i donar suport financer a projectes i entitats de l’àmbit social que 
promoguin la sostenibilitat de l’economia. 

Per impulsar el creixement de les pimes l’ICF compta, entre altres, amb els 
préstecs ICF Eurocrèdit, cofinançats amb fons FEDER. A través d’aquesta línia, 
durant el 2019 s’han finançat 149 projectes empresarials per 67 milions d’euros. 
A més, l’entitat va posar en marxa una nova línia de finançament, juntament 
amb Avalis de Catalunya, per promoure el creixement de les pimes.  

En l’àmbit social i mediambiental, l’ICF ha continuat amb el seu compromís de 
promoure l’habitatge de lloguer social, finançant 174 projectes per gairebé 19 
milions euros per facilitar la construcció o lloguer de pisos destinats a col·lectius 
en risc d’exclusió. Entitats com Fundació Hàbitat3, Fundació Privada Foment 
de l’Habitatge Social o Fundació Mambré són algunes de les que han rebut 
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aquest finançament. D’acord amb els seus eixos estratègics i compromís amb 
els ODS, l’ICF també ha recolzat projectes respectuosos amb el medi ambient 
per un import de més de 51 milions euros. 

Pel que fa a la distribució territorial, i en consonància amb el pes econòmic del 
PIB català, Barcelona i la seva àrea d’influència concentren el 72% del volum 
formalitzat. En relació amb la distribució sectorial, el comerç, el turisme i el 
transport, així com la indústria, han estat els destinataris principals del 
finançament del Grup ICF, sumant el 31% i el 22%, respectivament, del total del 
volum finançat. Especialment remarcable és també l’increment del finançament 
destinat a sanitat i serveis socials, que passa dels 8 milions d’euros el 2018 a 
més de 25 milions d’euros el 2019.   

Inversió en capital risc  

En l’àmbit del capital risc, l’entitat ha potenciat de manera significativa la seva 
aportacio a través de fons d’inversió amb l’objectiu de fomentar la creació, la 
innovació i el creixement de les empreses. En concret, el 2019 ha compromès 
138,4 milions d’euros en fons de capital risc, principalment dels sectors digital, 
ciències de la vida i creixement. Aquest import total es reparteix de la manera 
següent: 53,4 milions d’euros invertits en diversos fons gestionats per altres 
gestores independents (el 2018 van ser 15,3 milions d’euros);  70 milions 
d’euros en els dos nous fons de capital risc gestionats per ICF Capital; i 15 
milions d’euros en el fons del FEI per invertir en el creixement d’empreses 
catalanes.  

Actualment, l’ICF participa en 48 instruments de capital risc i acumula 
compromisos d’inversió per valor de 318,6 milions d’euros. Aquest import, 
juntament amb els 2.645 milions d’euros compromesos per altres inversors, 
sumen una capacitat inversora de gairebé 2.963 milions d’euros.  

Durant la segona meitat de 2019, l’ICF va posar en marxa dos nous fons de 
capital risc. D’una banda, ICF Capital Expansió II, dotat amb 50 milions d’euros 
per invertir en projectes de creixement i, de l’altra, ICF Venture Tech II, dotat 
amb 20 milions d’euros i  dirigit a companyies de tecnologia i innovació amb un 
potencial de creixement elevat. En total, s’han invertit 6 milions d’euros en sis 
companyies. 

També a través de la línia IFEM Innovació, l’ICF dona suport a les start-ups i la 
innovació. Durant l’any 2019 s’ha coinvertit amb altres inversors privats en 19 
start-ups del sector bio i de la salut, Serveis i TIC, per 3,6 milions d’euros. 
Juntament amb els 8,5 milions d’euros d’altres inversors sumen una capacitat 
inversora de més de 12 milions d’euros.  

Indicadors Financers: balanç i resultats  

Finalment, l’ICF ha tancat l’exercici 2019 amb uns resultats nets de 29,2 milions 
d’euros, que es destinaran íntegrament a reserves, consolidant un cicle de nou 



 

 

Acords de Govern. 26.05.2020  

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

 

7 

anys de resultats positius. Això ha  permès destinar 98,7 milions de euros a 
reserves i millorar la solvència de l’entitat. 

Pel que fa a la resta d’indicadors financers, l’ICF disposa d’un coeficient de 
solvència del 47,3% i un índex de cobertura dels actius dubtosos del 149,2%, 
tots dos ratis àmpliament per sobre tant dels mínims que exigeix la normativa 
de les entitats de crèdit com de la mitjana sectorial. La ràtio de mora és del 
6,6%.  
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El Govern aprova ajuts per valor de 5 milions d’euros a 
microempreses i autònoms per al manteniment de 
l’ocupació 

 Amb aquesta mesura, l’Executiu preveu beneficiar fins a 1.100 
microempreses i autònoms 

El Govern ha aprovat una línia d’ajuts de 5 milions d’euros a microempreses i 
autònoms per al manteniment de l’ocupació. L’import anirà a càrrec del Servei 
d’Ocupació de Catalunya.  

