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Decret llei 5/2020, del 12 de març, de modificació de la Llei 29/2010,
del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de
Catalunya
203-00030/12
DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT
Reg. 61289 / Coneixement: Mesa del Parlament, 24.03.2020

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 24 de març de 2020,
ha pres coneixement del Decret llei 5/2020, de 12 de març, de modificació de la Llei
29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, publicat al DOGC 8084A, i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè el
Parlament el controli pel procediment que estableix l’article 158 del Reglament del
Parlament s’inicia el dia 16.03.2020.
A la Mesa del Parlament

Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya
Certifico:

Que en la sessió extraordinària del Govern de la Generalitat del dia 12 de març
de 2020, s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta de la consellera de la Presidència, s’aprova la iniciativa SIG20PRE0327 - Projecte de decret llei de modificació de la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús
dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
Aquest Decret llei és a proposta conjunta amb el conseller de Polítiques Digitals
i Administració Pública.»
I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 12 de març de 2020.
Decret llei 5/2020, de 12 de març, de modificació de la Llei 29/2010, del
3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya
El president de la Generalitat de Catalunya

L’article 67.6.a de l’Estatut preveu que els decrets llei són promulgats, en nom del
rei, pel president o presidenta de la Generalitat.
D’acord amb l’anterior, promulgo el següent
Decret llei
Exposició de motius

La Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de
Catalunya, dota al sector públic de Catalunya en general i a l’Administració de la
Generalitat de Catalunya dels instruments jurídics necessaris per a l’ús dels mitjans
electrònics en l’activitat ordinària i en la seva gestió interna, per tal que la prestació
dels serveis als ciutadans, que s’ha de prestar sense solució de continuïtat, sigui en
tot moment transparent, eficaç, eficient i de qualitat.
Des de la promulgació de la Llei 29/2010, del 3 d’agost, el Model català d’administració electrònica es troba en una fase d’implementació que permet, amb plena
operativitat i amb les garanties necessàries, la celebració de les sessions dels òrgans
col·legiats que integren l’Administració de la Generalitat de Catalunya a distància,
mitjançant l’ús de mitjans electrònics.
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El Govern és l’òrgan superior col·legiat que dirigeix l’acció política i l’Administració de la Generalitat. Com a òrgan col·legiat, les seves decisions són derivades de
les seves regles de funcionament, que han de garantir l’adequada composició, el secret de les seves deliberacions, i un procés de debat i votació previ a l’adopció de les
seves decisions. Aquest funcionament s’articula ordinàriament mitjançant sessions
presencials, amb intercanvi d’exposició dels diferents punts de vista, prèviament a
l’adopció de les decisions que han de quedar-ne recollides a l’acta. D’igual manera,
el Consell Tècnic, com a òrgan de suport al Govern, és determinant per a l’adequada
preparació dels assumptes de Govern.
El Govern de la Generalitat és igualment l’òrgan col·legiat superior de direcció i
coordinació de protecció civil de Catalunya, assumint un paper rellevant per adoptar
decisions davant situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofes i de calamitats públiques. Al mateix temps, la garantia del seu funcionament és igualment garantia del
funcionament ordinari de les institucions de la Generalitat. Per aquesta raó, en casos
de força major o per preservar valors superiors, s’ha de possibilitar que les sessions
de Govern i del Consell Tècnic es puguin celebrar a distància, amb subjecció en tot
cas a estrictes regles que garanteixin l’exercici de les funcions que els corresponen.
La situació de pandèmia que ha estat declarada per l’Organització Mundial de
Salut en relació amb el corona virus causant del Covid 19 obliga, com a situació
d’extraordinària i urgent necessitat, a introduir en l’ordenament jurídic una regulació
específica que permeti que les reunions del Govern i del Consell Tècnic es puguin
celebrar a distància, en situacions excepcionals que, preservant la no posada en risc
de la salut de les persones, permetin que pugui funcionar ordinàriament.
Per tant, en ús de l’autorització que concedeix l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, de conformitat amb l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern;
A proposta de la consellera de la Presidència i del conseller de Polítiques Digitals
i Administració Pública, i d’acord amb el Govern,
Decreto:
Article únic

