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Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de 
Catalunya
202-00035/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Pròrroga: 7 dies hàbils (del 12.05.2020 al 20.05.2020).
Finiment del termini: 21.05.2020; 10:30 h.

Proposició de llei de moratòria en l’aplicació de l’impost sobre les 
estades en establiments turístics
202-00072/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 63645 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.05.2020

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant, Esperanza García González, diputa-

da, Santi Rodríguez i Serra, diputat, Daniel Serrano Coronado, diputat del Subgrup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 111.b i 112 del Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei se-
güent i sol·liciten, d’acord amb el que estableix l’article 138.2 del Reglament, la seva 
tramitació pel procediment de lectura única: 

Proposició de llei de moratòria en l’aplicació de l’impost sobre les 
estades en establiments turístics

Exposició de motius

I
L’Organització Mundial de la Salut (OMS) el proppassat 11 de març de 2020 va 

declarar oficialment el brot del coronavirus SAR-CoV-2 com una pandèmia que ha 
esdevingut un problema mundial. La rapidesa amb la que es propaga el virus cau-
sant del coronavirus, així com l’elevat nombre de contagis i víctimes, ha obligat als 
governs de gairebé tots els països a adoptar mesures extraordinàries amb la finalitat 
de contenir l’expansió de la COVID-19.

Amb aquest objectiu, el govern d’Espanya a través del Reial Decret 463/2020, de 
14 de març, va declarar l’estat l’alarma a tot el territori nacional. Una situació que 
s’ha prorrogat en el temps per l’evolució que l’emergència sanitària generada pel co-
ronavirus SARS-CoV-2 està tenint al nostre país.

A l’empara de l’estat d’alarma decretat, tant el govern d’Espanya com el govern 
de la Generalitat han adoptat mesures immediates i extraordinàries de contenció 
que han afectat als àmbits individuals i col·lectius. En aquest sentit, s’han acordat 
mesures en l’àmbit de les llibertat individuals, l’àmbit educatiu i de la formació, 
l’àmbit de l’activitat comercial, equipaments culturals, establiments i activitats re-
creatives, activitats d’hosteleria i de la restauració, entre altres.

Totes aquestes mesures adoptades han imposat limitacions i restriccions en les 
activitats pròpies d’aquests sectors i àmbits. Però no es pot obviar que, en la majo-
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ria de casos, les mesures adoptades han esdevingut la paralització total i absoluta 
d’aquestes activitats.

Un dels sectors més afectats per les mesures de contenció de l’expansió de la 
COVID-19 adoptades per les diverses administracions ha estat el sector de la res-
tauració i dels establiments hotelers.

L’entrada en vigor del Reial Decret 463/2020 va comportar, entre altres, la sus-
pensió de l’activitat d’hosteleria i de la restauració. Més endavant a l’empara del ci-
tat Reial Decret, el Ministeri de Sanitat va dictar l’Ordre SND/275/2020, de 19 de 
març, per la que es declara la suspensió de l’obertura al públic d’establiment d’allot-
jament turístic.

Des de l’entrada en vigor de l’ordre ministerial, el 19 de març de 2020 (BOE 75) 
i fins la finalització de la declaració del període d’estat d’alarma o les pròrrogues del 
mateix, s’ha suspès en tot el territori nacional l’obertura al públic de tots els hotels 
i allotjaments similars, allotjaments turístics i altres allotjaments de curta durada, 
càmpings, aparcament de caravanes i altres establiments similars.

Aquesta mesura, tot i que necessària, està tenint un important impacte en l’eco-
nomia del nostre país, on el turisme i les activitats connexes són un motor econòmic 
de primer ordre.

II
El turisme té un pes important en l’economia catalana. Les activitats relaciona-

des amb el sector del turisme l’any 2019 van representar aproximadament un dotze 
per cent del producte interior brut català, i l’oferta turística de Catalunya està forma-
da per 605.223 places d’allotjament (dades de l’any 2018).

Catalunya va rebre l’any 2019 un total de 19,3 milions de turistes estrangers amb 
una despesa total de 21.360 milions d’euros, es a dir, un 0,4% i un 4,3% més, respec-
tivament, que l’any 2018. Aquestes dades, juntament amb les del turisme interior fan 
ascendir el nombre de visitants durant el 2019 a més de 40 milions.

Aquestes dades positives contrasten amb les primeres dades oficials de les que 
es disposen sobre els efectes negatius que sobre el sector del turisme està ocasionant 
el coronavirus de la COVID-19.

Segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), al mes de febrer 
de 2020 el nombre de turistes estrangers a Catalunya ha descendit un 6,4%, respecte 
el mateix període de l’any anterior. El nombre de pernoctacions en hotels al mes de 
març de 2020 ha estat un 65,5% menor que l’any anterior. I la facturació mitjana per 
població ocupada (ADR) al més de març de 2020 ha estat de 82,2 milions d’euros 
front els 93,41 milions d’euros de març de 2019.

Aquestes són algunes xifres que apunten els efectes negatius que sobre el sector 
del turisme està generant la COVID-19, però aquests efectes negatius aniran més 
enllà de la durada estricte període de l’estat d’alarma.

Durant la vigència de l’estat d’alarma s’ha suspès l’obertura dels establiments 
d’allotjament turístic però hom entén que, quan finalitzi aquesta suspensió, la torna-
da a la normalitat no serà immediata. En portes de la temporada d’estiu, i una vega-
da perduda l’activitat turística que genera la setmana santa, és evident que el sector 
notarà les conseqüències negatives de la COVID-19 durant un llarg de període de 
temps.

III
Davant la suspensió de l’apertura al públic d’establiments d’allotjament turístic o 

d’allotjament turístic de llarga durada i de temporada els governs han adoptat tími-
des mesures que tenen com a voluntat pal·liar els efectes negatius que l’emergència 
sanitària derivada de la COVID-19 està generant en el sector turístic.

En l’àmbit de la Generalitat de Catalunya, el Govern ha adoptat diverses mesures 
en l’àmbit tributari.
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Una de les mesures adoptades és l’aprovació d’un ajornament en el termini per a 
presentar les autoliquidacions de l’impost sobre estades turístiques creat per la Llei 
5/2012, del 20 de marc, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació 
de l’impost sobre les estades en establiments turístics, i que posteriorment ha estat 
regulat per la Llei 5/2017, de 28 de març.

Concretament, l’article 4 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  
estableix que, de forma excepcional, el termini de prestació i ingrés de les autoli-
quidacions de l’impost sobre les estades en establiments turístics corresponent al 
període de l’1 d’octubre de 2019 al 31 de març del 2020, serà entre els dies 1 i 20 
d’octubre del 2020.

Aquesta mesura però, lluny de esdevenir una autèntica mesura de suport al sec-
tor del turisme, el que realment representa és un simple ajornament del deute tribu-
tari que grava les estades turístiques d’un període impositiu concret.

La moratòria en el pagament de l’impost sobre les estades en establiments turís-
tics és insuficient per a recolzar a un dels sector més directament afectats pels efec-
tes de l’actual pandèmia generada per la COVID-19.

Paral·lelament a l’aprovació de l’ajornament del termini per a presentar l’autoli-
quidació de l’impost i efectuar el corresponent ingrés, el Parlament de Catalunya ha 
aprovat la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives 
i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en 
el medi ambient.

Aquesta llei, ja en vigor, inclou dues importants modificacions en relació a l’im-
post sobre les estades en establiments turístics. D’una banda, l’increment de les 
tarifes de l’impost, d’una altra, la creació d’un recàrrec de la tarifa per a la ciutat 
de Barcelona. Ambdues modificacions evidentment desvinculades de la promoció 
turística i que suposarà un fort increment de l’impost, principalment a la ciutat de 
Barcelona.

Davant aquest escenari, aquesta proposició de llei té la voluntat de posar en mar-
xa dues mesures en l’àmbit de l’impost sobre les estades en establiment turístics re-
gulat per la Llei 5/2012, del 20 de març, que representen realment mesures de suport 
al sector del turisme.

D’una banda, l’exempció del pagament de l’impost que grava les estades en esta-
bliments turístics durant els anys 2020 i 2021.

La pandèmia generada pel coronavirus ja ha afectat a l’ocupació de les places 
hoteleres disponibles a Catalunya. Una afectació que va començar amb anteriori-
tat a la suspensió de l’obertura dels establiments turístics acordada a l’empara de 
la declaració de l’estat d’alarma i, que serà encara més intensa, una vegada finalitzi 
aquesta suspensió.

De l’altra, l’ajornament de l’entrada en vigor del recàrrec en l’impost sobre les 
estades en establiments turístics introduït per la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de me-
sures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost 
sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.

Ambdues mesures tenen com a finalitat contribuir a fomentar l’ocupació hotelera 
a Catalunya, no penalitzant tributàriament l’ocupació com fa l’impost, sinó abaratint 
el preu de les places disponibles a través de l’establiment d’una moratòria en l’apli-
cació del tribut.

Article únic. Exempció en l’aplicació de l’impost sobre les estades en 
establiments turístics durant els anys 2020 i 2021
De manera excepcional, a partir del 14 de març de 2020 i fins el 31 de desembre 

de 2021, s’estableix una exempció total en l’aplicació de l’impost sobre les estades 
en establiments turístics.
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Disposició addicional única. Modificació de l’article 34 bis de la Llei 
5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres 
i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans 
establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre 
elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre 
emissions de diòxid de carboni
S’addiciona un tercer apartat a l’article 34 bis de la Llei 5/2017, del 28 de març, 

amb el text següent: 
«3. El recàrrec per a la ciutat de Barcelona establert en aquest article serà exigi-

ble a partir de l’1 de gener de 2022.» 

Disposicions finals

Primera. Efectes econòmics i pressupostaris
Els efectes econòmics i pressupostaris que els preceptes d’aquesta Llei puguin 

comportar en els pressupostos de la Generalitat seran exigibles a partir de l’exercici 
pressupostari posterior a la seva entrada en vigor.

Segona. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 4 de maig de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Esperanza García González, Santi 

Rodríguez i Serra, Daniel Serrano Coronado, diputats, SP PPC

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 15/2020, del 5 de maig, pel qual s’autoritza el Consell 
Català de l’Esport per prestar garantia durant l’exercici 2020, fins a 
una quantia màxima global de 8.000.000 d’euros, a favor de l’Institut 
Català de Finances, per a l’atorgament de préstecs per facilitar la 
liquiditat de les entitats esportives inscrites en el Registre d’Entitats 
Esportives, afectades per la situació derivada de la COVID-19
203-00040/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 64015 / Coneixement: Mesa del Parlament, 12.05.2020

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 12 de maig de 2020, ha 
pres coneixement del Decret llei 15/2020, del 5 de maig, pel qual s’autoritza el Con-
sell Català de l’Esport per prestar garantia durant l’exercici 2020, fins a una quantia 
màxima global de 8.000.000 d’euros, a favor de l’Institut Català de Finances, per 
a l’atorgament de préstecs per facilitar la liquiditat de les entitats esportives ins-
crites en el Registre d’Entitats Esportives, afectades per la situació derivada de la 
COVID-19, publicat al DOGC 8128, 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 8 de maig de 2020.

A la Mesa del Parlament
Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico: 
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 5 de maig de 2020, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
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«A proposta de la consellera de la Presidència, s’aprova la iniciativa SIG20PRE0565 - 
Projecte de decret llei pel qual s’autoritza el Consell Català de l’Esport per prestar 
garantia, durant l’exercici 2020, fins a una quantia màxima global de 8.000.000 
d’euros, a favor de l’Institut Català de Finances, per a l’atorgament de préstecs per 
facilitar la liquiditat de les entitats esportives inscrites en el Registre d’Entitats Es-
portives, afectades per la situació derivada de la COVID-19.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 5 de maig de 2020.

Decret llei 15/2020, de 5 de maig, pel qual s’autoritza el Consell Català 
de l’Esport per prestar garantia, durant l’exercici 2020, fins a una 
quantia màxima global de 8.000.000 d’euros, a favor de l’Institut Català 
de Finances, per a l’atorgament de préstecs per facilitar la liquiditat 
de les entitats esportives inscrites en el Registre d’Entitats Esportives, 
afectades per la situació derivada de la COVID-19

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
La situació de crisi sanitària generada com a conseqüència de la COVID-19 ha 

obligat el Govern de la Generalitat a prendre de forma gradual un seguit de mesu-
res en diferents àmbits, amb l’objectiu de pal·liar els greus efectes que la pandèmia 
està produint.

Aquestes mesures s’han pres per mitjà de diferents decrets llei adoptats des del mateix 
moment de la declaració de la situació de pandèmia que va fer l’Organització Mundial 
de la Salut, el passat 11 de març; des del primer, el 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 COVID-19, 
fins al darrer que s’ha aprovat, el Decret llei 12/2020, de 10 d’abril, pel qual s’adopten me-
sures pressupostàries, en relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de 
Catalunya, en l’àmbit tributari i en l’estructura de l’Administració de la Generalitat, per 
pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19.

Les entitats esportives catalanes que figuren en el Registre d’Entitats Esportives 
del Consell Català de l’Esport, no romanen alienes a aquesta situació i, igual que 
la resta d’empreses del país, estan patint les conseqüències directament derivades 
d’aquesta situació que afecta de forma molt negativa la seva liquiditat i també el 
manteniment dels llocs de treball que depenen de l’exercici de la seva activitat.

En aquest sentit, és voluntat del Departament de la Presidència, mitjançant el 
Consell Català de l’Esport, impulsar, instrumentada per l’Institut Català de Finan-
ces, una línia específica de préstecs que tingui per objecte facilitar la liquiditat de 
les entitats esportives, inscrites en el Registre d’Entitats Esportives, afectades per la 
situació derivada de la COVID-19. Aquesta mesura requereix disposar de l’autorit-
zació del Govern, que s’instrumenta amb aquest Decret llei.

En el present supòsit, el caràcter extraordinari i excepcional de la situació deriva 
de la declaració de l’estat d’alarma provocada per la situació sanitària que requereix 
adoptar de manera urgent mesures que pal·liïn, tant com es pugui, la situació creada 
i que no poden ajornar-se, fins i tot, mitjançant la utilització de mitjans legislatius 
d’urgència a un moment posterior.

Per tant, en ús de l’autorització que concedeix l’article 64 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya, de conformitat amb l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de no-
vembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern; 

A proposta de la consellera de la Presidència i amb la deliberació prèvia del Go-
vern,
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Decreto: 

Article únic 
S’autoritza el Consell Català de l’Esport a prestar garantia, durant l’exercici 

2020, fins a una quantia màxima global de 8.000.000 d’euros, a favor de l’Institut 
Català de Finances per a l’atorgament de préstecs per facilitar la liquiditat de les 
entitats esportives inscrites en el Registre d’Entitats Esportives, afectades per la si-
tuació derivada de la COVID-19. A aquest efecte el Consell Català de l’Esport ha de 
tenir formalitzat un conveni amb l’ICF per constituir un fons de garantia amb càrrec 
als pressupostos del Consell Català de l’Esport.

Disposició final 
Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Ofi-

cial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 5 de maig de 2020
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Meritxell Budó 

Pla, consellera de la Presidència

Antecedents del Decret llei
1. Certificat del secretari del Govern.
2. Decret llei pel qual s’autoritza el Consell Català de l’Esport per prestar garan-

tia, durant l’exercici 2020, fins a una quantia màxima global de 8.000.000 d’euros, 
a favor de l’Institut Català de Finances, per a l’atorgament de préstecs per facilitar 
la liquiditat de les entitats esportives inscrites en el Registre d’Entitats Esportives, 
afectades per la situació derivada de la COVID-19.

3. Sol·licitud inclusió Projecte decret llei a l’Ordre del dia del Govern.
4. Informe justificatiu sobre la necessitat i urgència del Decret llei (art. 38.3 de 

la Llei 13/2008).
5. Informe jurídic.
6. Informe de la Direcció General de Pressupostos.
7. 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 Par-
lament.

Decret llei 16/2020, del 5 de maig, de mesures urgents 
complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter 
social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19
203-00041/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 64053 / Coneixement: Mesa del Parlament, 12.05.2020

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 12 de maig de 2020, ha 
pres coneixement del Decret llei 16/2020, del 5 de maig, de mesures urgents com-
plementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i 
mobilitat per fer front a la COVID-19, publicat al DOGC 8128, 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 8 de maig 2020.
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A la Mesa del Parlament
Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico: 
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 5 de maig de 2020, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, 

s’aprova la iniciativa SIG20VEH0580 - Projecte de decret llei de mesures urgents 
complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació 
i mobilitat per fer front a la COVID-19.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 5 de maig de 2020.

Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries 
en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i 
mobilitat per fer front a la COVID-19

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
El Govern, davant la necessitat extraordinària i urgent que ha suscitat la greu 

situació de pandèmia mundial decretada per l’Organització Mundial de la Salut, 
i la posterior declaració de l’estat d’alarma decretada mitjançant el Reial decret 
463/2020, de 14 de març, ha adoptat diverses mesures econòmiques i pressupostà-
ries, fiscals i financeres, sanitàries, procedimentals i d’intendència general per tal de 
pal·liar els efectes desfavorables d’aquesta situació de crisi sanitària.

En el context actual es considera necessari adoptar un nou Decret llei que aprovi 
noves mesures complementàries en matèria transparència, ajuts de caràcter social, 
contractació i mobilitat encaminades a pal·liar els efectes de la COVID-19.

Aquest Decret llei s’estructura en vuit capítols, trenta-vuit articles, dues disposi-
cions addicionals i dues disposicions finals.