El Govern posa en marxa aquests ajuts adreçats a microempreses o 
treballadors per compte propi que tinguin contractades fins a deu persones i que 
hagin mantingut la plantilla durant la crisi sanitària de la Covid-19, 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 treballadors durant sis mesos, sempre que es mantingui el 
100% de la plantilla anterior a l’estat d’alarma i, com a mínim, durant els 12 
mesos següents al reinici de l’activitat. L’Executiu preveu beneficiar fins a 1.100 
microempreses i treballadors per compte propi. 

Aquesta línia d’ajuts de suport al manteniment dels llocs de treball forma part 
del “Pla de xoc per a l’ocupació durant i després de la crisi sanitària de la Covid-
19: persones, empreses i territori” que ha posat en marxa el Govern amb una 
inversió total de de 59,29 milions d’euros. 
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El Govern destina 8,6 milions d’euros a les empreses 
d’inserció laboral de col·lectius en risc o situació 
d’exclusió social 

 Les empreses d’inserció tenen com a objectiu la integració 
sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat mitjançant la 
seva contractació 

El Govern ha aprovat avui destinar 8,6 milions d’euros entre els anys 2020 i 
2021 a la convocatòria de subvencions a empreses d’inserció per a la realització 
d’accions de millora de l’ocupació i la inserció laboral de col·lectius en risc o 
situació d’exclusió social. 

Aquestes subvencions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
suposen dues línies d'actuació: d’una banda, l’acompanyament de les persones 
en risc d'exclusió, i d’altra banda, incentius per a la seva contractació per part 
de les empreses d'inserció. 

Les empreses d’inserció tenen com a objectiu la integració sociolaboral de 
persones en situació de vulnerabilitat mitjançant la seva contractació, oferint-los 
experiència laboral i formació. 
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El Govern farà servir el currículum cec en els processos 
de selecció de personal temporal per evitar 
discriminacions  

 L’objectiu és garantir els principis d’igualtat i no discriminació i 
posar el focus en les funcions que cal exercir en el lloc de treball 

 El Govern ha ratificat l’acord pres amb les organitzacions sindicals 
en el marc de la mesa Sectorial de Negociació del Personal 
d’Administració i Tècnic 

El Govern implantarà el currículum anònim, en el qual no apareixen les dades 
personals de la persona aspirant, en els processos de selecció de personal 
temporal. El Govern ha ratificat l’Acord de la Mesa Sectorial de Negociació del 
Personal d’Administració i Tècnic, de 17 de febrer de 2020, sobre la implantació 
de l'anomenat currículum anònim o cec en els processos de selecció 
provisional. 

L’objectiu d’aquesta mesura és garantir els principis d’igualtat i no discriminació 
i posar el focus en els aspectes centrals, és a dir, les funcions o tasques que 
s’hagin d’exercir en el lloc de treball que s’ofereix.  

El currículum anònim o cec suprimeix en la primera fase del procés selectiu les 
referències personals com ara el nom i el cognom, el DNI, la nacionalitat, l’edat, 
el gènere, la fotografia i l’adreça. D’aquesta manera, s’elimina qualsevol 
possibilitat de prejudici per qüestió de gènere, origen, edat o aspecte físic.  

Els candidats seleccionatss per a l’entrevista, només hauran d’acreditar les 
seves dades identificatives i els requisits per ocupar el lloc de treball un cop 
conclòs el procés de selecció. 

El currículum anònim o cec es s’aplicarà de forma efectiva en els processos de 
selecció de personal temporal un cop es disposi d’un servei o plataforma digital 
que ho faci possible.  



 

 

Acords de Govern. 26.05.2020  

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

 

11 

El Govern referma el suport als afectats per la DANA i 
pel Gloria  

 En breu s’obrirà la convocatòria dels ajuts per  recuperar el 
potencial productiu de les explotacions agràries afectades 

El Govern convocarà en breu els ajuts destinats a les explotacions agràries que 
han patit afectacions importants en el seu potencial productiu com a 
conseqüència dels aiguats d’octubre de 2019 o pel temporal Gloria de gener de 
2020. Els ajuts, per un import de 7 milions  d’euros, s’afegiran als 3 milions 
d’euros ja previstos inicialment per  fer un total de 10 milions. 

Els dies 22 i 23 d’octubre de 2019 es va produir un episodi d’aiguats torrencials 
que van afectar diverses comarques de Catalunya, ja que es van produir 
precipitacions per sobre dels 150 mm. La resposta hidrològica va ser 
especialment severa a la conca del Francolí, a les rieres de la Conca de 
Barberà, el Baix Camp i el Tarragonès; als afluents del Segre pel marge 
esquerre (Sió, Ondara, Corb, Gorgs, i Femosa); al tram final del Llobregat, a la 
capçalera del Ter, als afluents del Baix Ter (Terri, Onyar i Daró) i a la Muga, així 
com a les rieres de tot el litoral i el prelitoral. En conseqüència, el 6 de novembre 
ja es va dictar la corresponent declaració d’emergència.  