S’addiciona una nova disposició addicional, la dotzena, a la Llei 29/2010, del 3
d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, que queda
redactada de la manera següent:
«Disposició addicional dotzena. Adaptació, de presencials a telemàtiques, de les
sessions del Govern i del Consell Tècnic, en situacions de força major o de greu risc
col·lectiu, catàstrofe i calamitats públiques
1. El Govern de la Generalitat pot constituir-se, convocar i celebrar sessions,
adoptar acords i remetre actes a distància, quan concorrin situacions de força major
o de greu risc col·lectiu, catàstrofe i calamitats públiques. A aquests efectes, la convocatòria de la sessió del Govern per part del president de la Generalitat haurà de
motivar la concurrència o manteniment de la situació que justifica excepcionalment
la celebració a distància.
2. En les sessions que es celebrin a distància, les persones membres del Govern
i el secretari del Govern poden trobar-se en diferents llocs dins del territori català,
sempre que s’asseguri per mitjans electrònics, considerant també com els telefònics
i audiovisuals, la identitat dels membres, i de les persones que els supleixin, el contingut de les seves manifestacions i el moment en què aquestes es produeixen, així
com la interactivitat i intercomunicació entre ells en temps real i la disponibilitat
dels mitjans durant la sessió.
3. Els mitjans electrònics emprats han de garantir que no es produeixin interferències externes, la seguretat de les persones membres, el manteniment del quòrum
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de constitució, la llibertat en la participació en els debats i deliberacions, i el secret
d’aquestes.
4. El que disposen els apartats anteriors és igualment aplicable al Consell Tècnic, com a òrgan col·legiat de suport al Govern, corresponent la justificació de la celebració a distància al president de l’òrgan.»
Disposició final

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui aplicable aquest Decret llei
cooperin en el seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui
el facin complir.
Barcelona, 12 de març de 2020
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Meritxell Budó
Pla, consellera de la Presidència; Jordi Puigneró i Ferrer, conseller de Polítiques
Digitals i Administració Pública
Antecedents del Decret llei

1. Certificat del secretari del Govern.
2. Decret llei de modificació de la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans
electrònics al sector públic de Catalunya.
3. Sol·licitud inclusió Projecte decret llei a l’Ordre del dia del Govern.
4. Memòria justificativa sobre la necessitat i urgència del decret llei.
5. Informe jurídic.
6. Certificat de la secretària general del Departament de la Presidència general
sobre la conformitat de la documentació.
N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.

Decret llei 6/2020, del 12 de març, de mesures urgents en matèria
assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contractació
pública, per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel
coronavirus SARS-CoV-2
203-00031/12
DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT
Reg. 61290 / Coneixement: Mesa del Parlament, 24.03.2020

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 24 de març de 2020, ha
pres coneixement del Decret llei 6/2020, de 12 de març, de mesures urgents en matèria assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública, per tal
de pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel coronavirus SARS-CoV-2, publicat al DOGC 8084A, i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè el Parlament
el controli pel procediment que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament
s’inicia el dia 16.03.2020.
A la Mesa del Parlament

Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,
Certifico:

Que en la sessió extraordinària del Govern de la Generalitat del dia 12 de març
de 2020, s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
3.01.03. Decrets llei
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«A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda,
s’aprova la iniciativa SIG20VEH0328 - Projecte de decret llei de mesures urgents en
matèria assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública, per
tal de pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel coronavirus SARS-CoV-2.»
I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 12 de març de 2020.
Decret llei 6/2020, de 12 de març, de mesures urgents en matèria
assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública,
per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel coronavirus
SARS-CoV-2
El president de la Generalitat de Catalunya

L’article 67.6.a de l’Estatut preveu que els decrets llei són promulgats, en nom del
rei, pel president o presidenta de la Generalitat.
D’acord amb l’anterior, promulgo el següent
Decret llei
Exposició de motius