En el capítol I, referit a mesures complementàries de transparència de l’abona-
ment de subministraments i altres per fer front al context generat per la COVID-19, 
parteix de la situació originada per l’estat d’alarma, així com de la necessitat de fer 
front amb extrema urgència a la compra dels subministraments, fonamentalment de 
caràcter sanitari, que la pandèmia ocasionada per la COVID-19 suposava, van fer 
necessari l’ús del mecanisme de les despeses a justificar com a procediment per ob-
tenir els subministraments necessaris, i més en un mercat internacional caracteritzat 
per la insuficiència de subministraments i l’extrema competitivitat, fet que alterava 
el funcionament normal dels mercats i, per tant, dels mecanismes ordinaris d’apro-
visionament de les administracions públiques.

Una vegada superada aquesta fase, es fa necessari, amb l’ànim de donar visibi-
litat i seguretat a les actuacions realitzades mitjançant aquest procediment, arbitrar 
els mecanismes de control propis d’una Administració pública, partint, no obstant 
això, de l’excepcionalitat de la situació descrita. Amb aquesta finalitat, s’estableix 
la present regulació en relació amb les actuacions que ha de portar a terme la In-
tervenció General de la Generalitat de Catalunya. El resultat de la revisió efectuada 
serà objecte de publicitat en el web del Departament de la Vicepresidència i d’Eco-
nomia i Hisenda.

Amb caràcter general i respecte dels capítols II a VI, respectivament, es parteix 
del fet que en l’àmbit del treball i de l’ocupació és necessari adoptar mesures urgents 
per pal·liar els efectes desfavorables que ha provocat la crisi sanitària derivada de la 
COVID-19, tant en les persones com en les empreses, posant en marxa de manera 
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urgent ajudes destinades a crear i mantenir ocupació, fonamentalment en aquests 
moments tan difícils.

Atès l’elevat nombre d’ERTO que s’han presentat de més de 93.000 empreses, 
que afecten més de 680.000 treballadors, a curt i mitjà termini, informes prospec-
tius fan preveure la possibilitat que molts d’aquests ERTO es puguin convertir en 
acomiadaments. Cal tenir en compte que no només les grans empreses han fet un 
ERTO, sinó que un alt percentatge del total d’ERTO corresponen a mitjanes i petites 
empreses i empreses cooperatives i de l’economia social, que són principalment amb 
les que treballen els ajuntaments i el Servei Públic d’Ocupació. Davant d’aquesta si-
tuació d’adaptació i reorganització, el teixit productiu dels nostres pobles i ciutats 
difícilment podrà suportar aquest embat econòmic, atès que ja estàvem entrant en 
recessió. Això implica moltes persones a les llistes de les oficines de treball. A cau-
sa de la situació de crisi originada per la COVID-19, el mercat de treball ha sofert 
un gran impacte. L’atur registrat es va situar en 417.047 persones el passat mes de 
març, i ha augmentat un 6,1% només durant la primera quinzena del mes d’abril. 
En un mes des de l’inici de l’estat d’alarma, han augmentat en un 30% les persones 
inscrites com a demandants d’ocupació; les afiliacions a la seguretat social han dis-
minuït en 130.513 persones respecte del mes de febrer; es registra un fort descens 
en la contractació, amb un 28% de caiguda respecte del mes de febrer de l’any ante-
rior; a 117.240 persones demandants d’ocupació, se’ls acaben les prestacions en els 
propers mesos: a més de 20.000 persones, durant el mes d’abril i, previsiblement, a 
més de 60.000, durant el proper mes de maig. De fet, en aquests moments el 48% de 
les persones demandants d’ocupació no ocupades no perceben cap prestació o sub-
sidi de l’Estat. Els experts parlen d’un escenari amb un 21% de persones actives en 
situació d’atur i també indiquen que una resposta ràpida a l’inici d’aquesta situació 
té perspectives molt més prometedores.

En aquests moments tan complexos, l’activació i la mobilització de recursos nous 
i existents de la manera més àgil i ràpida possible i fent incidència en la diversitat 
són una necessitat i una obligació que cal assumir.

També s’ha de tenir en compte que el futur immediat no anima a pensar que la 
realitat que els treballadors sotmesos a mesures per la COVID-19 es trobaran quan 
tornin al seu lloc de treball físic, sigui de tornada a la normalitat. Ans al contra-
ri, l’escenari dibuixa moltes persones amb situacions complexes i de gran impacte 
emocional, no només per haver perdut la feina o l’habitatge, sinó també per haver 
estat afectats directament per la COVID-19 i, possiblement, per haver d’afrontar 
la pèrdua dels seus éssers estimats. És per això que el primer nivell per afrontar la 
nova situació, en l’àmbit organitzatiu i emocional, és en l’Administració més pro-
pera a la ciutadania, l’Administració local, que coneix la seva realitat, tot i que es 
trobaran amb nous elements i situacions desconegudes a les quals hauran de donar 
resposta. És per això, que se l’ha de dotar dels recursos tècnics i humans, així com 
metodològics per afrontar aquesta nova situació.

Així doncs, en aquest context d’inestabilitat, es considera prioritari establir me-
sures adreçades a donar suport al teixit productiu, especialment a les petites i mit-
janes empreses i als autònoms i a les empreses cooperatives i de l’economia so-
cial, i minimitzar l’impacte social perquè, una vegada superada la crisi sanitària, es 
produeixi al més aviat possible el rellançament econòmic, garantint l’estabilitat en 
l’ocupació.

Es per això que es considera necessari adoptar unes mesures adreçades a donar 
suport al manteniment de llocs de treball, suport i acompanyament a les persones i 
establir incentius per a les empreses adreçats al foment de l’ocupació.

Així, el capítol II preveu uns ajuts destinats al finançament per a l’elaboració i 
l’execució dels plans de reactivació socioeconòmica COVID-19 de les entitats lo-
cals. Aquesta línia va totalment alineada amb la mesura 9 del Decàleg per a la recu-
peració socioeconòmica dels municipis de Catalunya. Amb aquesta mesura es regu-
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len, per una banda, uns ajuts econòmics per contractar personal tècnic per part dels 
ens locals, que han d’impulsar els plans de reactivació, amb la finalitat de pal·liar 
les afectacions produïdes per la crisi de la COVID-19 en els seus respectius àmbits 
territorials a Catalunya.

I, per una altra banda, també es preveuen ajudes destinades a la contractació d’un 
servei de consultoria i assistència tècnica per a l’elaboració d’aquests plans de reac-
tivació socioeconòmica COVID-19.

Aquests ajuts s’adrecen als ajuntaments i als consells comarcals que consten en 
l’annex d’aquest Decret llei que, d’acord amb les darreres dades publicades a l’Ides-
cat, han estat definits en funció de la població dels municipis i garantint la cobertura 
de tot el territori. S’ha fet un tall en municipis amb un mínim nombre d’habitants 
perquè es considera necessari un mínim de densitat de població que es correspon 
amb una capacitat econòmica i organitzativa suficientment acreditada dels ajunta-
ments que els gestionen per poder elaborar i executar els plans, que és l’objectiu pri-
mordial de la mesura. També es dona l’opció de participar els consells comarcals 
perquè d’aquesta forma es garanteix que aquesta mesura arriba a tot el territori i es 
continua mantenint un gruix suficient de població perquè l’activitat planificadora 
tingui eficàcia, cobrint mitjançant els consells comarcals tots aquells municipis de 
Catalunya amb menys densitat de població.

El capítol III aprova una línia extraordinària i urgent del Programa de treball i 
formació per pal·liar situacions derivades de la COVID-19, consistent en projectes 
de millora de l’ocupabilitat dels treballadors, especialment aquells que s’han quedat 
sense feina a causa de la crisi de la COVID-19 i els que tenen més dificultats d’accés 
al mercat laboral, per mitjà d’accions d’experiència laboral i accions de formació i, 
si escau, accions de formació transversal. Cal tenir en compte que aquesta crisi ja 
està afectant de forma molt directa els col·lectius més vulnerables i que, malaura-
dament, l’impacte socioeconòmic també arribarà a aquelles persones que mai ha-
guessin pensat que algun dia es trobarien en situació de desocupació. Per tant, hi 
haurà nous col·lectius professionals sobre els quals no hi havia cap previsió que es 
poguessin quedar en situació d’atur. Aquesta línia pretén incidir de forma directa 
sobre aquests dos col·lectius.

En concret, la mesura de treball i formació línia COVID-19 anirà adreçada a les 
persones que han perdut la feina a partir del 14 de març de 2020 i a persones en risc 
de caure en situació d’atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocu-
pació o subsidi ni ajuts, preferentment més grans de 45 anys. Aquests dos col·lectius 
han estat els més afectats per l’estat d’alarma i la crisi generada per aquest.

El capítol IV preveu una mesura d’ajuts per al manteniment de l’ocupació en mi-
croempreses i per part d’autònoms amb persones a càrrec seu, que s’han vist afecta-
des per la crisis de la COVID-19, i amb l’objecte d’evitar la desocupació de les per-
sones que tenen contractades. Es tracta d’uns ajuts econòmics que tenen per objecte 
tornar a l’activitat a persones, famílies i empreses afectades. Els beneficiaris són 
microempreses o autònoms que tinguin contractades fins a deu treballadors, i que 
hagin mantingut la plantilla ja sigui perquè hagin efectuat un expedient temporal 
de regulació 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 i durant sis mesos, o la part proporcional equivalent en el 
cas de contractes a jornada parcial, sempre que aquestes microempreses i autònoms 
mantinguin el 100% de la plantilla que tenien en el moment anterior a l’estat d’alar-
ma i, com a mínim, durant els 12 mesos següents al reinici de l’activitat.

El capítol V preveu mesures de suport a les microempreses, autònoms, les em-
preses cooperatives i de l’economia social. Aquestes mesures tenen per objecte l’im-
puls de projectes de transformació digital i de nous models de negoci i activitat eco-
nòmica amb l’objectiu de mantenir l’ocupació i la millora de l’ocupabilitat, afrontar 
millor els reptes sorgits de la nova realitat socioeconòmica, de manera que es refor-
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ci la viabilitat de les microempreses, els autònoms i les empreses cooperatives i de 
l’economia social.

A aquests efectes, es preveuen dues línies de subvencions diferenciades sobre 
la base de la tipologia d’empresa objecte de l’ajut. Una primera línia de mesures 
va destinada al suport dels treballadors de microempreses i a autònoms, que ocu-
pin fins a 10 treballadors, i que s’han vist agreujades pels efectes de les mesures 
preventives i de contenció derivades de la crisi sanitària de la COVID-19. Una se-
gona línia de mesures de suport a projectes singulars per a la reactivació socio-
econòmica COVID-19 per a empreses cooperatives i de l’economia social, que va 
totalment alineada amb la primera proposta de l’Associació Economia Social de 
Catalunya (AESCAT), que agrupa les entitats representatives de l’economia social 
i solidària –el cooperativisme, el tercer sector social, les mutualitats i l’economia 
solidària–apostant perquè l’economia social i solidària sigui una proposta tinguda 
en compte per minimitzar l’impacte sobre l’ocupació i l’activitat socioempresarial, 
perquè és una peça clau per assolir un model de desenvolupament socioeconòmic 
sostenible, divers i centrat en les persones i arrelat al territori.

El capítol VI preveu mesures en els programes en matèria de treball autònom, 
amb una previsió de flexibilització en la convocatòria de suport a la consolidació, 
enfortiment i reinvenció del treball autònom a Catalunya, preveient mesures com 
l’augment de les sessions d’assessorament, o l’adaptació de les sessions d’informació 
a les noves necessitats derivades de la crisi de la COVID-19.

Així mateix, s’anuncia una ampliació del pressupost destinat a la convocatòria 
anual dels programes d’ajuts a la creació del treball autònom dels joves entre 18 i 
29 anys, per poder disposar d’una renda de subsistència durant la primera fase de la 
posada en marxa de l’activitat.

En relació amb el capítol VII, el Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures 
urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de 
transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, modificat 
parcialment pel Decret llei 8/2020, de 24 de març, estableix diverses mesures rela-
cionades amb la suspensió dels contractes administratius afectats per la situació de 
l’estat d’alarma declarada pel Reial decret 463/2020, de 14 de març.

Concretament, l’article 1.6, en la redacció donada per l’article 1 del Decret llei 
8/2020, de 24 de març, disposa que els contractes de menjadors escolars queden 
subjectes al règim establert a l’article 34.4 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de 
març, pel que fa a la suspensió i al pagament de les indemnitzacions corresponents 
i que, a sol·licitud del contractista i per resolució del conseller o consellera d’Educa-
ció, s’establiran les mesures necessàries per al reequilibri econòmic d’aquests con-
tractes.

La regulació es refereix únicament a la gestió indirecta contractual dels serveis 
de menjador i no inclou, per tant, la gestió indirecta no contractual a través de les 
associacions de pares i mares d’alumnes, i altres entitats, que és característica del 
nostre sistema de gestió d’aquests serveis. En aquest sentit, l’article 5 del Decret 
219/1989, d’1 d’agost, de delegació de competències de la Generalitat a les comar-
ques en matèria d’ensenyament, disposa que les comarques podran establir convenis 
i contractes amb entitats públiques i privades per a la gestió dels serveis delegats.

Igualment, l’article 10 del Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula 
el servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del Departa-
ment d’Ensenyament, preveu fórmules no contractuals de gestió indirecta del servei 
de menjador escolar, com els convenis amb establiments oberts al públic, entitats o 
institucions que ofereixin garantia suficient de la prestació correcta del servei.

Atesa, doncs, la realitat del nostre sistema de gestió dels menjadors escolars de 
titularitat del Departament d’Educació, cal preveure el règim d’indemnització en 
el cas de la gestió sota fórmules no contractuals, tal com es fa, en relació amb els 
serveis socials, mitjançant la disposició addicional primera del Decret llei 8/2020, 
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de 24 de març. Amb aquesta finalitat, mitjançant l’article 2 es modifica parcialment 
el Decret llei 7/2020, de 17 de març, amb l’afegit d’una nova disposició addicional 
per la qual es regula el procediment per al reequilibri econòmic en relació amb els 
instruments no contractuals de gestió dels serveis de menjadors escolars, als quals 
caldrà aplicar els mateixos criteris de determinació de l’equilibri econòmic que es 
fixin en relació amb els instruments contractuals. Per tot això, es proposa afegir al 
Decret llei 7/2020, de 17 de març una disposició addicional quarta que dona respos-
ta a la situació plantejada.

Respecte del capítol VII, referit a mesures en matèria de mobilitat i pel que fa a 
l’àmbit específic dels treballadors del sector agrari, escau adoptar mesures que coad-
juvin a l’impuls de la reactivació econòmica en els sectors de proximitat i al reequi-
libri territorial. En concret, es tracta de facilitar els seus desplaçaments motivats per 
les campanyes agràries, sempre en el marc fixat per l’Acord del Govern 28 d’abril 
de 2020, pel qual s’impulsa la coordinació i el seguiment de la campanya agrària en 
el context de la pandèmia generada per la COVID-19.

En aquest sentit, atesa la importància de la campanya agrària, i especialment 
de la recollida del producte, per nodrir la cadena alimentària de productes bàsics, 
s’incorporen en el Decret llei un conjunt de mesures per adequar l’ús del sistema 
de transport públic i la mobilitat, davant l’emergència derivada d’aquesta pandè-
mia, a les necessitats especifiques esmentades, en termes adequats a la Resolució 
SLT/747/2020, de 17 de març, per la qual s’adopten mesures complementàries en 
l’àmbit del transport públic de viatgers pel SARS-CoV-2.

En quan les disposicions addicionals, la primera preveu la possibilitat, si escau, 
d’ampliar els imports màxims que s’hi destinen i la segona preveu la possibilitat 
d’efectuar una bestreta al centres especials de treball per mesos vençuts, per atendre 
la situació excepcional derivada de la COVID-19, per tal de poder donar el suport a 
les persones afectades en aquests centres i preveient una posterior regularització de 
les quantitats. Aquesta disposició va alineada amb la mesura 2 del Pla de mesures 
urgents per a la reactivació econòmica de la Confederació del Tercer Sector.

En darrer terme, les disposicions finals preveuen l’aprovació de les corresponents 
convocatòries i instruccions necessàries per al desplegament dels ajuts que regula 
aquest Decret llei, i la disposició final segona en preveu l’entrada en vigor.

Atesa la greu situació de crisi sanitària 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 i en 
ús de l’autorització que concedeix l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 
a proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i amb la 
deliberació prèvia del Govern,

Decreto: 

Capítol I. Mesures complementàries de transparència de l’abonament 
de subministraments i altres per fer front al context generat per la 
COVID-19

Article 1. Seguiment dels pagaments per avançat
1.1 Les despeses vinculades a contractes d’emergència o altres despeses que tin-

guin com a finalitat fer front al context generat per la COVID-19, i necessitin o ha-
gin necessitat l’abonament d’una bestreta amb caràcter previ a la seva realització, 
tenen la consideració de despesa a justificar en virtut de l’article 16 del Reial decret 
llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per respondre a l’im-
pacte econòmic de la COVID-19. Els lliuraments de fons necessaris per fer front a 
les despeses els ha d’abonar a l’adjudicatari la Tresoreria de la Generalitat de Cata-
lunya.