Igualment, del 20 al 23 de gener de 2020, el temporal Gloria va produir aiguats, 
episodis de vent, desbordaments de rius i invasió d’aigua salada en terrenys 
costaners. Això va produir danys agraris i pesquers molt importants. Les zones 
més afectades van ser el Delta de l’Ebre, la zona del Baix Ter i l’horta de la llera 
de la Tordera.  

L’Acord del Govern de 4 de febrer de 2020, ampliat per l’Acord de 18 de febrer 
de 2020, pel qual s’impulsen mesures urgents per  pal·liar els danys ocasionats 
pel temporal Gloria i els aiguats d’octubre, acorda impulsar un seguit de 
mesures urgents per mitigar els danys ocasionats en els municipis i parcel·les 
afectades. 

Així, l’objecte dels ajuts que el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 
convocarà properament és la recuperació del potencial productiu de les 
parcel·les de les explotacions agràries que hi han 
patit afectacions importants  com a conseqüència dels aiguats d’octubre de 
2019 o pel temporal Gloria de gener de 2020, per garantir la seva viabilitat 
econòmica. 
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El Govern aprova destinar 4,4 milions d’euros a millorar 
la planta de compostatge de Jorba 

 Les modificacions permetran situar la capacitat de la planta al 
voltant de les 10.000 tones anuals  

El Govern ha autoritzat l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) a concedir 
una subvenció directa al Consell Comarcal de l’Anoia per finançar la millora de 
les instal·lacions i processos de tractament de residus de la planta de 
compostatge de Jorba. L’import de la subvenció és de 4,4 milions d’euros, a 
través de la modificació d’un conveni aprovat el novembre de 2018 que atorgava 
a l’ens local 2,5 milions d’euros. D’aquesta manera, la  subvenció definitiva serà 
de gairebé 2 milions d’euros més que els inicials, provinents del Fons de Gestió 
del cànon de residus municipals. 

Aquesta planta de compostatge dona servei als municipis de la comarca de 
l’Anoia i rep també fluxos procedents de comarques veïnes. Les millores 
consistiran a adequar i estabilitzar els talussos que afecten les zones de treball 
de la planta. També s’hi realitzaran obres per millorar els processos de 
compostatge, l’eficiència i la capacitat de tractament de la fracció orgànica. Les 
modificacions permetran situar la capacitat de la planta al voltant de les 10.000 
tones anuals.  
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El Govern autoritza una subvenció FEDER de 235.428 
euros a l’Ajuntament de Barcelona en dues actuacions 
mediambientals  

 La inversió es destinarà a la  millora de la plataforma de gestió de 
reg intel·ligent i a la implantació d’un nou sistema de telecontrol de 
fonts ornamentals 

El Govern acorda autoritzar una subvenció de fons europeus FEDER de 
235.428,49 euros a l’Ajuntament de Barcelona en dues actuacions 
mediambientals, destinades a la  millora de la plataforma de gestió de reg 
intel·ligent i a la implantació d’un nou sistema de telecontrol de fonts 
ornamentals. Així, la primera línia subvencionada de reg intel·ligent compta amb 
una dotació de 155.263,20 euros, tenint en compte que els fons FEDER 
cobreixen el 50% del cost total de la inversió (310.526,39 euros).  

La segona actuació, el nou sistema de telecontrol de fonts ornamentals, compta 
amb una subvenció de 80.165,29 euros, sobre un cost del projecte de 
160.330,58 euros.  

Aquestes actuacions s’emmarquen en el Conveni de col·laboració entre la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona per al desenvolupament 
de l’estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de 
Catalunya (RIS3CAT), englobat en el Programa operatiu d’inversió en 
creixement i ocupació FEDER Catalunya 2014-2020. 
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Altres Acords de Govern 

Aprovats els Estatuts del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) 

El Govern ha aprovat la modificació total dels Estatuts del Consorci Sanitari de 
Terrassa. Entre els canvis introduïts destaquen la desvinculació de la Fundació 
Privada Sant Llàtzer del CST d’una banda, i la supressió de la conselleria 
delegada, mesures totes dues relacionades amb la millora de la governança i 
simplificació de les estructures de Govern del Consorci. 

D’altra banda, i en l’àmbit del personal, els nous estatuts estableixen que el 
personal funcionari que presta serveis en aquest Consorci, procedent 
d’administracions diferents a l’Administració de la Generalitat, s’adscriu com a 
personal d’altres administracions i roman, respecte de la seva administració 
d’origen, en situació de servei en altres administracions. També es garanteix 
que el personal funcionari procedent de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya roman en situació de servei actiu. Finalment, es determina que el 
personal laboral que presta serveis en aquest Consorci no adquireix la condició 
de personal al servei de l’Administració de la Generalitat  

 

Invertits 358.691 euros en material i actuacions per fer front a la situació 
d'emergència sanitària provocada per la Covid-19 

El Departament d’Interior ha destinat 358.691,36 euros en material i actuacions 
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, i en virtut de la 
Resolució del secretari general, signada el 13 de març i prorrogada el 6 d'abril, 
i posteriorment, el 5 de maig.  