L’avanç de la pandèmia del coronavirus (COVID-19) és una situació de desenvolupament ràpid, que no només genera riscos sobre la salut pública, sinó també per a
les perspectives econòmiques i el funcionament dels mercats financers. En el context actual d’alerta sanitària, la prioritat del Govern de Catalunya és garantir la salut
dels ciutadans i ciutadanes. Al mateix temps, s’està realitzant un seguiment estret
dels desenvolupaments i de les seves potencials implicacions per a l’economia catalana i l’economia global, per tal d’activar les mesures més adequades per minimitzar
els riscos subjacents.
Hi ha tres vies principals a través de les quals el coronavirus afecta l’economia.
En primer lloc a partir d’un xoc d’oferta o de producció que afecta les cadenes
de valor o de subministrament globals. El fet que la Xina sigui el principal proveïdor mundial de béns intermedis industrials fa que les cadenes de valor globals es
vegin afectades per interrupcions en les cadenes de producció, fet que pot derivar
en aturades en la producció de béns finals i reducció de vendes. El xoc en l’oferta
pot afectar sobretot empreses importadores que depenguin, en un grau elevat, del
mercat xinès, mentre que les que disposin d’un mercat de proveïdors diversificat seran més resilients.
Un segon factor d’impacte sobre l’economia és que un xoc de demanda pot frenar
la demanda mundial de béns i serveis, sobretot en les economies avançades, i afectar
la despesa dels consumidors i la situació financera de les empreses, especialment
de les pimes i dels autònoms, que podrien experimentar tensions de liquiditat. La
reducció dels moviments internacionals de persones des de l’inici de la pandèmia
fa que els sectors vinculats a aquests moviments es vegin especialment afectats.
Aquest és el cas del sector turístic, que representa aproximadament un 12% del VAB
de Catalunya. A més, les empreses vinculades a la logística i a les indústries culturals i esportives també podrien patir un alentiment de l’activitat.
Una darrera via per la qual el coronavirus podria afectar l’activitat econòmica és
per una reducció de la confiança, que es traduiria en menor consum i inversió. La
inversió és un dels principals determinants del creixement econòmic a llarg termini
i, per tant, les mesures que vagin adreçades a reforçar la confiança i ajudin a estabilitzar la inversió tindran un impacte més dilatat en el temps.
Tenint en compte les consideracions exposades, les darreres previsions de creixement publicades per l’OCDE a principis de març ja preveuen un deteriorament
del context macroeconòmic i revisen a la baixa les previsions de les principals economies europees per al 2020. En termes globals, l’OCDE ha revisat a la baixa el
creixement mundial en 0,5 punts, fins al 2,4%, tot i que si l’avanç del coronavirus
3.01.03. Decrets llei

6

BOPC 578
2 d’abril de 2020

3.01.03. Decrets llei

fos més extens i durador, el creixement es podria reduir pràcticament a la meitat
d’aquest valor, fins a l’1,5%.
L’impacte del coronavirus en l’economia no dependrà només de la intensitat i
durada del brot, sinó que també serà clau la resposta dels governs. A la zona euro, la
política monetària pot jugar un paper rellevant quant a la provisió de liquiditat, malgrat el reduït marge de maniobra de què disposa pel que fa als tipus d’interès, que
ja estan en nivells molt baixos. Altres mesures d’estímul seran cabdals per reforçar
la confiança i minimitzar l’impacte, les quals comprenen, entre d’altres, expansions
quantitatives (compra d’actius dels bancs comercials), operacions de finançament a
més llarg termini i relaxació dels requeriments de capital contracíclics dels bancs.
La Comissió Europea (CE) ha anunciat la mobilització de 25.000 milions d’euros (7.500 milions dels quals provindran dels fons estructurals) dirigits a reforçar els
sistemes de sanitat pública, les pimes, el mercat laboral i altres elements sensibles
de l’economia. En el cas concret d’Itàlia la CE ha anunciat que qualsevol despesa
pressupostària en relació amb les actuacions que s’activin per donar resposta al brot
de Covid-19 quedarà exclosa del càlcul del saldo estructural i no es tindrà en compte
per al compliment de les normes fiscals. Aquesta mesura es preveu que es faci extensible a la resta d’estats membres.
En qualsevol cas la coordinació d’iniciatives de política monetària i fiscal en
l’àmbit internacional serà essencial per tal d’assegurar un suport òptim a les llars,
empreses i autònoms que experimentin caigudes transitòries de la seva renda. Així
com també serà imprescindible aquesta cooperació internacional per fer front a un
xoc que combina interrupcions en les cadenes de subministraments, caiguda de la
confiança i contagi de la por. En aquest sentit, cal tenir present que l’estabilització
econòmica dependrà en gran mesura de les accions de les autoritats de salut pública, a les quals caldrà donar suport i reforçar amb els recursos que siguin necessaris.
Sobre la base de tot això, mitjançant aquest Decret llei, el Govern de la Generalitat
proposa un primer paquet de mesures fiscals i financeres que tenen com a objectiu,
entre d’altres, alleugerir possibles tensions de tresoreria de les empreses i dels autònoms, així com ajudar a reforçar les mesures de contenció del coronavirus.
Per tot el que s’ha exposat, resulta necessari i urgent adoptar un seguit de mesures en diversos àmbits que coadjuvin les que ja s’han adoptat, i que permetin, d’una
banda, ampliar l’assistència, sobretot en l’àmbit de la informació als ciutadans. Per
aquesta raó a l’article 1 s’adopten mesures que fan referència als telèfons d’informació i d’atenció ciutadana 061 i 012, que determinen que el primer sigui gratuït i
el segon ampliï els períodes temporals d’assistència. D’alta banda, es constata que
els efectes de la pandèmia tenen una incidència negativa molt directa en l’àmbit de
l’economia, fet que requereix adoptar de manera urgent mesures que coadjuvin a
evitar el seu alentiment i, fins i tot, recessió amb els efectes negatius que això pot
comportar en relació amb l’estabilitat del treball. Tot plegat sense oblidar les situacions personals de qui, amb rendes reduïdes, es veu més directament afectat per la
situació actual.
Amb aquest objectiu, el Decret també estableix un seguit de mesures tant en
l’àmbit pressupostari com el fiscal i financer. Respecte de les primeres, a què fa
referència l’article 2, destaca el destinar, dins de les disponibilitats pressupostàries
fons del Fons de Contingència previst en l’actual pressupost prorrogat, a finalitats
concretes relacionades directament amb l’objecte d’aquest Decret llei, corresponent
al Govern, en atenció a les situacions específiques, adoptar les mesures adients. Des
de la perspectiva financera, i per tal d’evitar com s’ha indicat una eventual recessió
de l’economia catalana i garantir l’estabilitat dels llocs de treball, s’articulen, mitjançant l’Institut Català de Finances i les entitats que en depenen, com a òrgans especialitzats de la Generalitat de Catalunya, línies d’aval i de finançament destinades a
petites i mitjanes empreses. En concret i per garantir el risc que assumeixi l’Institut
Català de Finances i Avalis davant les entitats financeres, per raó dels crèdits que
7