1.2 L’acreditació formal de la realització d’aquestes despeses serà objecte de 
verificació per part de la Intervenció General en el termini de tres mesos a partir de 
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la data d’aixecament de l’estat d’alarma. Les actuacions inclouran la comprovació de 
la justificació de l’emergència mitjançant la resolució de l’òrgan corresponent, l’en-
càrrec de l’actuació a dur a terme, l’existència de l’albarà d’entrega en el cas de sub-
ministraments, la factura, així com la recepció de la prestació efectuada. El resultat 
del control es publicarà al web del Departament de la Vicepresidència i d’Economia 
i Hisenda.

1.3 Aquestes disposicions també són d’aplicació quan la contractació per a l’aten-
ció d’aquestes necessitats s’hagi de produir a l’estranger i en el cas dels convenis de 
règim especial previstos en la disposició addicional tercera del Decret llei 8/2020, 
de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de 
mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sa-
nitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i 
d’adopció d’altres mesures complementàries.

Capítol II. Mesura d’ajuts directes per al finançament dels plans de 
reactivació socioeconòmica COVID-19 en l’àmbit d’ocupació

Article 2. Plans de reactivació socioeconòmica COVID-19
Els plans de reactivació socioeconòmica COVID-19 són els instruments de pla-

nificació que han de permetre, des de l’àmbit local i de manera concertada, identi-
ficar les actuacions necessàries i urgents per contenir l’impacte socioeconòmic com 
a conseqüència de les mesures preventives i de contenció derivades de la situació 
de la COVID-19 i per millorar la situació d’ocupabilitat de les persones, així com la 
reactivació de les empreses en la seva activitat productiva.

Article 3. Objecte i finalitat
L’objecte d’aquesta mesura és regular un ajut, amb caràcter extraordinari, per 

raons d’interès públic i social, a les administracions locals de Catalunya per impul-
sar l’elaboració i execució dels Plans de reactivació socioeconòmica COVID-19 en 
l’àmbit de l’ocupació, mitjançant uns ajuts econòmics adreçats a finançar els costos 
que se’n derivin, amb la finalitat de pal·liar les afectacions produïdes per la crisi de 
la COVID-19 a Catalunya

Article 4. Entitats beneficiàries
4.1 Les entitats beneficiàries d’aquests ajuts són els ajuntaments i els consells co-

marcals que consten en l’annex d’aquest Decret llei, organitzats en funció de la seva 
dimensió, de forma que es garanteix que aquesta mesura arriba a tot el territori. Les 
entitats beneficiàries d’aquests ajuts podran executar les actuacions subvencionades 
mitjançant els seus organismes autònoms o les entitats dependents o vinculades, 
amb competència en matèria de polítiques actives d’ocupació, desenvolupament lo-
cal i de promoció de l’ocupació de manera concertada.

4.2 Les entitats locals i consells comarcals determinats a l’annex d’aquest Decret 
llei, i els seus ens de gestió si escau, com a beneficiaris dels ajuts del Pla de reacti-
vació socioeconòmica COVID-19, han de complir els requisits establerts a la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Article 5. Actuacions, despeses subvencionables i import de l’ajut
Els projectes subvencionables en l’àmbit del Pla de reactivació socioeconòmica 

COVID-19 inclouen dues actuacions, que són: 
a) La contractació laboral de dos tècnics o tècniques per executar, coordinar i fer 

el seguiment del Pla. Aquestes persones han d’haver estat inscrites com a deman-
dants d’ocupació abans de la contractació i tenir una titulació universitària oficial 
vinculada a la tasca a desenvolupar, o bé, si no hi està vinculada, ha d’acreditar una 
experiència laboral relacionada amb la tasca, d’un mínim de 3 anys.

Són subvencionables els costos laborals d’aquesta contractació, per un import de 
34.400,00 euros per persona. Aquesta quantia es correspon a 12 mesos d’execució, 
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per un contracte a jornada completa. Té el caràcter de retribució mínima, i inclou el 
salari brut mensual, més el prorrateig de les pagues extraordinàries i les despeses de 
la cotització empresarial.

b) L’elaboració del Pla mitjançant la contractació d’una persona tècnica, o la de-
dicació d’una persona experta de la pròpia entitat assignada a aquesta tasca. En cas 
de nova contractació la persona ha d’haver estat inscrita com a demandant d’ocupa-
ció abans de la contractació i tenir una titulació universitària oficial, la qual ha d’es-
tar vinculada a la tasca a desenvolupar, o bé, malgrat no estigui vinculada, acrediti 
una experiència laboral relacionada amb la tasca, d’un mínim de 3 anys. En el cas 
que la tasca sigui assumida per una persona tècnica de la pròpia entitat, ha de cons-
tar un encàrrec específic d’aquestes funcions.

Aquest contracte pot ser substituït per la contractació d’un servei de consultoria i as-
sistència com a suport a l’elaboració del pla de reactivació socioeconòmica COVID-19.

L’import màxim de l’ajut és de 34.400,00 euros.
La contractació dels serveis de consultoria i assistència per realitzar les actua-

cions previstes en aquesta mesura s’ha de dur a terme d’acord amb el que estableix 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i s’ha de valorar el 
coneixement del territori que aportin les empreses licitadores.

Article 6. Termini d’execució
Seran subvencionables els projectes iniciats i no finalitzats, a partir del 14 de 

març de 2020. El termini d’execució total dels projectes finalitza com a màxim un 
cop exhaurits els 12 mesos de contracte del personal tècnic, que s’ha de produir com 
a màxim dintre dels dos mesos següents a la data de notificació de l’atorgament de 
la subvenció.

Article 7. Sol·licituds 
7.1 Les entitats locals i els consells comarcals indicats a l’annex d’aquest Decret 

llei han de presentar la sol·licitud i la documentació corresponent per via telemàtica, 
d’acord amb les indicacions que determini l’òrgan competent.

7.2 Juntament amb la sol·licitud degudament emplenada i signada, s’ha de pre-
sentar, segons el model normalitzat disponible, la documentació següent: 

a. Memòria explicativa del projecte, que ha de contenir la justificació de la neces-
sitat del pla en el context socioeconòmic de l’àmbit d’actuació.

b. Declaració responsable de l’entitat sol·licitant conforme compleix els requisits 
per poder ser beneficiari de les ajudes previstes.

7.3 El termini de presentació de les sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació 
d’aquest Decret llei i finalitza el 29 de maig de 2020.

Article 8. Procediment de concessió
8.1 Aquests ajuts es tramiten conforme amb el procediment previst a la Llei 

38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions i al text refós de la Llei de finan-
ces públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre 
atenent a la singularitat derivada de l’impacte econòmic i social del COVID-19, que 
permeten apreciar la concurrència de raons d’interès públic, econòmic i social que 
dificulten la convocatòria pública de les referides subvencions.

8.2 La resolució d’atorgament dels ajuts directes correspon a la persona titular 
de la Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, i el termini per dictar 
la resolució és d’un mes a partir de l’endemà de la presentació de les sol·licituds. 
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat i notificat resolució expressa, 
les entitats beneficiàries podran entendre desestimada la subvenció per silenci ad-
ministratiu, sense perjudici del deure de resoldre de les administracions públiques.
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Article 9. Aplicació pressupostària i finançament
9.1 L’import màxim corresponent a l’atorgament d’aquests ajuts econòmics és de, 

6.708.000,00 d’euros corresponents al pressupost del 2020, a càrrec de les partides pres-
supostàries 6204.D/460000190/331D/0000 FPAO, 6204.D/461000190/331D/0000 
FPAO i 6204.D/469000190/331D/0000 FPAO.

9.2 Les actuacions previstes en aquesta mesura podran ser elegibles a través del 
Programa Operatiu FSE de Catalunya 2014-2020, núm. CCI2014ES05SFOP007 del 
Fons Social Europeu.

Article 10. Bestreta
S’atorgarà una bestreta de la totalitat de l’import concedit sense necessitat 

d’aportar cap aval o garantia, atesa la naturalesa dels beneficiaris i atesa la urgència 
i la necessitat de pal·liar els efectes provocats per la crisi sanitària de la COVID-19.

Article 11. Compatibilitat dels ajuts
11.1. Aquests ajuts són compatibles amb qualsevol altre ajut concedit amb la ma-

teixa finalitat que estigui finançat per altres administracions o ens públics o privats, 
ja siguin d’àmbit local, nacional, estatal, de la Unió Europea o d’organismes inter-
nacionals, incloses les reduccions dels costos de la Seguretat Social.

11.2. L’import dels ajuts concedits en cap cas pot ser d’una quantia que superi els 
costos d’execució de les actuacions.

Article 12. Seguiment i justificació de despeses
12.1 Un cop executades les actuacions, les entitats beneficiàries han de presentar 

un compte justificatiu amb certificat de l’interventor o interventora, respecte de les 
despeses realitzades i pagades.

12.2 El compte justificatiu ha d’incloure el Pla de reactivació socioeconòmica 
COVID-19, una breu memòria de l’activitat de les persones tècniques contractades, 
per coordinar, impulsar i fer el seguiment del Pla i el detall dels conceptes pels quals 
s’han imputat les despeses i l’import corresponent.

12.3 El termini per presentar la justificació serà com a màxim de dos mesos, a 
partir de l’endemà de finalitzar l’execució.

12.4. La persona titular de la direcció dels Servei Públic d’Ocupació de Catalu-
nya establirà, mitjançant una instrucció, els mecanismes de seguiment i control que 
permetin comprovar l’execució correcta de les actuacions per les quals es concedeix 
l’ajut.

12.5. En l’execució de les tasques de seguiment i control es pot demanar als ens 
locals i als consells comarcals beneficiaris tota la informació i la documentació 
complementària que es consideri necessària per a l’avaluació correcta de les justifi-
cacions de despesa presentades. Igualment, els ajuntaments i els consells comarcals 
beneficiaris estan obligats a facilitar tota la informació que els requereixin els òr-
gans de control de l’Administració de la Generalitat.

Article 13. Obligacions
Les entitats beneficiàries d’aquestes subvencions estaran subjectes a les obliga-

cions previstes a l’article 14 i concordants de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, 
general de subvencions.

Capítol III. Mesura de línia extraordinària i urgent COVID-19 del 
Programa de treball i formació 

Article 14. Objecte i finalitat
14.1 L’objecte d’aquesta mesura és atorgar subvencions per tal de millorar l’ocu-

pabilitat de les persones desocupades amb dificultats d’accés al treball, la situació 
de les quals s’ha vist agreujada per efectes de les mesures preventives i de contenció 
derivades de la situació de la COVID-19.
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14.2 Aquesta mesura s’emmarca en l’àmbit del Programa treball i formació, ges-
tionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el qual haurà d’aprovar una con-
vocatòria extraordinària.

Article 15. Entitats beneficiàries
Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les administracions locals de Ca-

talunya o els seus organismes autònoms o les entitats amb competència en matèria 
de polítiques actives d’ocupació, desenvolupament local i de promoció de l’ocupa-
ció, dependents o vinculades a aquelles, que es determinin a la convocatòria extra-
ordinària.

Article 16. Actuacions subvencionables
Aquest Programa ofereix una experiència laboral a les persones destinatàries 

mitjançant la subscripció d’un contracte de treball i una acció de formació trans-
versal.

16.1 Accions d’experiència laboral.
Els àmbits d’actuació per a les accions d’experiència laboral són: 
a) Activitats de suport a la represa de l’activitat: tots aquells àmbits d’actuació lo-

cals relacionats amb activitats de suport a la represa de l’activitat per raó de la reac-
tivació de l’activitat econòmica afectada per la COVID-19, com per exemple agents 
cívics per a mercats municipals, transports públics, informadors de suport a altres 
serveis locals, com policia local, entre d’altres.

b) Activitats d’interès social i educatiu: tots aquells àmbits de suport a tasques 
socials i educatives, com per exemple, acompanyar al metge, distribució d’aliments 
i/o medicaments, recollida de proves mèdiques, suport a deures escolars, suport te-
lemàtic en tasques educatives i altres tipus de suport a les famílies, a la comunitat i 
a la gent gran.

c) Altres activitats addicionals als àmbits d’actuació habituals de les entitats lo-
cals.

La durada del contracte ha de ser de 9 mesos a jornada completa.
Les accions d’experiència laboral han de ser competència de l’entitat beneficià-

ria, no podent substituir llocs de treball estructurals, sinó activitats addicionals a 
l’activitat habitual del personal de l’Administració local.

16.2 Accions de formació transversal.
Les accions de formació transversal a realitzar per les persones contractades 

estaran incloses dins les famílies professionals ADG Administració i gestió i SAN 
Sanitat. La resolució de convocatòria extraordinària indicarà els mòduls formatius 
a impartir.

Les persones contractades han de realitzar 60 hores de formació, durant el perío-
de d’execució del contracte i dins de la jornada laboral.

Article 17. Persones destinatàries
17.1 Les actuacions previstes en aquesta mesura s’adrecen a les persones inscri-

tes al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocu-
pades (DONO) a partir del dia 16 de març de 2020, inclòs.

Així mateix, també s’adrecen a les persones en risc de caure en situació d’atur 
de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi, ni d’ajuts.

17.2 Com a mínim, el 50% de les persones contractades han de ser dones. En cas 
que el nombre de contractes a formalitzar sigui imparell, s’ha de prioritzar la con-
tractació de dones.

17.3 En el procés de selecció i d’acord amb l’article 34 del Reial decret legislatiu 
3/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’ocupació, en el seu 
apartat 1, els processos d’intermediació s’han de prestar d’acord amb els principis 
d’igualtat d’oportunitats en l’accés a l’ocupació, la no discriminació, garantint-se la 
plena transparència en el seu funcionament.
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Article 18.Aplicació pressupostària i finançament
18.1 L’import màxim destinat a la concessió de les subvencions previstes en 

aquesta mesura és de 15.000.000 euros, a càrrec de les partides pressupostàries 
6204.D/460000190/331E/0000 FPAO, 6204.D/461000190/331E/0000 FPAO i 
6204.D/469000190/331E/0000 FPAO.

18.2 Les actuacions previstes en aquesta mesura poden ser elegibles a través del 
Programa operatiu FSE de Catalunya 2014-2020, núm. CCI2014ES05SFOP007 del 
Fons Social Europeu, 

Article 19. Bestreta
S’atorgarà una bestreta de la totalitat de l’import concedit sense necessitat 

d’aportar cap aval o garantia, atesa la naturalesa dels beneficiaris i atesa la urgència 
i la necessitat de pal·liar els efectes provocats per la crisi sanitària de la COVID-19.

Capítol IV. Mesura d’ajuts per al manteniment de l’ocupació en 
microempreses i treballadors autònoms

Article 20. Objecte i finalitat
20.1 L’objecte d’aquesta mesura d’ajut, és mantenir l’ocupació dels treballadors 

contractats en microempreses i per part treballadors autònoms, i a aquest efecte 
s’aprovarà una convocatòria extraordinària.

20.2 La finalitat d’aquesta mesura és, per tant, que els treballadors autònoms i 
les microempreses, la situació de les quals s’ha vist agreujada per efectes de les me-
sures preventives i de contenció derivades de la situació de la COVID-19, puguin 
reiniciar la seva activitat, evitant així la desocupació de les persones amb les quals 
tinguin una relació laboral.

Article 21. Entitats beneficiàries
21.1 Poden ser entitats beneficiàries d’aquesta subvenció les microempreses i 

els treballadors autònoms que ocupin fins a 10 treballadors, constituïdes legalment 
i amb establiment operatiu a Catalunya, que hagin vist suspesa la seva activitat per 
raó de la declaració de l’estat d’alarma regulat al Reial decret, 463/2020, de 14 de 
març, pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària 
ocasionada per la COVID-19.

21.2 Aquestes microempreses i treballadors autònoms han de mantenir el 100% 
de la plantilla que tenien en el moment en que es va declarar l’estat d’alarma, com 
a mínim, durant els 12 mesos següents a l’atorgament de l’ajut per al reinici de l’ac-
tivitat.

Article 22. Actuacions subvencionables i import de l’ajut
22.1 Són subvencionables els costos laborals dels treballadors que formin part de 

la plantilla de les entitats beneficiàries, fins a un màxim de 3, per un període de sis 
mesos des del reinici de l’activitat.

22.2 La quantia de la subvenció a atorgar és un mòdul econòmic equivalent al 
50% del salari mínim interprofessional vigent en el moment de publicar-se aquest 
Decret llei, l’import del qual s’ha de publicar a la convocatòria extraordinària.

Article 23. Pagament i compatibilitat
23.1 Es concedirà una bestreta del 90% de l’import de la subvenció que es rea-

litzarà en la mateixa resolució d’atorgament, sense necessitat d’aportar cap aval o 
garantia, atesa la naturalesa dels beneficiaris i la urgència i la necessitat de pal·liar 
els efectes provocats per la crisi sanitària de la COVID-19. El 10% restant de la sub-
venció es pagarà un cop l’entitat hagi justificat degudament l’execució de l’actuació.

23.2 Aquests ajuts són compatibles amb qualsevol altre ajut concedit amb la ma-
teixa finalitat que estigui finançat per altres administracions o ens públics o privats, 
ja siguin d’àmbit local, nacional, estatal, de la Unió Europea o d’organismes interna-
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cionals, incloses les reduccions dels costos de Seguretat Social. L’import dels ajuts 
concedits en cap cas pot ser d’una quantia que superi els costos laborals de cada 
treballador o treballadora.

Article 24. Sol·licituds i procediment de concessió.
24.1 Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les 

subvencions i la seva justificació s’han de presentar segons models normalitzats i se-
guint les indicacions que estaran disponibles a l’espai Tràmits de la Seu electrònica 
de la Generalitat de Catalunya.