BOPC 578
2 d’abril de 2020

aquestes atorguin per finançar activitats destinades a pal·liar els efectes de la pandèmia, el Govern ha de constituir per l’import de 188 milions d’euros en 5 anys un
fons que garanteixi el 75% del risc que assumeixi aquestes entitats.
En relació amb l’àmbit fiscal, es constata que un dels sectors més directament
afectat pels efectes de l’actual pandèmia és el sector turístic, sobre el qual gravita
l’impost sobre estades turístiques creat per la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en
establiments turístics és per això que s’ajorna el termini per presentar les autoliquidacions que s’haurien de produir entre el dia 1 i 20 d’abril de 2020 als dies 1 i 20
d’octubre del mateix any.
En l’àmbit de la contractació pública, atesa la problemàtica que es produeix en
relació amb el subministrament, sobretot en l’àmbit sanitari, però també en altres
àmbits com transports i telecomunicacions, i les necessitats imperioses que han de
ser objecte de cobertura, fan indispensable activar el mecanisme de la contractació
d’emergència prevista en la normativa reguladora del sector públic, per a aquests
subministraments. Per això, s’insta el Govern que de manera immediata aprovi un
acord en el qual determini els sectors i subministraments que resten afectats per la
pandèmia en els quals s’autoritza amb caràcter general la contractació d’emergència. Amb aquest acord es pretén agilitar al màxim la tramitació dels corresponents
expedients.
Finalment, en el Decret llei s’insta el Govern que porti a terme determinades
actuacions en relació amb l’àmbit concret de Fira Internacional de Barcelona que,
com a conseqüència de la pandèmia, ha vist reduïda molt substancialment la seva
activitat, fet que ha afectat de manera essencial la seva situació economicofinancera.
Per això, s’insta el Govern que adopti mesures en relació amb les aportacions que el
consorci esmentat i, en virtut dels actuals pactes subscrits, ha d’efectuar en favor de
l’entitat Fira 2000, SA, respecte de la qual s’autoritza el Govern a adoptar les mesures pressupostàries adients per garantir la seva estabilitat patrimonial.
En el present supòsit, el caràcter extraordinari i excepcional de la situació deriva
de la qualificació de pandèmia de l’actual situació sanitària que requereix l’adopció
amb urgència de mesures que pal·liïn, tant com es pugui, la situació creada i que no
es poden ajornar, fins i tot mitjançant la utilització de mitjans legislatius d’urgència
a un moment posterior.
Atesa la situació plantejada i, d’acord amb article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de
novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, el Govern, davant la necessitat extraordinària i urgent que pot suscitar la situació sanitària actual, pot dictar
disposicions legislatives provisionals, sota la forma de decret llei, en els termes de
l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
La norma del decret llei és un recurs extraordinari del Govern i, per tant, se n’ha
de fer un ús prudent i limitat a les situacions que realment mereixen la consideració
d’urgents i convenients.
Aquest Decret llei conté sis articles, als quals hem fet esment abans i una disposició final.
A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i amb
la deliberació prèvia del Govern,
Decreto:
Article 1. Previsions en matèria assistencial