24.2 El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència 
no competitiva. El procediment de concessió de subvenció s’inicia l’endemà de la 
data de publicació de la convocatòria extraordinària.

Article 25. Aplicació pressupostària i finançament
25.1 L’import corresponent a l’atorgament dels ajuts econòmics per aques-

ta mesura és de 5.000.000,00 d’euros, a càrrec de la partida pressupostària 
D/470000190/331E/0000 FFSE20 FGFSE20, del 2020 i del 2021.

25.2 L’efectivitat del ajuts al que es refereix el present capítol resta sotmesa a la 
tramitació i posterior aprovació del corresponent acord de pluriennalitat.

25.3 Les actuacions previstes en aquesta mesura s’emmarquen en la prioritat d’in-
versió descrita a l’article 3 a) v) del Reglament (UE) 1304/2013 relatiu al Fons Social 
Europeu, a través del Programa operatiu FSE de Catalunya 2014-2020, núm. CCI-
2014ES05SFOP007 del Fons Social Europeu a l’eix 1, prioritat d’inversió 8.5.

Capítol V. Mesures de suport a les microempreses, treballadors 
autònoms, les empreses cooperatives i de l’economia social

Article 26. Objecte de la mesura i línies
26.1 Aquesta mesura té per objecte l’impuls de projectes de transformació digital 

i de nous models de negoci i activitat econòmica amb l’objectiu del manteniment de 
l’ocupació i la millora de l’ocupabilitat, afrontar millor els reptes sorgits de la nova 
realitat socioeconòmica, de manera que es reforci la viabilitat de les microempreses, 
els treballadors autònoms i les empreses cooperatives i de l’economia social.

26.2 S’estableixen dues línies de subvencions diferenciades segons la tipologia 
d’empresa objecte de l’ajut: 

a) Línia 1. Mesures de suport a les microempreses i treballadors autònoms, que 
ocupin fins a 10 treballadors, i que s’han vist agreujades pels efectes de les mesures 
preventives i de contenció derivades de la crisi sanitària de la COVID-19.

b) Línia 2. Mesures de suport a projectes singulars per a la reactivació socioeco-
nòmica COVID-19 per a empreses cooperatives i de l’economia social.

Article 27. Objecte i finalitat de les línies d’ajut
27.1 L’objecte de la línia 1 és l’impuls de projectes de transformació digital i de 

nous models de negoci i la seva formació associada, amb l’objectiu del manteniment 
de l’ocupació i la millora de l’ocupabilitat dels treballadors en microempreses i per 
part de treballadors autònoms, que ocupin fins a 10 treballadors, i que s’han vist 
agreujades pels efectes de les mesures preventives i de contenció derivades de la 
crisi sanitària de la COVID-19.

La línia 1 s’articula mitjançant una subvenció per portar a terme aquests projec-
tes, adreçada a les entitats que representen les microempreses i els treballadors au-
tònoms, amb la finalitat que aquestes puguin adaptar la prestació dels seus serveis a 
la nova realitat, atès que el seu model de negoci actual comporta relació presencial 
en la prestació de les seves activitats.

27.2 La línia 2 té per objecte reactivar econòmicament les empreses d’economia 
social, mitjançant processos d’intercooperació, i a través d’actuacions estratègiques 
i/o d’altres de complementàries, per tal d’aportar a aquestes empreses eines i solu-
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cions davant la situació actual de pandèmia i postpandèmia, i per poder afrontar 
millor els reptes sorgits de la nova realitat socioeconòmica, de forma que es reforci 
la viabilitat de les empreses, la competitivitat de l’economia social i el manteniment 
i la dinamització de l’ocupació.

27.3 Als efectes previstos en els apartats anteriors, se n’ha de publicar una con-
vocatòria extraordinària.

Article 28. Entitats beneficiàries
28.1 Són beneficiàries de la línia 1 les entitats amb seu a Catalunya, amb vincu-

lació sectorial, que acreditin que representen les microempreses i els treballadors 
autònoms dels sectors prioritzats a partir de convenis d’adhesió.

Per a la formació associada, aquestes entitats han d’estar inscrites en el Registre 
de centres de formació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en l’àrea profes-
sional objecte de la formació. En cas contrari, s’han d’agrupar amb una o més enti-
tats de formació que compleixin els requisits anteriors i que no hagin reduït la seva 
plantilla des de la declaració de l’estat d’alarma.

28.2 Poden ser beneficiàries de la línia 2 les empreses cooperatives que tinguin 
experiència en l’àmbit del projecte i demostrin la seva capacitat.

Article 29. Actuacions subvencionables i import de l’ajut
29.1 Respecte a la línia 1, són subvencionables els projectes orientats a oferir ser-

veis als sectors del comerç, l’hostaleria, el turisme i la cultura, que plantegin pràc-
tiques de transformació digital, nous models de negoci i noves formes de treballar, 
també sobre seguretat i salut laboral, així com la formació associada per al desen-
volupament d’aquests projectes en les microempreses.

29.2 Els projectes de la línia 2 que poden ser objecte d’ajut són els següents: 
a) Projectes singulars de reactivació econòmica (eix A)
Es consideren projectes singulars de reactivació econòmica aquells nous pro-

jectes singulars d’intercooperació i/o fusió per al manteniment i/o el creixement de 
l’activitat econòmica i de llocs de treball.

La intercooperació ha d’estar promoguda com a mínim per dues empreses co-
operatives que poden fer aliances amb altres tipus de persones jurídiques amb acti-
vitat econòmica. Les empreses cooperatives promotores del projecte, i si escau, les 
altres persones jurídiques que hi participin, han de tenir una facturació conjunta su-
perior als 500.000 euros anuals, segons l’últim balanç.

b) Projectes singulars de reactivació econòmica integrals (eix B)
Es consideren projectes singulars de reactivació econòmica integrals aquells 

nous projectes singulars d’intercooperació i/o fusió per al manteniment i/o el crei-
xement de l’activitat econòmica i de llocs de treball.

La intercooperació ha d’estar promoguda com a mínim per dues empreses co-
operatives que poden fer aliances amb altres tipus de persones jurídiques amb acti-
vitat econòmica. Les empreses cooperatives promotores del projecte, i si escau, les 
altres persones jurídiques que hi participin, han de tenir una facturació conjunta su-
perior als 2.000.000 euros anuals, segons l’últim balanç.

c) Projectes singulars d’alt impacte estratègic de l’economia social (eix C)
Es consideren projectes singulars d’alt impacte estratègic de l’economia social 

aquells nous projectes singulars de creixement o d’intercooperació i/o fusió que de-
mostrin una rellevància estratègica de dimensionament i posicionament en el mercat 
de l’economia social.

La intercooperació ha d’estar promoguda com a mínim per dues empreses co-
operatives que poden fer aliances amb altres tipus de persones jurídiques amb acti-
vitat econòmica. Les empreses cooperatives promotores del projecte, i si escau, les 
altres persones jurídiques que hi participin, han de tenir una facturació conjunta su-
perior als 20.000.000 euros anuals, segons l’últim balanç.
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29.3 Són prioritaris els projectes que aprofundeixin en la digitalització i la inno-
vació tecnològica, la distribució de productes als consumidors de forma ecològica, 
el consum responsable, el reforçament de l’àmbit cultural i la generació de propostes 
industrials de producció de béns i serveis per la lluita contra la COVID-19.

Article 30. Import de l’ajut i despeses subvencionables
30.1 Respecte a la línia 1, la quantia de la subvenció a atorgar és un import mà-

xim de 60.000 euros, desglossada en els conceptes següents: 
a) Un màxim de 30.000,00 euros per a la definició, disseny, execució i seguiment 

del projecte.
b) Un màxim de 30.000,00 euros per a l’execució de la formació pel desenvolu-

pament dels projectes, en funció de les persones destinatàries previstes en sol·licitud, 
multiplicat per la durada i el mòdul econòmic.

30.2 En relació amb la línia 2, l’import màxim de l’ajut a atorgar correspon a les 
despeses en les quals puguin incórrer les entitats que participen en el projecte singu-
lar de reactivació socioeconòmica respecte de les actuacions indicades a l’article an-
terior, amb el límit de 50.000, 160.000 i 400.000, segons es tracti de l’eix A, B o C,  
respectivament.

30.3 Es consideren despeses subvencionables a la línia 2: 
a) Les despeses per elaborar l’estudi de viabilitat tècnica i econòmica del pro-

jecte.
b) Les remuneracions del personal que participi en els treballs del projecte, i/o 

que acompleixi tasques en la seva elaboració, execució, desenvolupament o segui-
ment. El personal pot ser contractat directament per l’entitat.

Les empreses o entitats beneficiaries poden imputar, com a despeses de personal, 
un màxim de 32.000 euros per treballador o soci treballador.

Les despeses de desplaçaments de les persones contractades per l’empresa o l’en-
titat estan subjectes als límits i condicions que estableix l’article 9 del Reial decret 
439/2007, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost de la renda de 
les persones físiques i es modifica el Reglament de plans i fons de pensions, aprovat 
pel Reial decret 304/2004, de 20 de febrer, o les seves posteriors modificacions i re-
visions. Els límits són els següents: 

a) El 100% de la despesa quan s’utilitzi el transport públic.
b) 0,19 euros per quilòmetre en cas que s’utilitzi el vehicle propi i les despeses de 

peatge i aparcament que siguin necessaris.
c) Les despeses de lloguer necessàries per desenvolupar el projecte.
d) Les despeses vinculades a la posada en marxa de nous serveis, productes, 

obertura a nous clients i mercats.
e) Les despeses de comunicació i difusió necessàries per al projecte: creació 

d’eines, dissenys i recursos web.
f) Les despeses de material, publicitat i comunicació vinculades a la difusió del 

projecte.
g) Les despeses de formació i organització de tallers, actes i sessions.
h) Primes d’assegurances vinculades a la realització de les actuacions.
i) L’import de l’IVA efectivament suportat i no recuperable. Les entitats benefi-

ciàries han de declarar la situació en què estan respecte d’aquest impost. En el cas 
que estiguin subjectes a un règim de prorrata general o especial, només es pot im-
putar el percentatge que legalment els correspon.

j) Les despeses indirectes de fins a un màxim del 15% de l’import total del pro-
jecte. Les despeses d’amortització dels béns necessaris per dur a terme el projecte 
es poden incloure dins d’aquestes despeses indirectes.

k) Les despeses de l’informe de l’auditor relatiu a la justificació de la subvenció 
atorgada.



BOPC 603
15 de maig de 2020

3.01.03. Decrets llei 24

l) Les despeses d’inversió, que en aplicació del criteri d’importància relativa són 
comptabilitzades com a despeses. Per a aquests casos, l’informe de l’auditor s’ha de 
pronunciar sobre si les inversions s’han comptabilitzat en un compte de despesa.

m) Altres despeses que responguin de manera inequívoca a les necessitats del 
projecte, sempre que l’entitat les hagi inclòs al pressupost i estiguin degudament 
acreditades.

Article 31. Pagament i compatibilitat
31.1 Es concedirà una bestreta del 90% de l’import de la subvenció que es rea-

litzarà en la mateixa resolució d’atorgament, sense necessitat d’aportar cap aval o 
garantia, atesa la naturalesa dels beneficiaris i la urgència i la necessitat de pal·liar 
els efectes provocats per la crisi sanitària de la COVID-19. El 10% restant de la sub-
venció es pagarà un cop l’entitat hagi justificat degudament l’execució de l’actuació.

31.2 Aquests ajuts són compatibles amb qualsevol altre ajut concedit amb la ma-
teixa finalitat que estigui finançat per altres administracions o ens públics o privats, 
ja siguin d’àmbit local, nacional, estatal, de la Unió Europea o d’organismes interna-
cionals, incloses les reduccions dels costos de Seguretat Social. L’import dels ajuts 
concedits en cap cas pot ser d’una quantia que superi els costos laborals de cada 
treballador o treballadora.

Article 32. Sol·licituds, gestió i procediment de la concessió.
32.1 Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió i la 

seva justificació s’han de presentar segons models normalitzats i seguint les indica-
cions que estaran disponibles a l’espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generali-
tat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits), en el cercador de Tràmits gencat.

32.2 La gestió de les subvencions de la línia 1 regulada en aquest capítol V cor-
respon al Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i la gestió de les sub-
vencions de la línia 2, correspon a la Direcció General d’Economia Social, el tercer 
sector i les cooperatives.

32.3 El procediment de concessió de les subvencions regulades a la línia 1 és el 
de concurrència no competitiva.

32.4 El procediment de concessió de les subvencions de la línia 2 és el de con-
currència competitiva. Els criteris de valoració de les sol·licituds es regularan en la 
resolució de convocatòria.

32.5 El termini per dictar la resolució de les subvencions de la línia 1 i 2 serà 
de tres mesos a partir de l’endemà del dia que finalitzi el termini de presentació de 
sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat i notificat resolució 
expressa, les entitats beneficiàries podran entendre desestimada la subvenció per 
silenci administratiu, sense perjudici del deure de resoldre de les administracions 
públiques.

Article 33. Seguiment i justificació de les despeses 
33.1 El termini per presentar la justificació de la línia 1 serà com a màxim de 

dos mesos, a partir de l’endemà de finalitzar l’execució. L’òrgan competent establirà 
mitjançant una instrucció els mecanismes de seguiment i control que permetin com-
provar l’execució correcta de les actuacions per les quals es concedeix l’ajut.

33.2 Respecte a la línia 2, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
ha d’establir els mecanismes de seguiment i control que permetin comprovar la rea-
lització de les diferents accions del projecte i el manteniment dels llocs de treball 
pels quals s’ha rebut l’ajut econòmic, sense perjudici de les accions de control com-
plementàries que es decideixi dur a terme per al seguiment correcte de la mesura 
implementada.

33.3 La justificació de l’aplicació dels fons percebuts i el compliment de la fina-
litat de la subvenció es determinarà en la convocatòria corresponent, d’acord amb la 
normativa en matèria de subvencions.
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33.4 El termini i la documentació a presentar per justificar les subvencions s’es-
tablirà a les convocatòries corresponents.

Article 34. Aplicació pressupostària i finançament
34.1 L’import màxim corresponent a aquesta mesura és de 6.300.000,00 euros. 

L’import corresponent a l’atorgament dels ajuts econòmics per a la línia 1 és de 
2.400.000,00 euros i per a la línia 2 és de 3.900.000,00 euros.

34.2 L’import corresponent a l’atorgament de les subvencions de la línia 1 és 
de 2.400.000,00 d’euros i es finançarà mitjançant transferència de crèdit que efec-
tuarà el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies al Consorci per a la For-
mació Contínua de Catalunya.

34.3 L’import corresponent a l’atorgament de les subvencions de la línia 2 es de 
3.900.000,00 euros i s’imputarà a la partida pressupostaria BE15 D/470000190/3311/0000. 

34.4 Atès que el termini d’execució abastarà dos anys, 2020 i 2021, l’efectivitat 
del ajuts als que es refereix el present capítol resta sotmesa a la tramitació i posterior 
aprovació del corresponent acord de pluriennalitat 

34.5 En el cas que no s’exhaureixi el crèdit corresponent a la línia 2, es podrà 
incrementar la dotació corresponent a la línia 1.

Capítol VI. Mesures en els programes en matèria de treball autònom 
COVID-19

Article 35. Flexibilització en els programes en matèria de treball 
autònom COVID-19
Per tal que els treballadors inscrits al règim del treball autònom en actiu dispo-

sin d’un servei de suport i assessorament per fer front a la situació derivada de la 
COVID-19, l’òrgan concedent procedirà a flexibilitzar la convocatòria del programa 
Consolida’t 2020 de suport a la consolidació, enfortiment i reinvenció del treball 
autònom a Catalunya, amb mesures com l’augment de les sessions d’assessorament, 
així com l’adaptació de les sessions d’informació i formació a les noves necessitats 
derivades d’aquesta crisi sanitària.

Article 36. Programa de garantia juvenil
36.1 L’import inicial de la convocatòria anual prevista del programa d’ajuts a 

la creació de treball autònom dels joves d’entre 18 i 29 anys, inscrits al registre de 
Garantia Juvenil, ambdós inclosos, que és de 6.125.000,00 euros, s’amplia fins a 
15.000.000,00 d’euros, per poder disposar d’una renda de subsistència durant la 
primera fase de posada en marxa de la seva activitat, i per tal de poder atendre un 
major nombre de destinataris.

36.2 D’aquest crèdit complementari de l’exercici 2020, de 7.100.000,00 euros, els 
aporta mitjançant transferència de crèdit el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, 
a favor de la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat 
i Salut Laboral.

36.3 Atès que el termini d’execució abastarà dos anys, 2020 i 2021, l’efectivitat 
del ajuts als que es refereix el present capítol resta sotmesa a la tramitació i posterior 
aprovació del corresponent acord de pluriennalitat.

36.4 Aquest programa s’inclou dins el Programa operatiu d’ocupació juvenil 
(POEJ) elegible per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu per 
al període 2014-2020, núm. CCI2014ESO5M90P001 del Fons Social Europeu en el 
marc de l’eix prioritari 5.
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Capítol VII. Mesures en relació amb determinats contractes de centres 
educatius

Article 37
S’afegeix la disposició addicional quarta al Decret llei 7/2020, de 17 de març, 

de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus 
sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, 
amb el text següent: 

«Quarta
1. S’estableix un ajut, en forma de prestació econòmica única, per compensar 

les associacions de mares i pares d’alumnes que prestin directament els serveis de 
menjador dels centres educatius de titularitat de la Generalitat pel perjudici econò-
mic que hagin suportat efectivament com a conseqüència del tancament dels centres 
educatius iniciat el 13 de març de 2020 d’acord amb la Resolució SLT/719/2020, de 
12 de març, per la qual s’adopten mesures addicionals per a la prevenció i el control 
de la infecció pel SARS-CoV-2.

2. En el cas que les associacions de mares i pares d’alumnes prestin indirecta-
ment el servei de menjador escolar a través d’una empresa o entitat, els ajuts previs-
tos al punt anterior els podrà sol·licitar l’empresa o entitat que presti el servei.

En cap cas es podran atorgar ajuts a una associació de pares i mares d’alumnes i 
a una empresa o entitat en relació amb la prestació d’un mateix servei de menjador 
escolar.

3. Aquests ajuts s’atorgaran pel procediment de concurrència no competitiva.
4. L’import dels ajuts es determinarà d’acord amb el sistema que el conseller o 

consellera d’Educació hagi establert, d’acord amb l’apartat 6 de l’article 1, per deter-
minar l’equilibri econòmic en relació amb els contractes de menjador escolar.

5. Mitjançant resolució del conseller o consellera d’Educació es dictaran les ins-
truccions administratives oportunes per fer efectius els ajuts. Aquestes instruccions 
podran incloure la previsió de la intervenció dels consells comarcals com a entitats 
col·laboradores.»

Capítol VIII. Mesures en matèria de mobilitat per a la campanya agrària 

Article 38
38.1 El Departament de Territori i Sostenibilitat ha d’adoptar les mesures que re-

sultin adients per incorporar a la xarxa de serveis regulars de transport de viatgers 
per carretera les expedicions necessàries per atendre els recorreguts que li siguin 
requerits mitjançant els mecanismes de coordinació territorial ja existents en els 
àmbits de les corresponents delegacions territorials del Govern per fer possible el 
trasllat dels treballadors que intervenen en les campanyes agràries.

38.2 Els treballadors de les activitats i empreses agràries en l’àmbit territorial que 
es tracti hauran d’abonar el corresponent títol de transport per utilitzar aquests serveis.

38.3 En tot cas, els serveis hauran de respectar les condicions establertes en cada 
fase de l’actual situació d’emergència sanitària respecte a l’ocupació màxima de la 
capacitat del vehicle i sobre la distància de separació entre els viatgers.

38.4. Per al finançament d’aquestes mesures es dotarà amb una aportació econòmica 
extraordinària el Departament de Territori i Sostenibilitat, per fer front a les contrapres-
tacions a abonar a les empreses concessionàries dels serveis regulars afectats.

Disposicions addicionals

Primera. Ampliació d’imports màxims
Els imports màxims destinats a les línies d’ajut extraordinàries regulats als capí-

tols II a V, respectivament, d’aquest Decret llei, es podran ampliar mitjançant reso-
lució de la persona titular de l’òrgan concedent corresponent.
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Segona. Bestretes en els ajuts de foment de la integració laboral en 
centres especials de treball
1. Pel que fa a les subvencions destinades al foment de la integració laboral de 

persones amb discapacitat igual o superior al 33% contractades en els centres es-
pecials de treball per a l’any 2020, i als efectes de fer front a la crisi derivada de la 
COVID-19, es pot ordenar el pagament d’una bestreta de fins al 70% de l’import sol-
licitat per les entitats beneficiàries, per mesos sencers vençuts.

2. Un cop es notifiqui la resolució d’atorgament, s’ha de tramitar el document 
d’obligació de la bestreta del 70% de la quantitat atorgada, per la qual no s’exigei-
xen garanties, atès que es tracta de mesures de reactivació econòmica d’empreses 
i entitats afectades per la crisis sanitària de la COVID-19. La tramitació del docu-
ment d’obligació del 30% restant es tramita un cop ha estat revisada la justificació 
presentada per l’entitat.

3. Per tal de poder rebre la bestreta, cal que la sol·licitud de la subvenció i la jus-
tificació que l’acompanya s’hagin presentat en temps i forma, juntament amb tota 
la documentació i informació requerides a les bases reguladores i a la convocatò-
ria. En el cas que l’entitat beneficiària hagi sol·licitat un ajornament o fraccionament 
del pagament de deutes, per tal de poder gaudir de la bestreta i agilitar al màxim la 
tramitació del pagament d’aquesta, caldrà que, juntament amb la sol·licitud de sub-
venció, adjunti la resolució de l’òrgan corresponent de concessió de l’ajornament i el 
certificat d’estar al corrent de les obligacions.

4. En el decurs de l’execució de la convocatòria es farà la regularització entre les 
quantitats efectivament justificades i l’import pagat per mitjà de la bestreta.

Disposicions finals

Primera. Aprovació de les convocatòries
1. La persona titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha 

d’aprovar una resolució de convocatòria, la qual ha de concretar el procediment de 
tramitació i concessió dels ajuts previstos per la línia 2 del Capítol IV.

2. La persona titular de la Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
ha de dictar les instruccions necessàries per al desplegament dels ajuts del Capítol 
II i les resolucions de les convocatòries previstes als Capítols III i IV d’aquest Decret 
llei, així com dictar les disposicions necessàries pel desenvolupament i l’execució 
de les mateixes.

3. La persona titular de la Direcció del Consorci per a la Formació Contínua de 
Catalunya ha de dictar la resolució de convocatòria de les subvencions prevista a la 
línia 1 del Capítol V, així com dictar les disposicions necessàries per al seu desen-
volupament i execució.

Segona
Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Ofi-

cial de la Generalitat de Catalunya.

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, 5 de maig de 2020
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Pere Aragonès i 

Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
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Annex
Distribució territorial d’ajuntaments i consells comarcals que poden ser benefi-

ciaris de la mesura recollida al capítol II.
Dada de referència: Nombre d’habitants del municipi. Municipis de més de 

50.000 habitants 
(Font: IDESCAT. Padró municipal d’habitants; Institut Cartogràfic de Catalu-

nya) i població estimada de la Comarca (Font: IDESCAT)
NCL: nombre de contractes laborals de tècnics preassignats a l’entitat beneficià-

ria de durada de 12 mesos.
NCEP: nombre de contractes per a l’elaboració del pla (contractes laborals, en-

càrrecs de funcions o contractes administratius de servei de consultoria i assistència 
com a suport a l’elaboració del pla de reactivació socioeconòmica COVID-19 preas-
signats a l’entitat beneficiària.

Entitat
Dada de  

referència 
habitants

NCL NCEP

Comarca de l’Alt Penedès 108.339 2 1
Consell Comarcal de l’Alt Penedès No Aplica 2 1

Comarca del Baix Llobregat 818.883 12 6
Ajuntament de Castelldefels 67.004 2 1
Ajuntament de Cornellà de Llobregat 88.592 2 1
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 83.605 2 1
Ajuntament de Viladecans 66.611 2 1
Ajuntament del Prat de Llobregat 64.599 2 1
Consell Comarcal del Baix Llobregat No Aplica 2 1

Comarca del Barcelonès 2.264.301 10 5
Ajuntament de Badalona 220.440 2 1
Ajuntament de Barcelona 1.636.762 2 1
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat 264.923 2 1
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 119.215 2 1
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs 37.097 2 1

Comarca del Garraf 147.635 4 2
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 67.086 2 1
Consell Comarcal del Garraf No Aplica 2 1

Comarca del Maresme 446.872 4 2
Ajuntament de Mataró 128.265 2 1
Consell Comarcal del Maresme No Aplica 2 1

Comarca del Vallès Occidental 923.976 12 6
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 57.403 2 1
Ajuntament de Rubí 77.464 2 1
Ajuntament de Sabadell 213.644 2 1
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 91.006 2 1
Ajuntament de Terrassa 220.556 2 1
Consell Comarcal del Vallès Occidental No Aplica 2 1

Comarca del Vallès Oriental 408.672 6 3
Ajuntament de Granollers 61.275 2 1
Ajuntament de Mollet del Vallès 51.318 2 1
Consell Comarcal del Vallès Oriental No Aplica 2 1

Totals Territorial de Barcelona No Aplica 50 25

Comarca de l’Anoia 120.842 2 1
Consell Comarcal de l’Anoia No Aplica 2 1

Comarca del Bages 176.891 4 2
Ajuntament de Manresa 77.714 2 1
Consell Comarcal del Bages No Aplica 2 1
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Entitat
Dada de  

referència 
habitants

NCL NCEP

Comarca del Berguedà 39.274 2 1
Consell Comarcal del Berguedà No Aplica 2 1

Comarca del Moianès 13.483 2 1
Consell Comarcal del Moianès No Aplica 2 1

Comarca D’osona 158.758 2 1
Consell Comarcal d’Osona No Aplica 2 1

Comarca del Solsonès 13.639 2 1
Consell Comarcal del Solsonès No Aplica 2 1

Demarcació Territorial de Catalunya Central No Aplica 14 7

Comarca de l’Alt Empordà 137.951 2 1
Consell Comarcal de l’Alt Empordà No Aplica 2 1

Comarca del Baix Empordà 132.284 2 1
Consell Comarcal del Baix Empordà No Aplica 2 1

Comarca de La Garrotxa 56.467 2 1
Consell Comarcal de La Garrotxa No Aplica 2 1

Comarca del Gironès 188.504 4 2
Ajuntament de Girona 101.852 2 1
Consell Comarcal del Gironès No Aplica 2 1

Comarca del Pla de l’Estany 32.085 2 1
Consell Comarcal del Pla de l’Estany No Aplica 2 1

Comarca del Ripollès 24.917 2 1
Consell Comarcal del Ripollès No Aplica 2 1

Comarca de la Selva 168.469 2 1
Consell Comarcal de la Selva No Aplica 2 1

Demarcació Territorial de Girona No Aplica 16 8

Comarca de l’Alt Urgell 20.155 2 1
Consell Comarcal de l’Alt Urgell No Aplica 2 1

Comarca de l’Alta Ribagorça 3.820 2 1
Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça No Aplica 2 1

Comarca de la Cerdanya 18.061 2 1
Consell Comarcal de la Cerdanya No Aplica 2 1

Comarca de les Garrigues 18.880 2 1
Consell Comarcal de les Garrigues No Aplica 2 1

Comarca de la Noguera 38.226 2 1
Consell Comarcal de la Noguera No Aplica 2 1

Comarca del Pallars Jussà 12.914 2 1
Consell Comarcal del Pallars Jussà No Aplica 2 1

Comarca del Pallars Sobirà 6.896 2 1
Consell Comarcal del Pallars Sobirà No Aplica 2 1

Comarca del Pla d’Urgell 37.035 2 1
Consell Comarcal del Pla d’Urgell No Aplica 2 1

Comarca de la Segarra 22.617 2 1
Consell Comarcal de la Segarra No Aplica 2 1

Comarca del Segrià 206.129 4 2
Ajuntament de Lleida 138.956 2 1
Consell Comarcal del Segrià No Aplica 2 1

Fascicle segon
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Entitat
Dada de  

referència 
habitants

NCL NCEP

Comarca de l’Urgell 36.462 2 1
Consell Comarcal de l’Urgell No Aplica 2 1

Comarca de l’Aran 9.971 2 1
Conselh Generau d’Aran No Aplica 2 1

Demarcació Territorial de Lleida i l’Alt Pirineu i Aran No Aplica 26 13

Comarca de l’Alt Camp 44.424 2 1
Consell Comarcal de l’Alt Camp No Aplica 2 1

Comarca del Baix Camp 192.245 4 2
Ajuntament de Reus 104.373 2 1
Consell Comarcal del Baix Camp No Aplica 2 1

Comarca del Baix Penedès 104.473 2 1
Consell Comarcal del Baix Penedès No Aplica 2 1

Comarca de la Conca de Barberà 19.852 2 1
Consell Comarcal de la Conca de Barberà No Aplica 2 1

Comarca del Priorat 9.180 2 1
Consell Comarcal del Priorat No Aplica 2 1

Comarca del Tarragonès 257.454 4 2
Ajuntament de Tarragona 134.515 2 1
Consell Comarcal del Tarragonès No Aplica 2 1

Demarcació Territorial de Tarragona No Aplica 16 8

Comarca del Baix Ebre 77.199 2 1
Consell Comarcal del Baix Ebre No Aplica 2 1

Comarca del Montsià 68.297 2 1
Consell Comarcal del Montsià No Aplica 2 1

Comarca de la Ribera d’Ebre 21.610 2 1
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre No Aplica 2 1

Comarca de la Terra Alta 11.352 2 1
Consell Comarcal de la Terra Alta No Aplica 2 1

Demarcació Territorial de Terres de l’Ebre No Aplica 8 4

Catalunya No Aplica 130 65

Antecedents del Decret llei 
1. Text del Decret llei aprovat en la sessió del Govern de 5.5.20.
2. Comunicat al secretari del Govern. 
3. Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 13/2008 de 4.5.20.
4. Informe jurídic de data 4.5.20.
5. Informe de la Direcció General de Pressupostos de 4.5.20.

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a la represa 
de l’activitat dels marxants
250-01262/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 63627 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.05.2020

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant, Santi Rodríguez i Serra, diputat del 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de re-
solució per l’establiment de mesures a l’activitat dels marxants per reemprendre-la 
després de les restriccions imposades per la crisi sanitària de la COVID-19, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Coneixement, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
Arran de la crisi sanitària provocada per la pandèmia de la COVID-19 i de les 

mesures que s’han hagut d’adoptar per tal de controlar-ne la seva expansió, s’han 
hagut de suspendre els mercats ambulants de productes no alimentaris.

Aquests mercats de marxants, que tenen lloc habitualment de forma setmanal 
a l’espai públic de nombrosos municipis de Catalunya, donen feina a un nombre 
important de famílies. I diem famílies per què en general, es tracta d’una activitat 
desenvolupada per autònoms amb l’ajut de llurs famílies i altres empleats, que dià-
riament cobreixen els mercats en determinats àmbits comarcals.

Degut a les circumstàncies sanitàries i a que aquesta activitat genera nombrosos 
desplaçaments a l’interior de les poblacions, però també entre poblacions veïnes, 
amb l’activació de l’estat d’alarma, s’han vist impedits de dur a terme la seva acti-
vitat.

En la mesura que es preveu el progressiu aixecament de les limitacions ara im-
posades segons l’evolució de la pandèmia, però també amb el convenciment de que, 
quan sigui possible, hauran de dur a terme llur activitat prenent mesures per evitar 
riscos de contagi, seria oportú començar a treballar sense dilacions en el planteja-
ment d’aquestes mesures per tal de facilitar-ne al sector la seva adopció, així com 
donar a conèixer a Ajuntaments i clients, les condicions sota les quals es podria re-
prendre aquesta activitat.

Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a negociar amb les associacions re-

presentatives dels marxants de Catalunya l’establiment de les mesures de prevenció 
adequades que permetin els marxants preparar-se per poder reprendre les seves ac-
tivitats a la major brevetat possible, tant aviat com s’aixequin les limitacions deriva-
des de la crisi sanitària generada per la COVID-19.

Palau del Parlament, 4 de maig de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat, 

SP PPC
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Proposta de resolució sobre l’impacte de la COVID-19 a les 
residències per a gent gran
250-01263/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 63686 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.05.2020

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Yolanda López Fernández, diputada del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre l’impacte de la COVID-19 a les residències de gent gran, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
Les residències de gent gran de Catalunya estan patint una situación dramática 

durant la crisi sanitària. Aquestes, a judici de molts professionals del sector i fami-
liars, s’han convertit en un focus de propagació de la COVID-19.

Han estat moltes les denúncies públiques sobre la falta d’informació i la poca 
claredatdel Departament de Treball, Afers Social i Famílies i de la direcció dels 
centres sobre l’estat de salut dels residents i la situació general dels centres.

Moltes d’aquestes denúncies han estat realitzades per familiars dels residents de 
centres com Ballús, Nostrallar (Els Palleresos), i Residència Vila-seca, a Tarragona 
i altres centres de Terres de l’Ebre, els quals asseguren que des de les residències no 
se’ls han anat informant degudament sobre l’estat de salut dels seus éssers estimats.

La falta d’informació i l’agreujament de la situació en la qual s’han vist algunes 
residències ha portat alguns ajuntaments a interposar denúncies davant dels Mossos 
d’Esquadra perquè s’obrissin investigacions respecte a greus situacions viscudes en 
algunes residències com, per exemple, l’ocorreguda a Nostrallar.

La greu situació de la gestió de la crisi del coronavirus a les residències de la ter-
cera edat va provocar el passat 8 d’abril un canvi competencial en el si del Govern, 
on el Departament de Treball, Afers socials i Famílies va cedir les seves competèn-
cies en matèria d’assistència a la tercera edat al Departament de Salut.

No obstant això, les famílies dels residents, així com els ajuntaments i la ciuta-
dania en general, tenen dret a una resposta clara i ferma per part del Govern sobre 
el que ha esdevingut en algunes residències des de l’inici de la crisi sanitària fins al 
dia 8 d’abril, quan es va desenvolupar el canvi competencial.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Encarregar una avaluació independent de la totalitat de residències i dels ser-

veis centrals de Catalunya, de l’impacte de la pandèmia amb l’objectiu de millorar 
el model i prendre mesures per a minimitzar futures emergències i dirimir respon-
sabilitats.

2) Realitzar un informe sobre el desenvolupament i l’impacte de la crisi de la 
COVID-19, durant el període del 13 de març i el 8 d’abril, a les residències de gent 
gran de les comarques de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.