1.1. S’autoritza el Govern a adoptar les mesures adients dirigides a establir la gratuïtat del servei prestat pel telèfon 061 que gestiona l’entitat Serveis d’Emergències
Mediques, SA, adscrit al Departament de Salut.
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1.2. S’autoritza el Govern a adoptar les mesures adients per tal que la prestació
dels serveis del telèfon d’atenció ciutadana 012 s’estengui als caps de setmana, fins
que no s’acordi el contrari, segons l’evolució de la pandèmia a Catalunya.
Article 2. Previsions en matèria pressupostària

El Govern ha de destinar dins de les disponibilitats pressupostàries, fons provinents del Fons de Contingència amb la finalitat d’atendre necessitats directament
relacionades amb la pandèmia objecte del present Decret. Correspon al Govern,
mitjançant un acord, determinar les actuacions concretes que han de ser objecte del
que es preveu en aquest article.
Article 3. Previsions en matèria financera

Amb l’objectiu de mantenir l’activitat econòmica i l’estabilitat del llocs de treball
en l’àmbit de les petites i mitjanes empreses, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha de constituir un fons per un import màxim de 188 milions d’euros a dotar en
un període de 5 anys amb les finalitats següents:
a) 177.500.000,00 euros per garantir el risc que assumeixin l’Institut Català de
Finances i Avalis de Catalunya, SGR en garantia del 75% del principal dels préstecs
que les entitats financeres atorguin a les petites i mitjanes empreses per pal·liar els
efectes de la pandèmia a què es refereix el present Decret llei.
b) 10.000.000,00 euros per aportar al Fons de Provisions Tècniques d’Avalis de
Catalunya, SGR.
Article 4. Previsions en matèria fiscal

De manera excepcional, el termini de presentació i ingrés de les autoliquidacions de l’impost sobre les estades en establiments turístics corresponent al període
de l’1 d’octubre del 2019 al 31 de març del 2020, serà entre els dies 1 i 20 d’octubre
del 2020.
Article 5. Previsions en matèria de contractació

El Govern de la Generalitat, mitjançant un acord ha de determinar els serveis i
subministraments que pel fet de ser essencials per portar a terme la lluita contra la
pandèmia del SARS-CoV-2 poden fer ús del mecanisme de la contractació d’emergència, previst en la normativa vigent que regula els contractes de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic i la resta de normativa que sigui
d’aplicació.
Article 6. Previsions en matèria econòmica

El Govern ha d’adoptar les mesures necessàries en relació amb el cànon a satisfer en l’exercici 2020 per part de Fira Internacional de Barcelona a favor de Fira
2000, SA, per tal de garantir la continuïtat i estabilitat de l’activitat firal que s’ha
vist afectada com a conseqüència de la pandèmia del SARS-CoV-2. Amb aquest objectiu, aquestes mesures es podran concretar en la reducció en la quantia que es fixi
del cànon esmentat. L’eventual compensació per aquesta pèrdua d’ingrés per l’entitat
Fira 2000, SA es podrà assumir en els termes que legalment determinin els socis de
l’entitat esmentada, i en atenció al pacte de socis vigent actualment.
Disposició final

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquest Decret
llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui
el facin complir.
Barcelona, 12 de març de 2020
Joaquim Torras i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Pere Aragonès i
Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
Antecedents del Decret llei

1. Text del Decret llei aprovat en la sessió del Govern de 12.3.2020.
2. Comunicat al secretari del Govern.
3. Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 13/2008.
4. Informe jurídic.
5. Informe de la Direcció General de Pressupostos.
N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.
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4.

Informació

4.50.

Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01.

Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 593/XII, sobre el preu del
raïm
290-00545/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 61087 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 17.03.2020

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 593/XII, sobre el
preu del raïm (tram. 290-00545/12), us informo del següent:
En relació amb l’apartat a, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació (DARP) treballa des de fa temps en l’impuls de diverses mesures per
assegurar la viabilitat de les explotacions vitícoles i contribuir a la sostenibilitat de
l’activitat dels productors. En aquest sentit s’emmarquen també algunes de les diverses funcions de l’Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi) com a centre públic
d’investigació al servei de l’activitat productiva vitícola i enològica nacional.
El passat 22 d’agost de 2019 i a Vilafranca del Penedès va convocar-se la primera
cimera del cava, presidida per l’Honorable Senyora Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i amb la participació de l’Incavi,
Unió de Pagesos, JARC, l’Associació de Viticultors del Penedès, la Federació de
Cooperatives Agràries de Catalunya, l’Institut del Cava, així com de les principals
empreses elaboradores, amb l’objectiu d’abordar la situació d’aquest sector.
En la línia dels treballs ja iniciats amb anterioritat, després d’aquesta cimera s’ha
seguit treballant amb els diferents agents de la cadena amb l’objectiu d’identificar
les causes que han donat lloc a la caiguda dels preus del raïm i poder emprendre
accions per evitar, en la mesura del possible, una situació similar a la propera campanya. Precisament, una de les causes ha estat l’increment de la superfície de vinya
amb destinació al cava, provocada en part per les decisions del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), a partir del nou règim vitícola europeu, de
no limitar absolutament les noves plantacions i replantacions de vinya per a cava, tal
i com li demanava el Consell Regulador de la DO Cava i el DARP.
En aquest sentit, després de les pressions del sector i del DARP davant el
MAPA, finalment va aconseguir-se que el Govern de l’Estat aprovés la Resolución
de 13 diciembre de 2019, amb la qual es limiten totalment les noves autoritzacions
de plantació de vinya, de replantacions i de conversió de drets de plantació per a
cava, i de moment per a un termini de tres anys. Aquest fet ha d’afavorir el reequilibri oferta-demanda de raïm per cava, que és un dels motius que explica la baixada
de preus que perceben els productors.
Referent a l’apartat b, des del DARP s’ha continuat exercint la missió de mediació. Per una banda, mitjançant reunions bilaterals amb els diferents agents i representants de la cadena: empreses elaboradores, cooperatives i viticultors, entre
d’altres, per tal d’explorar els compromisos de cadascuna de les parts, amb mesures
a curt termini per equilibrar millor l’oferta i demanda de raïm i vi base destinat a
cava. Per altra banda, el 28 de gener de 2020 va celebrar-se una nova cimera del
cava, la segona, la qual va servir per estudiar les esmentades mesures i les possibilitats d’implementació. Així mateix es va acordar celebrar una nova reunió d’aquesta
taula, durant el mes de març, amb l’objectiu de concretar la implantació de les mesu4.50.01. Compliment de resolucions
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res. A més, i pel que fa al control dels contractes entre productors de raïm i empreses elaboradores, a la cimera es va informar del nou servei CADECAT del DARP, i
les actuacions portades a terme la passada campanya, les quals han derivat en expedients concrets i que, de cara a la propera campanya, es continuaran desenvolupant
i es preveu que es potenciïn.
Respecte l’apartat c, i pel que fa el sistema de control, l’eina de referència és el
Registre Vitivinícola de Catalunya. El projecte de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per a 2020 ja preveu una partida important per impulsar millores del programa que el gestiona. D’entre d’altres novetats, destaca la incorporació de l’obligació d’indicar la parcel·la vitícola d’origen en el moment d’entrar el raïm al celler o el
tancament d’entrades de varietats a partir del moment que ja es considera finalitzada
la seva verema. Totes aquestes mesures permetran millorar els controls de la traçabilitat de tota la cadena. També cal destacar que la nova Llei de la vitivinicultura,
aprovada pel Parlament de Catalunya el passat 11 de febrer, reforçarà la tasca d’inspecció i control per part del DARP i l’Incavi.
Barcelona, 12 de març de 2020
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del
Govern i d’altres òrgans
4.70.

Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de
despatx
4.70.01.

Nomenament del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i
Transparència
330-00219/12
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT
Reg. 61485 / Coneixement: 25.03.2020

Decret 47/2020, de 20 de març, de nomenament del senyor Bernat
Solé Barril com a conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i
Transparència

D’acord amb els articles 12.1.d i 17 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la
presidència de la Generalitat i del Govern,
Decreto:
Article únic

Nomenar el senyor Bernat Solé Barril conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.
Barcelona, 20 de març de 2020
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya
N. de la r.: Aquest Decret és publicat al DOGC 8090A, del 20 de març de 2020.
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