Palau del Parlament, 4 de maig de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Yolanda López Fernández, diputada,  

GP CatECP
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Proposta de resolució sobre l’aplicació de la campanya «Mascareta 19» 
a les farmàcies
250-01264/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 63721 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.05.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, María del Camino Fernández Riol, diputada, 

Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 
con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presen-
tan la Propuesta de resolución para la implementación de la campaña Mascarilla 19  
en las farmacias catalanas, para que sea sustanciada ante la Comissió de Treball, 
Afers Socials i Famílies, con el siguiente texto: 

La emergencia sanitaria vivida en estos momentos debido a la pandemia por el 
COVID-19, afecta gravemente a las mujeres víctimas de violencia de género debido 
a la permanencia domiciliaria derivada del estado de alarma por COVID-19.

Este estado de confinamiento potencia el riesgo de sufrir violencia de género ya 
que se unen varios factores: más tiempo de convivencia de la víctima con el agresor, 
mayor control sobre la víctima, más dificultad para recibir ayuda externa, mayor in-
visibilidad de las agresiones y la dificultad para acudir a los centros de asistencia.

Estas mujeres se han quedado aisladas junto a su maltratador quedando en una 
situación de indefensión y con menores posibilidades para huir de los episodios y 
situaciones violentas que sufren.

Concretamente en Cataluña las llamadas por violencia de género han aumentado 
un 60%, motivo por el que l’Institut Catalá de les Dones y Mossos d’Esquadra, han 
solicitado a los establecimientos que se adhieran y colaboren con la campaña «Esta-
bliment segur contra la violència maclista». Esta iniciativa consiste en poner en un 
lugar visible de los comercios un cartel con el siguiente mensaje: «Establiment se-
gur contra la violència masclista. Si aquests dies de confinament sents que casa teva 
deixa de ser un espai segur per a tu o els teus fills i filles, aquí truquem per tu al 900 
900 120 o al 112. #NoEstàsSola #JoActuo».

Pero la realidad es que existe un gran desconocimiento de esta campaña ya que 
no se ha realizado una suficiente divulgación de la misma.

En Canarias, una acción impulsada por los Colegios Oficiales de Farmacéuticos 
con el Gobierno de Canarias, se ha puesto en marcha la iniciativa Mascarilla 19, y 
ya se ha extendido a otras Comunidades Autónomas de España como el País Vasco, 
Andalucía, Cantabria, Navarra entre otras.

Su objetivo es que las mujeres que se encuentran en situación de riesgo, o teman 
por su integridad física, psicológica y/o sexual, puedan acercarse a una farmacia, 
siendo el personal farmacéutico quien realice la llamada y alerten a los servicios de 
emergencias.

Las farmacias constituyen un punto cercano en el que las víctimas pueden soli-
citar ayuda, en su condición de recurso sanitario esencial. Es una respuesta rápida 
y eficaz para las víctimas.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Implantar con la colaboración del Consell de Col·legis Farmàceutics de Cata-

lunya, la campaña Mascarilla 19 para activarla en todas las farmacias de Cataluña 
en el periodo más breve posible.
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2. Potenciar la difusión de la campaña MASCARILLA 19 por todos los medios 
y canales de comunicación posible que permitan llegar al máximo de la ciudadanía 
catalana.

Palacio del Parlamento, 5 de mayo de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; María del Camino Fernández Riol, Noemí de 

la Calle Sifré, diputadas, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de rescat urgent 
per als sectors del comerç, els serveis, l’artesania i la moda, afectats 
econòmicament per la COVID-19
250-01266/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 63732 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.05.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, José María Cano Navarro, diputado del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para un plan 
de rescate urgente para el sector del comercio, los servicios, la artesanía y la moda 
afectados económicamente por el COVID-19, para que sea sustanciada ante la Co-
missió d’Empresa i Coneixement, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Nos encontramos ante una situación de emergencia y de extrema precariedad 

para casi todos los sectores económicos de la economía catalana, un tejido empre-
sarial que se está enfrentando a la grave crisis económica provocada por el Coro-
navirus.

Ante esta situación uno de los colectivos más afectados es el formado por el co-
mercio, los servicios, la artesanía y la moda que supone el 16% del PIB catalán, si 
contamos la venta al por mayor, al detalle y la venta de vehículos, representado, a 
su vez, el 15% de la ocupación de nuestra Comunidad Autónoma. Es un sector en 
el que más del 98% de los negocios lo forman autónomos, microempresas y Pymes, 
siendo muchos comercios actividades familiares.

En estos momentos más del 65% de los 101.000 establecimientos comerciales 
censados en Cataluña han tenido que cerrar sus puertas al público al declararse el 
estado de alarma el pasado 14 de marzo, ante la pandemia del COVID-19, lo que ha 
provocado que no pueden facturar mientras ven que siguen teniendo que soportar, 
cada día, todos sus gastos de estructura. Las pérdidas semanales se estiman en 525 
millones de euros, con un descenso de la facturación del 58% y con más de 210.000 
trabajadores del sector que no pueden acudir a sus puestos de trabajo.

El pasado 30 de abril, a las 00:00 horas, y a través del Consorcio del Comercio, 
Artesanía y Moda de Cataluña (CCAM), la Conselleria d’Empresa puso en marcha 
la concesión de una línea de subvenciones en el ámbito del comercio, los servicios, 
la artesanía y la moda afectados económicamente por el COVID-19. La subvención 
estaba dotada con 9 millones de euros, una cantidad que no cubre ni al 4% de los 
comercios afectados y se agotó, según las declaraciones de la propia Consellera de 
Empresa, en tan solo 7 horas. Muchos comerciantes pasaron la noche sin dormir 
intentando presentar la solicitud y a pesar de ello se quedaron fuera de la convoca-
toria.

Es imprescindible apoyar desde la Administración al pequeño comercio y así 
mantener su actividad y los puestos de trabajo una vez superemos esta situación y 
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eso implica una línea de liquidez directa, no retornable, de no menos de 200 millo-
nes de euros para todos esos comercios que han visto como prácticamente desapa-
recían sus ingresos.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
– Tomar las medidas necesarias para implementar una línea de ayuda con una 

dotación suficiente que permita abrir una línea de concesión de subvenciones direc-
tas en el ámbito del comercio, los servicios, la artesanía y la moda afectados econó-
micamente por el COVID-19.

Palacio del Parlamento, 4 de mayo de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; José María Cano Navarro, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’aplicació d’un pla de rescat urgent del 
sector turístic afectat econòmicament per la COVID-19
250-01267/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 63780 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.05.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portaveu, José María Cano Navarro, diputado del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para un plan 
de rescate urgente del sector turístico afectado económicamente por el COVID-19, 
para que sea sustanciada ante la Comissió d’Empresa i Coneixement, con el siguien-
te texto: 

Exposición de motivos
El turismo es uno de los sectores que está sufriendo un mayor impacto a raíz de 

la grave crisis sanitaria del COVID-19, en estos momentos prácticamente todos los 
destinos turísticos están parados.

En grandes cifras y desde el punto de vista económico, el turismo representa el 
12% del PIB catalán, con más de 19 millones de turistas extranjeros anuales que 
suponen unos ingresos por encima de los 21.000 millones de euros. Estas cifras no 
tiene en cuenta actividades indirectas que también dependen en parte del turismo; 
pensemos, por ejemplo, en la producción agroalimentaria de empresas próximas a 
las zonas turísticas, lo que hace que su efecto real sea todavía muy superior.

Desde el punto de vista del empleo el turismo representa cerca del 14% de la 
ocupación con más de 460.000 puestos de trabajos directos y es un sector esencial 
para la economía catalana.

Son muchas las incertidumbres y nadie es capaz de aportar certezas sobre la 
evolución de la pandemia, lo único cierto es que se prevén muchos cambios en el 
modelo de negocio del turismo y que se están acelerando transformaciones que ya 
se estaban produciendo.

El sector del turismo requerirá adaptarse a la delicada situación sanitaria, donde 
cobraran mucha importancia aspectos como el distanciamiento físico, las prácticas 
más higiénicas, y tendrán una mayor relevancia los aspectos sanitarios, todo ello 
afectará, sin duda, a la cadena de valor de los productos turísticos.

Es un sector que se enfrenta a la restricción de la movilidad internacional, como 
dato apuntar que el 80% de los turistas de Barcelona vienen en avión.
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Y desde el punto de vista económico la pérdida de ingresos de las familias y 
empresas provocada por esta crisis inédita, mermará el poder adquisitivo de los via-
jeros. Nos encontraremos con familias que querrán viajar pero que tendrán dificul-
tades económicas para realizar esos viajes.

También es un sector que tendrá que adaptarse a los más que probables cambios 
en los hábitos de los consumidores, que demandarán un mayor nivel de seguridad y 
unos protocolos específicos. Podrían cambiar las preferencias a la hora de los des-
plazamientos, ejemplos podrían ser el optar por trayectos cortos o desplazamientos 
en vehículos particulares.

Desde el punto de vista de la estructura empresarial el turismo es un sector ca-
racterizado, como la inmensa mayoría del tejido productivo catalán, por estar com-
puesto por autónomos, profesionales, microempresas y Pymes que les es imposible 
mantener su actividad sin ingresos mientras los pagos van cayendo implacables cada 
final de mes y donde las previsiones nos llevan a pensar que será el último de los 
sectores en salir de la crisis por sus características sociales y relacionales.

Ante esta situación el sector necesita liquidez directa urgente, compatible con 
otras ayudas y no retornable. En este sentido la Consellería de Empresa abrió una 
línea de subvenciones de 3,5 millones de euros que se agotó a las 48 horas, dejando 
fuera a la inmensa mayoría del sector.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
1. Tomar las medidas necesarias para implementar una línea de ayudas directas, 

con dotación presupuestaria suficiente, que dé apoyo a autónomos, profesionales y 
Pymes del sector turístico afectados por el COVID-19.

2. Realizar todas las gestiones necesarias para que los recursos que se iban a des-
tinar al Gran Premio de España de Fórmula 1, evento cancelado, se destinen ínte-
gramente a una línea de ayudas directas para dar apoyo a autónomos, profesionales 
y Pymes del sector turístico afectados por el COVID-19.

3. Crear el clúster de Innovación Turística de Catalunya, con la participación de 
empresas y universidades con acreditada trayectoria en formación, investigación y 
desarrollo turístico, con el objetivo de abordar los cambios estructurales del sector 
motivados por el COVID-19 y mejorar la competitividad del sector, y que se incluya 
el mismo en la Relación de Clústers de Cataluña que impulsa la Agencia para la 
Competitividad de la Empresa (ACCIO).

Palacio del Parlamento, 5 de mayo de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; José María Cano Navarro, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre subvencions per al pagament del lloguer
250-01268/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 64000 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.05.2020

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament 
del Parlament, presenta la Proposta de resolució sobre subvencions per al pagament 
del lloguer, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el 
text següent: 
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Exposició de motius
L’any 2019 es va aprovar la Resolució TES/816/2019, de 29 de març, per la qual 

s’aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència compe-
titiva, de les subvencions per al pagament del lloguer.

Aquesta resolució va canviar diferents requisits d’accés respecte a la convocatò-
ria de l’any anterior, així com criteris per a la adjudicació de les subvencions. Això 
ha provocat que moltes persones, principalment les que estan en situació de major 
necessitat, com el cas per exemple dels pensionistes, que anteriorment eren benefici-
aries d’aquesta subvenció enguany s’hagin queda sense aquests recursos, avocant-les 
a possibles situacions d’impagaments i conseqüent desnonament.

Reiterades vegades s’ha demanat informació i explicació sobre aquestes modi-
ficacions, les persones beneficiares d’aquesta convocatòria, el pressupost destinat 
aquesta partida, si s’ha esgotat la partida, preguntes totes elles a les quals l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya no ha donat respostes esclaridores.

La situació dramàtica que estan patint les persones mes vulnerables ha de ser 
resolta, com ja han fet altres comunitats autònomes, rectificant les modificacions 
introduïdes l’any 2019 que van desvirtuar l’objecte de les ajudes autoritzant una 
convocatòria extraordinària que reculli les persones que han quedat excloses per 
ingressos insuficients.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a resoldre una convocatòria extra-

ordinària d’ajuts per facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de 
lloguer a sectors de població en risc d’exclusió social, que les bases reguladores re-
cullin els següents requisits: 

1) Tenir uns ingressos de la unitat de convivència suficients per poder pagar el 
lloguer i que no superin els límits establerts. Per tant, eliminant el criteri, introduït 
en la convocatòria de l’any 2019, d’ingressos anuals de la unitat de convivència, 
iguals o superiors a 0,6 vegades l’IRSC.

2) La declaració de responsable com a medi acreditatiu d’ingressos que comple-
menti la informació de la declaració de l’IRPF ja que la base imposable no contem-
pla algunes ajudes percebudes. En el supòsit que amb els ingressos de la declaració 
de la renda no es compleixi el requisit de tenir uns ingressos mínims, però que que-
di acreditat que la persona sol·licitant està al corrent de pagament del lloguer, atès 
que algun membre de la unitat de convivència percep ingressos que no consten en la 
declaració de l’IRPF, s’admetrà una declaració responsable d’ingressos anuals de la 
persona sol·licitant o de qualsevol membre de la unitat de convivència en edat labo-
ral on constin els ingressos complementaris als declarats a l’IRPF del mateix exer-
cici fiscal. Aquesta declaració ha d’anar signada, només, pel membre de la unitat de 
convivència que percep aquests ingressos complementaris.

3) Com a justificant d’ingressos pel supòsit que tots els ingressos d’una unitat de 
convivència s’acreditin per mitjà d’una declaració responsable, s’admetrà informe 
socioeconòmic emès pels serveis bàsics d’atenció social municipals o pels tècnics 
mediadors de les entitats col·laboradores per a la gestió d’aquestes subvencions, sens 
perjudici de la comprovació administrativa corresponent.

4) Les persones sol·licitants han de tenir uns ingressos de la unitat de convivèn-
cia suficients per poder pagar el lloguer i que no superin els límits Ingressos com-
putables i límits màxim d’ingressos de la unitat de convivència que permet l’accés 
i la priorització de la subvenció (LIUC), establert als apartats 1 i 2 de l’article 17 
del Reial decret 106/2018, de 9 de març, es determina en funció dels membres de la 
unitat de convivència, s’expressa en nombre de vegades la quantia anual de l’IRSC, 
i d’acord amb les regles següents: 
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a) Si la unitat de convivència està formada per una sola persona adulta, el límit 
s’estableix en 1,41 vegades l’IRSC.

b) Si la unitat de convivència està formada per dues o més persones: 
– La primera persona adulta computa 1,41 vegades l’IRSC.
– Per cada persona addicional s’afegeix 0,46 vegades l’IRSC.
c) Si, un cop resoltes les sol·licituds que compleixin els requisits establerts, no 

s’ha exhaurit la dotació pressupostària assignada a la convocatòria, podran resultar 
beneficiàries les unitats de convivència amb ingressos no superiors a 2,80 vegades 
l’IRSC.

La quantia resultant es convertirà en nombre de vegades l’indicador de renda de 
suficiència de Catalunya (IRSC) en vigor durant el període al qual es refereixin els 
ingressos avaluats, i s’aplicarà el coeficient multiplicador del 0,7.

Palau del Parlament, 6 de maig de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

Proposta de resolució sobre el reconeixement de la tasca dels 
treballadors públics
250-01269/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 64063 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.05.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Dimas Gragera Velaz, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el re-
conocimiento de la labor que llevan a cabo los trabajadores públicos, para que sea 
sustanciada ante la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, con el 
siguiente texto: 

Exposición de motivos
En los últimos años años el govern de la Generalitat de Catalunya ha llevado a 

cabo recortes en materia de derechos laborales que han afectado de forma directa a 
los trabajadores públicos de Cataluña, que han tenido que efectuar el desarrollo de 
su trabajo en condiciones precarias en muchas ocasiones.

El recorte de las pagas extraordinarias de los años 2012, 2013 y 2014 ha supues-
to una muestra clara de la falta de interés del gobierno autonómico en los derechos 
laborales de nuestros trabajadores.

A pesar de todas estas circunstancias, en los años más duros de la crisis y en un 
escenario de recortes, su trabajo ha sido ejemplar y gracias a su profesionalidad se 
ha podido mantener el estado del bienestar en nuestra tierra a pesar de la falta de 
interés de la administración en muchas ocasiones.

Durante la crisis del COVID-19 de nuevo la ejemplaridad de muchos trabajado-
res públicos ha sido fundamental para combatir los efectos de la pandemia, traba-
jando muchas veces en condiciones de exposición y desprotección y demostrando 
un compromiso con la sociedad que trasciende lo profesional.

Desde la sociedad civil, han sido muchas las muestras espontáneas de agradeci-
miento e incluso las manifestaciones políticas ensalzando su labor. Pero, más allá 
de las declaraciones y las muestras de apoyo, desde la Administración se deben im-
pulsar políticas que aseguren la cobertura y protección de los trabajadores públicos 
y además, se deben restituir derechos laborales e impulsar gratificaciones a aquellos 
colectivos que más expuestos han estado a la epidemia.
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Resulta preocupante ver el destino de recursos del Govern de la Generalitat en 
partidas totalmente superfluas, mientras se desatienden aspectos como los menci-
onados en relación a los derechos laborales. Por este motivo consideramos impres-
cindible adaptar el presupuesto del Departamento de Políticas Digitales y Adminis-
tración pública a atender la emergencia del COVID-19.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
1) Asegurar el correcto aprovisionamiento de material de protección y la ade-

cuación de los espacios de trabajo y de atención terceros frente a epidemias y otros 
riesgos laborales, estableciendo un protocolo de actuación en caso de rebrote de la 
epidemia del COVID-19.

2) Pagar las partidas ya presupuestas para el año 2020 para devolver las pagas 
extras recortadas a los trabajadores públicos en los años 2013 y 2014 se paguen du-
rante el primer semestre de 2020 sin esperar a finalizar el año para su devolución. 
De esta manera se podrán avanzar recursos económicos ya presupuestados a las 
necesidades económicas y familiares que deban atender los trabajadores públicos.

3) Evaluar las diferentes situaciones impulsando un sistema de gratificación para 
los trabajadores públicos de aquellos sectores que han tenido una participación acti-
va frente a la epidemia y que más expuestos han estado a los contagios.

4) Establecer líneas de préstamos sin coste para aquellos trabajadores públicos 
que lo requieran por haberse visto recortados los ingresos de su unidad familiar.

4) Impulsar institucionalmente el reconocimiento a todos los trabajadores públi-
cos y voluntarios que han desarrollado durante la crisis del COVID-19 tareas rela-
cionadas con la atención a paliar los efectos de la epidemia, desde cualquier ámbito.

5) Realizar en un periodo de tres meses desde la aprobación de esta propuesta 
de resolución un estudio y presentar sus conclusiones para garantizar planificación 
adecuada de convocatoria de plazas y mejora de condiciones laborales para reducir 
la precariedad y la interinidad en la función pública en Cataluña.

Palacio del Parlamento, 4 de mayo de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Dimas Gragera Velaz, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre la creació de diversos fons per a la lluita 
contra els efectes de la COVID-19
250-01270/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 64064 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.05.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Dimas Gragera Velaz, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución de creación 
de diferentes fondos para luchar contra los efectos del COVID-19, para que sea sus-
tanciada ante la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, con el si-
guiente texto: 

Exposición de motivos
La situación creada por la crisis del COVID-19 provoca que desde las respon-

sabilidades públicas nos comprometamos a buscar soluciones a las problemáticas 
sanitarias, sociales y económicas a las que se va a tener que enfrentar la sociedad 
catalana en los próximos años.
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Es necesario crear foros y espacios de trabajo para debatir estas problemáticas, 
pero también es más necesario que nunca priorizar la inversión de los recursos pre-
supuestarios.

Desde cada departamento debe revisarse que gastos pueden reducirse y qué 
proyectos e inversiones debe priorizarse. La atención a las políticas públicas básicas 
debe centrarse en la inversión de los recursos, así como la creación de fondos espe-
ciales de atención a la emergencia provocada por el COVID-19.

El Departamento de Polítiques Digitals i Administració Pública mantiene entre 
las partidas presupuestarias y unidades de su consellería muchos gastos prescindi-
bles, en esta línea; se presentaron enmiendas a la Ley de Presupuestos 2020 que no 
fueron admitidas. Más allá del trámite de aprobación de unos presupuestos que han 
quedado desactualizados, consideramos que se deben modificar muchas partidas del 
presupuesto del departamento y reclasificar partidas dentro del mismo.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
1. Crear un fondo para impulsar el retorno de derechos laborales a los trabajado-

res públicos de Cataluña e impulsar nuevas convocatorias públicas de empleo con 
el objetivo de reducir la temporalidad y la falta de efectivos de personal, obteniendo 
dichos importes de proyectos digitales no prioritarios asignados, al CTTI y de la su-
presión de la Agencia de Ciberseguridad.

2. Crear un fondo para impulsar los desarrollos digitales dentro del ámbito de la 
medicina y la investigación médica, obteniendo dichos importes de proyectos digi-
tales no prioritarios asignados al CTTI y de la supresión de la Agencia de Ciberse-
guridad.

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Dimas Gragera Velaz, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre el reforçament del model d’atenció als 
alumnes amb necessitats educatives especials
250-01271/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 64065 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.05.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para reforzar el 
modelo de atención a los alumnos con necesidades especiales, para que sea sustan-
ciada ante la Comissió d’Educació, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La situación de excepcionalidad que vivimos con motivo de la alerta sanitaria 

provocada por la COVID-19 y la suspensión de la educación presencial está afec-
tando especialmente a los colectivos más vulnerables. Entre estos colectivos se en-
cuentra el alumnado con necesidades educativas especiales por presentar algún tipo 
de discapacidad o trastorno grave de conducta. Este tipo de alumnado se encuentra 
escolarizado en centros ordinarios, centros de atención educativa preferente o, cu-
ando requiere actuaciones y recursos más especializados e intensivos, en centros de 
educación especial.
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Este modelo mixto de escolarización presta un apoyo fundamental para el de-
sarrollo integral de este tipo de alumnado. La imposibilidad de acudir a los centros 
docentes durante el estado de alarma sanitaria está afectando muy negativamente al 
aprendizaje y desarrollo de estos alumnos. A esta situación desfavorable se le suma 
una doble incertidumbre. En primer lugar, la generada por la posibilidad de que se 
repita, como ha sucedido en los últimos años, una insuficiencia de personal de en-
fermería y fisioterapia que pueda atender adecuadamente a los alumnos con disca-
pacidad y trastornos. En segundo lugar, la generada por la intención del Gobierno de 
España de tramitar el proyecto de Ley de modificación de la LOE, en cuya Dispo-
sición Adicional Cuarta se insta a las Administraciones Educativas a desarrollar un 
plan para que, en el plazo de 10 años, los centros ordinarios puedan atender a todos 
los alumnos con necesidades educativas especiales.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente:

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Reforzar, con el objetivo de paliar las consecuencias de la COVID-19, el ac-

tual modelo mixto de atención a alumnos con necesidades educativas especiales en 
centros ordinarios, centros de atención educativa preferente y centros de educación 
especial.

2. Garantizar la presencia de todo el personal especializado en la atención al 
alumnado con necesidades educativas especiales en todos los centros, incluyendo el 
personal de enfermería y fisioterapia, en el momento en el que la situación de alarma 
sanitaria permita la reanudación de la escolarización presencial.

Palacio del Parlamento, 7 de mayo de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre la reducció de la càrrega fiscal al 
turisme arran de la COVID-19
250-01272/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 64151 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.05.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, José María Cano Navarro, diputado del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para reducir la 
carga fiscal al turismo ante el COVID-19, para que sea sustanciada ante la Comissió 
d’Empresa i Coneixement, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El turismo es uno de los sectores que está sufriendo un mayor impacto a raíz de 

la grave crisis sanitaria del COVID-19, en estos momentos prácticamente todos los 
destinos turísticos están parados.

En grandes cifras y desde el punto de vista económico, el turismo representa el 
12% del PIB catalán, con más de 19 millones de turistas extranjeros anuales que 
suponen unos ingresos por encima de los 21.000 millones de euros. Estas cifras no 
tiene en cuenta actividades indirectas que también dependen en parte del turismo; 
pensemos, por ejemplo, en la producción agroalimentaria de empresas próximas a 
las zonas turísticas, lo que hace que su efecto real sea todavía muy superior.
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Desde el punto de vista del empleo el turismo representa cerca del 14% de la 
ocupación con más de 460.000 puestos de trabajos directos y es un sector esencial 
para la economía catalana.

Son muchas las incertidumbres y nadie es capaz de aportar certezas sobre la 
evolución de la pandemia, lo único cierto es que se prevén muchos cambios en el 
modelo de negocio del turismo y que se están acelerando transformaciones que ya 
se estaban produciendo.

El sector del turismo requerirá adaptarse a la delicada situación sanitaria, donde 
cobraran mucha importancia aspectos como el distanciamiento físico, las prácticas 
más higiénicas, y tendrán una mayor relevancia los aspectos sanitarios, todo ello 
afectará, sin duda, a la cadena de valor de los productos turísticos.

Es un sector que se enfrenta a la restricción de la movilidad internacional, como 
dato apuntar que el 80% de los turistas de Barcelona vienen en avión.

Y desde el punto de vista económico la pérdida de ingresos de las familias y 
empresas provocada por esta crisis inédita, mermará el poder adquisitivo de los via-
jeros. Nos encontraremos con familias que querrán viajar pero que tendrán dificul-
tades económicas para realizar esos viajes.

También es un sector que tendrá que adaptarse a los más que probables cambios 
en los hábitos de los consumidores, que demandarán un mayor nivel de seguridad y 
unos protocolos específicos. Podrían cambiar las preferencias a la hora de los des-
plazamientos, ejemplos podrían ser el optar por trayectos cortos o desplazamientos 
en vehículos particulares.

Desde el punto de vista de la estructura empresarial el turismo es un sector ca-
racterizado, como la inmensa mayoría del tejido productivo catalán, por estar com-
puesto por autónomos, profesionales, microempresas y Pymes que les es imposible 
mantener su actividad sin ingresos mientras los pagos van cayendo implacables cada 
final de mes y donde las previsiones nos llevan a pensar que será el último de los 
sectores en salir de la crisis por sus características sociales y relacionales.

Ante esta situación el sector necesita reducir al máximo todas las cargas fiscales 
que soporta, entre ellas la tasa turística y aplazar el ingreso de los importes pendi-
entes de ese tributo.

También queremos aprovechar esta propuesta de resolución para proponer el re-
conocimiento de todas las iniciativas solidarias del sector, un sector de vital impor-
tancia para el empleo y que muchas veces ha sido maltratado injustamente por de-
terminadas declaraciones y acciones.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
1. Establecer la exención para los años 2020 y 2021 del impuesto sobre las estan-

cias en establecimientos turísticos ante la crisis del COVID-19.
2. Establecer una moratoria en el plazo de presentación e ingreso de las autoli-

quidaciones pendientes del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísti-
cos, que de manera excepcional será entre los días 1 y 20 de octubre de 2021.

3. Hacer un reconocimiento al sector del turismo por su labor solidaria ante la 
crisis sanitaria, económica y social del COVID-19.

Palacio del Parlamento, 8 de mayo de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; José María Cano Navarro, diputado, GP Cs
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Proposta de resolució sobre el reconeixement de les oficines de 
farmàcia durant la crisi sanitària generada per la COVID-19
250-01273/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 64152 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.05.2020

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant, Santi Rodríguez i Serra, diputat del 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de re-
solució sobre el reconeixement de les oficines de farmàcia durant la crisi sanitària 
generada per la COVID-19, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
Durant l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 ha estat imprescin-

dible la mobilització de tots els recursos sanitaris disponibles per atendre de la mi-
llor manera el conjunt de la ciutadania, tant els afectats pel virus, com la resta de 
la població, quines necessitats d’atenció sanitària continuen sent les mateixes amb 
l’emergència, que sense l’emergència.

En aquesta situació, el Departament de Salut ha comptat amb els establiments 
sanitaris més nombrosos, més estesos per tot el territori i dotats de professionals 
sanitaris, com són les oficines de farmàcia i els farmacèutics. Aquest fet ha permès 
alliberar altres recursos sanitaris, principalment els centres d’atenció primària, per 
destinar-los a la gestió de l’emergència.

En aquest sentit, s’ha permès als farmacèutics accedir als plans de medicaci-
ons dels pacients, se’ls ha dotat de capacitat d’allargar tractaments de llarga durada 
d’acord amb el seu criteri professional, i fins i tot, s’han fet càrrec de la distribució 
dels medicaments de dispensació a farmàcia hospitalària.

Finalment, també s’ha confiat en les oficines de farmàcia per a la distribució 
massiva de mascaretes de protecció, que més enllà d’una incidència informàtica 
durant les primeres hores de dispensació, ha permès distribuir hores d’ara, més de  
3 milions de mascaretes a la ciutadania.

A Catalunya disposem de 3.214 oficines de farmàcia distribuïdes per tot el terri-
tori ateses per professionals sanitaris, i que per tant ofereix una accessibilitat de la 
ciutadania, que no ofereix cap altre equipament sanitari.

Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya valora molt positivament el paper desenvolupat per 

les oficines de farmàcia, els professionals farmacèutics i els seus treballadors durant 
l’emergència sanitària derivada del SARS-CoV-2.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Valorar, conjuntament amb els agents socials i professionals del sector farma-

cèutic, el funcionament de les funcions assignades a les oficines de farmàcia.
b) Valorar i acordar amb els agents socials i professionals quines de les mesures 

adoptades durant l’emergència sanitària de la COVID-19 poden romandre assigna-
des a les oficines de farmàcia un cop superada la crisi sanitària.

c) Valorar i acordar amb els agents socials i professionals en quins altres àmbits 
de l’assistència sanitària els professionals de la farmàcia poden col·laborar, tot mi-
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llorant l’atenció que rep la ciutadania, intentant optimitzar els recursos disponibles, 
en benefici de la salut pública.

Palau del Parlament, 8 de maig de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat, 

SP PPC

3.10.30. Debats generals

Debat general sobre la gestió de les residències per a gent gran i per 
a persones amb discapacitat durant la pandèmia de la Covid-19
255-00011/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS; GP CATECP; SP CUP-CC; SP PPC

Reg. 63901 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.05.2020

A la Mesa del Parlament
Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que estableix l’article 156.1 

del Reglament del Parlament,

Sol·liciten
Que el president del Parlament convoqui un debat específic al Parlament sobre 

la gestió dels serveis residències per a gent gran i persones amb discapacitat durant 
la pandèmia de la COVID-19.

La crisi sanitària per la COVID-19, de dimensions mundials, ha impactat Catalu-
nya amb força. Una crisi sense precedents que ha posat al descobert les mancances 
del nostre sistema residencial. És indispensable que el Parlament de Catalunya ana-
litzi aquest impacte i formuli al Govern les propostes que es considerin oportunes 
per millorar un sistema i unes professionals que han expressat no haver rebut prou 
atenció ni prou recursos abans i durant la pandèmia.

La COVID-19 no només ha afectat de manera especial la població de major de 
setanta anys sinó que, a més, ho ha fet amb especial virulència als centres residen-
cials per a la gent gran i per a persones amb discapacitat. A data 4 de maig de 2020, 
segons les dades fetes públiques per la Conselleria de Salut, un total de 11.632 per-
sones residents han estat confirmades com a positius, 29.177 com a sospitosos i 3.131 
malauradament han estat èxitus. Aquestes dades continuen incrementant-se ja que 
els centres són un important focus d’infecció, on el virus avança amb més facilitat 
entre una població amb una mitjana de vuitanta-quatre anys i amb el 90% d’avis i 
àvies amb malalties prèvies.

A més, la concentració de persones grans en espais reduïts amb manca d’autono-
mia i, per tant, amb necessitats de contacte continuat amb professionals ha provocat 
que, a més dels residents, les professionals que treballen en el sector hagin patit de 
manera contundent les conseqüències del coronavirus. Les cures que dediquen als 
majors han provocat que siguin un col·lectiu diana del contagi, amb les conseqüents 
baixes laborals, que superen les 4.000. La falta de material d’autoprotecció, la gran 
rotació del personal, les indicacions a vegades contradictòries d’aïllament dels resi-
dents, les característiques constructives de les pròpies residències i les condicions la-
borals, han convertit les residències en el major focus d’infecció i en el sector menys 
recolzat pel Govern català.

Cal fer esment a com les residències de persones amb discapacitat han partit 
l’impacte del COVID-19. Ara per ara, no es disposen de dades oficial de com la 
pandèmia els ha afectat, però el sector ha expressat la seva queixa per les mateixes 
mancances expressades per les residències de gent gran, tot i que amb major grau 
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de desinformació i abandonament, atès que els i les residents necessiten de protocols 
específics per la seva discapacitat que han estat inexistents.

Les entitats, patronals i sindicats representatius del sector han manifestat en di-
verses ocasions des de l’inici de l’Estat d’Alarma, les dificultats de provisió de mate-
rial de protecció per als/les professionals, l’absència de directrius clares, i la manca 
d’atenció i coordinació entre l’administració i els equips gestors dels serveis residen-
cials. Cal recordar que el Govern va assumir que desconeixia la situació de 200 re-
sidències a Catalunya i la dificultat per rebre dades actualitzades d’aquestes. Davant 
aquestes situacions tant greus, diversos ajuntaments han assumit el cost de les des-
infeccions o han encarregat directament aquestes a la Unitat Militar d’Emergències, 
Bombers o altres empreses. També han assumit la compra de material d’autoprotec-
ció, o la millora de la comunicació entre els residents i les famílies. Els propis cen-
tres residencials, de fons propis, han fet front a despeses davant la manca de provisió 
per part de la Generalitat.

Per analitzar la situació actual del sistema residencial català, cal fer esment les 
patronals i sindicats més representatius del sector porten anys demanant un incre-
ment de les ràtios i dels mòduls, congelats des del 2011, per donar una major cober-
tura als residents i millorar les deplorables condicions laborals del sector, així com 
obrir el debat del model residencial del futur. La inacció del Govern de la Generali-
tat no ha permès en tots aquests anys caminar cap a aquest model, que hagués estat 
molt útil per lluitar contra el Coronavirus. La realitat s’ha imposat. La gestió per 
part de la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies ha provocat que la Con-
selleria de Salut assumís les competències.

En síntesi, la situació viscuda ens obliga a cercar, de forma urgent, un nou model 
residencial a Catalunya, però de forma urgent i mentre es defineix aquest model, cal 
portar a terme canvis substancials en l’actual gestió dels serveis residencials.

Objectiu del debat: 
Analitzar la gestió portada a terme pel Govern de la Generalitat sobre la inci-

dència de la COVID-19 als centres residencials de Gent Gran i persones amb disca-
pacitat a Catalunya, i acordar les actuacions concretes per millorar la protecció i la 
cura dels seus residents, les condicions laborals de les seves treballadores, i encetar 
el debat sobre el model residencial que permeti afrontar els reptes de futur.

Temari del debat: 
– La informació i coordinació del Govern amb les entitats gestores dels equipa-

ments residencials.
– Les actuacions realitzades per protegir els i les residents de la incidència del 

coronavirus.
– La transparència en la informació i la garantia dels drets de les persones resi-

dents i les seves famílies.
– Les condicions laborals i de protecció de les professionals.
– El model residencial actual i futur, tant pel que fa a la gent gran com a les per-

sones amb discapacitat.
– Les accions de desinfecció dels equipaments realitzades. Les actuacions i ins-

peccions realitzades davant possibles negligències.
– Les mesures de prevenció i protecció de brots epidèmics.
– La informació i coordinació amb els Ajuntaments.
– El canvi de competències del departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

al Departament de Salut.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2020
Eva Granados Galiano, GP PSC-Units; Susanna Segovia Sánchez, GP CatECP, 

portaveus. Carles Riera Albert, SP CUP-CC; Alejandro Fernández Álvarez, SP PPC,  
representants
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Debat sobre la gestió de la crisi sanitària de la COVID-19, les 
mesures adoptades per a fer-hi front i les accions previstes de 
protecció social i reactivació econòmica
255-00012/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 64154 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.05.2020

Al president del Parlament
Quim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que 

estableix l’article 156 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito
La celebració d’un debat específic per tractar la gestió de la crisi sanitària del 

COVID-19, així com les mesures empreses per fer front a la situació durant la pan-
dèmia i les accions previstes de protecció social i per a la reactivació econòmica.

El Govern de la Generalitat persisteix en l’esforç de definir una estratègia de me-
sures per tal de contenir els efectes ocasionats per la pandèmia del COVID-19, però 
tot i la urgència i la necessitat d’actuació ràpida, el Govern, des de l’inici de la crisi 
ha volgut escoltar els diferents sectors afectats així com els grups parlamentaris.

Per això, tot i les diverses reunions mantingudes amb els grups parlamentaris 
des de l’inici de la crisi sanitària i les diverses sessions informatives dels membres 
del Govern en les diverses comissions del Parlament, sol·licito aquest debat especí-
fic amb l’objectiu de fer partícips els grups parlamentaris del debat sobre les me-
sures relatives a la gestió de la crisi sanitària, econòmica i social ocasionada pel  
COVID-19, així com amb l’ànim de convidar-los a fer les seves propostes per afron-
tar els reptes econòmics i socials que aquesta crisi ens planteja.

Així mateix, i en compliment del que disposa l’art. 156.4, proposo el guió se-
güent de temes pel debat: 

– Afectació i conseqüències de la pandèmia.
– Efectes i implicacions de les decisions de l’Estat sobre Catalunya i sobre la ges-

tió del Govern de la Generalitat.
– Mesures portades a terme per fer front a l’emergència, especialment en l’àmbit 

sanitari, assistencial i de residències, però també en tots els àmbits afectats (educa-
tiu, turístic, cultural, comerç, esportiu, mobilitat, seguretat...).

– Mesures portades a terme per contribuir a mantenir la capacitat productiva i els 
ingressos de treballadors i empreses.

– Gestió de la fase de represa i reactivació de l’activitat.
– Mesures per a la protecció social i l’impuls de la reactivació econòmica.

Barcelona, 8 de maig de 2020
Joaquim Torra Pla, president de la Generalitat de Catalunya

Debat sobre la reconstrucció de Catalunya davant de l’impacte de la 
pandèmia de la Covid-19
255-00013/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 64313 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.05.2020

Al Presidente del Parlamento
Los diputados abajo firmantes, que constituyen una cuarta parte de los miembros 

de esta cámara, de acuerdo con lo establecido por el artículo 156.1 del Reglamento 
del Parlamento, exponen: 
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Ante el terrible y doloroso impacto que está causando la pandemia COVID-19 en 
nuestro país y en especial en nuestra Comunidad Autónoma, es aún más exigible un 
especial deber y responsabilidad de todos los poderes públicos consistente el de per-
seguir el interés general de todos los ciudadanos (art. 103 Constitución Española).

Por ello, a efectos de anteponer ese interés general a cualquier otro interés o con-
sideración, es indispensable que el conjunto de las fuerzas representadas en el Par-
lament y el Govern de la Generalitat trabajen de manera consensuada tanto la pla-
nificación como implementación de las medidas sanitarias, económicas y sociales 
necesarias para responder de manera urgente y extraordinaria a la actual situación 
como en el diseño e implementación de aquellas precisas para reconstruir nuestra 
Comunidad Autónoma tras el impacto social, económico y sanitario que está oca-
sionando la pandemia COVID-19. El objetivo de todos los poderes públicos ahora 
mismo debe ser salvar vidas, economías y empleos.

Por ello, conviene que el Parlament de Catañuña, inicie los trabajos de planifica-
ción y búsqueda de consenso entre las fuerzas políticas representadas y el Govern de 
la Generalidad para la adopción de las medidas indispensables en un debate general 
público y con transparencia que persiga los intereses generales de los ciudadanos a 
través de la necesaria Reconstrucción de Cataluña.

Solicitan
Que se celebre un debate general en el Parlamento para la Reconstrucción de 

Cataluña.
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 156.4 del Reglamento del Parlamen-

to, a continuación se consigna el guión de los temas que se proponen como objeto 
del debate un debate basado en dos ejes: 

Se propone un debate basado en dos ejes.
Un primer eje relativo a las medidas urgentes y extraordinarias en los ámbitos 

sanitario, económico y social ante el impacto ya ocasionado por la pandemia del 
COVID-19 que comprenda: 

1. Medidas urgentes y extraordinarias en el ámbito sanitario para intentar salvar 
el máximo número de vidas posibles.

2. Medidas urgentes y extraordinarias en el ámbito sanitario para intentar salvar el 
máximo número de actividades económicas, en especial las realizadas por PYMES  
y autónomos, como medio de salvar el máximo empleo posible.

3. Medidas urgentes y extraordinarias en el ámbito social para paliar los efectos 
de esta crisis, respondiendo a las necesidades más urgentes por parte de la ciuda-
danía y salvaguardando la protección de los colectivos más vulnerables, como son, 
entre otros, nuestros mayores.

Un segundo eje relativo a las medidas estructurales necesarias a corto, medio y 
largo plazo para la reconstrucción de nuestra Comunidad Autónoma ante el daño 
ya ocasionado por la pandemia COVID-19. En especial, en esta parte del debate de-
ben tratarse sobre las medidas para evitar en la medida de lo posible y, en su caso, 
responder de manera más eficiente y eficaz ante un eventual brote del COVID-19.

Palacio del Parlamento, 9 de mayo de 2020
Carlos Carrizosa Torres, presidente; Lorena Roldán Suárez, portavoz; Mari-

na Bravo Sobrino, portavoz adjunta; Matías Alonso Ruiz, Héctor Amelló Montiu, 
Martín Eusebio Barra López, Susana Beltrán García, David Bertran Román, José 
María Cano Navarro, Jean Castel Sucarrat, Noemí de la Calle Sifré, Carmen de 
Rivera i Pla, Francisco Javier Domínguez Serrano, Mercè Escofet Sala, Antonio 
Espinosa Cerrato, Jorge Feijóo Suñol, Maialen Fernández Cabezas, María del Ca-
mino Fernández Riol, Munia Fernández-Jordán Celorio, Joan García González, 
Dimas Gragera Velaz, Manuel Losada Seivane, Ignacio Martín Blanco, David Me-
jía Ayra, Blanca Victoria Navarro Pacheco, Martí Pachamé Barrera, Javier Rivas 
Escamilla, Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, Alfonso Sánchez Fisac, 
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Carlos Sánchez Martín, Sergio Sanz Jiménez, Sonia Sierra Infante, Jorge Soler 
González, Elisabeth Valencia Mimbrero, María Francisca Valle Fuentes, Laura 
Vílchez Sánchez, diputados, GP Cs

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 4/2020, sobre el Patronat 
de la Muntanya de Montserrat, corresponent a l’exercici del 2017
256-00042/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 64009 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 12.05.2020

L’Informe de fiscalització 4/2020, sobre el Patronat de la Muntanya de Montserrat,  
corresponent a l’exercici del 2017 pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament i en 
l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans, 
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 186.8 del Reglament del Par-
lament: 10 dies hàbils (del 19.05.2020 al 02.06.2020).
Finiment del termini: 03.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.05.2020.

Memòria i compte de la Sindicatura de Comptes corresponents al 2019
256-00043/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 64153 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 12.05.2020

La Memòria d’activitats de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, exercici 
2019, i el seu annex, el Compte de la Sindicatura de Comptes, exercici 2019 poden  
ésser consultats a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A DEMANAR LA PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA

Termini per a sol·licitar la compareixença del síndic major i els altres membres de 
la Sindicatura perquè presentin la Memòria i el Compte davant la Comissió, d’acord 
amb l’article 189 del Reglament del Parlament: 15 dies hàbils (del 19.05.2020 al 
09.06.2020).
Finiment del termini: 10.06.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.05.2020.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/67335641.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/67335641.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/67336500.pdf 
https://www.parlament.cat/document/publicacions/67336500.pdf 
https://www.parlament.cat/document/publicacions/67336503.pdf 
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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 654/XII, sobre la destinació 
de recursos a l’espai natural de la Platgeta, al parc Maria Rúbies, de 
Camarasa
290-00605/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 63609 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 12.05.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 654/XII, sobre 
l’elaboració d’un pla d’usos de l’espai natural de la Platgeta, al parc Maria Rúbies, 
de Camarasa (tram. 290-00605/12), us informo del següent:

La Platgeta, ubicada en el parc fluvial Maria Rúbies de Camarasa (Noguera), 
és un espai lúdic i recreatiu que es troba fora de l’espai natural protegit inclòs en 
el PEIN i la xarxa Natura 2000 denominat «Aiguabarreig Segre-Noguera Palla-
resa».

L’Ajuntament de Camarasa ha detectat problemes en aquest punt, a causa de la 
massificació provocada per l’afluència de persones en l’època estival. Des del con-
sistori s’ha demanat a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) que es faci càrrec de la 
neteja de la vegetació de ribera de la zona, per tal d’evitar que s’embrutés l’entorn. 
Des de l’ACA no s’ha actuat encara, donat que l’organisme competent en l’àmbit del 
manteniment i conservació de lleres en aquesta zona és la Confederació Hidrogrà-
fica de l’Ebre (CHE).

L’entrada en vigor, el novembre de 2019, del Decret llei 16/2019, del 26 de no-
vembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies re-
novables, ja habilita l’ACA per tal de poder actuar per emergència en aquest indret, 
cosa que inclou també les afeccions provocades pel temporal Gloria.

Ateses les noves possibilitats que dóna aquesta disposició per actuar en la 
part catalana de la conca del riu Ebre, des de l’ACA s’està elaborant un registre 
amb les necessitats d’actuacions en lleres, entre les quals s’inclou la neteja de la 
llera del riu Segre en la zona de la Platgeta de Camarasa. En aquest cas s’actu-
arà desenvolupant una esbrossada i altres accions per al manteniment del bosc 
de ribera.

Aquest registre s’està elaborant per a tota la demarcació de Lleida (entre la Cer-
danya, la Vall d’Aran i el Segrià), si bé l’actuació sobre la Platgeta de Camarasa serà 
prioritzada.

L’inici d’aquestes accions es preveu a mitjans d’aquest any 2020.
A més, s’està planificant l’elaboració d’un Pla director d’usos (PDU) per al con-

junt de l’embassament de Sant Llorenç de Montgai i fins a l’aiguabarreig Segre-No-
guera Pallaresa, que inclogui l’ordenació d’activitats en aquesta làmina d’aigua, de 
forma similar a com es desenvolupa en els casos del Congost de Mont-rebei o de 
l’embassament de Rialb.

Al mateix temps, des de l’ACA s’ha enviat un escrit a la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro (CHE) informant del contingut de la Resolució.

També, en data 30 de gener de 2020, s’ha donat trasllat d’aquesta Resolució al 
Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demogràfico perquè es tingui en consi-
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deració i es procedeixi, en el marc de les seves competències, a impulsar les mesu-
res que possibilitin fer-la efectiva.

Barcelona, 4 de maig de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 658/XII, sobre l’elaboració 
del Pla territorial parcial de la vegueria Penedès
290-00609/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 63610 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 12.05.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 658/XII, sobre 
l’elaboració del Pla territorial parcial de la vegueria Penedès (tram. 290-00609/12), 
us informo del següent:

Pel que fa al punt a, a més dels tràmits reglats d’informació i participació pública 
previstos per la legislació pels tràmits de formulació d’un Pla Territorial Sectorial, 
pel cas concret del PTP Penedès, es va constituir un grup de treball format per re-
presentants de les quatre comarques incloses a la vegueria del Penedès. Els mem-
bres d’aquest Grup de treball, en les més de 20 sessions celebrades han pogut fer les 
seves aportacions al document del PTP.

Actualment, el document del PTP del Penedès es troba al nivell d’Avanç de pro-
postes. Està previst sotmetre aquest document, recentment acabat, a un procés de-
liberatiu de participació ciutadana, al qual hi podrà participar tota la societat civil.

Quant al punt b), entre les diferents estratègies que planteja l’Avanç de propostes 
del PTP es preveu la potenciació de la gestió agroalimentària del Penedès.

Barcelona, 4 de maig de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 660/XII, sobre la inclusió dels 
camins de ronda de la Costa Brava en el Pla d’ordenació del litoral i 
el garantiment de la titularitat pública dels futurs camins
290-00611/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 63825 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 12.05.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 660/XII, sobre la 
inclusió dels camins de ronda de la Costa Brava en el Pla d’ordenació del litoral i 
el garantiment de la titularitat pública dels futurs camins (tram. 290-00611/12), us 
informo del següent:

El projecte de Llei d’Ordenació del Litoral, actualment en tramitació parlamen-
tària, preveu, en el termini de dos anys a comptar des de la seva entrada en vigor, 
la redacció del Pla d’ordenació del litoral, el qual, entre d’altres determinacions, in-
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corporarà el conjunt de camins de ronda de la Costa Brava, garantint la titularitat 
pública dels terrenys per on discorrin.

Barcelona, 6 de maig de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 119/XII, sobre l’emergència 
climàtica
390-00119/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 63612 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 12.05.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment a l’apartat a, b i c de la Moció 119/XII, sobre 
l’emergència climàtica (tram. 390-00119/12), us informo del següent:

Pel que fa al punt a), actualment s’està donant prioritat al desenvolupament dels 
pressupostos de carboni, treball que en part també resultarà d’utilitat en el coneixe-
ment de la petjada de carboni de Catalunya.

Quant al punt b), el 15 de juliol va tenir lloc la primera reunió del Comitè d’Ex-
perts del Canvi Climàtic un cop el Parlament va fer efectius els nomenaments. De 
les hores ençà ja s’han dut a terme diferents reunions, amb la voluntat d’establir el 
que han de ser els pressupostos de carboni per a la dècada del 2021-2030 i que han 
d’estar aprovats abans de finalitzar el 2020.

Així mateix l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) va encarregar el 
2018 un treball preliminar per disposar d’informació relativa a:

– experiències d’implantació de pressupostos de carboni per altres governs
– el context a Catalunya i en especial l’art de modelització
– una proposta de treball per a l’elaboració dels pressupostos
Així mateix, l’OCCC en col·laboració amb el CREAF, està estudiant la metodo-

logia establerta en el projecte europeu MEDEAS, com a base per a la seva aplicació 
als pressupostos de carboni, en el que és la seva dimensió energètica.

Pel que fa al punt c, el Govern va aprovar el Decret llei 16/2019, de 26 de novem-
bre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renova-
bles (DOGC 8012 - 28.11.2019), convalidat pel Parlament, l’11 de desembre de 2019.

El text elimina barreres administratives per a la implantació d’energies eòlica i 
fotovoltaica, i soluciona diversos aspectes de la Llei del canvi climàtic que havien 
estat declarats inconstitucionals.

Amb aquest decret-llei s’eliminen les barreres a la generació amb energies re-
novables, garantint que no tinguin un impacte ambiental, paisatgístic ni urbanístic; 
i doten els ciutadans i les empreses d’eines més assequibles per ser els seus propis 
generadors d’energies renovables.

Barcelona, 4 de maig de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb la consellera de la Presidència sobre la gestió de l’emergència 
sanitària produïda per la COVID-19
354-00275/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP (reg. 63603).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Afers Institucionals, 11.05.2020.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença d’Artur Mas i Gavarró, expresident de la 
Generalitat, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi 
sobre la confirmació per part del Tribunal Suprem de la sentència de 
la Secció Desena de l’Audiència Provincial de Barcelona amb relació 
al cas Palau
356-00749/12

SOL·LICITUD

Presentació: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units (reg. 64014).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 11.05.2020.

Sol·licitud de compareixença d’Artur Mas i Gavarró, expresident de 
la Generalitat i de Convergència Democràtica de Catalunya, davant 
la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la condemna 
ferma confirmada pel Tribunal Suprem amb relació al cas Palau
356-00750/12

SOL·LICITUD

Presentació: Lorena Roldán Suárez, del GP Cs (reg. 64076).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 11.05.2020.

Sol·licitud de compareixença de Laura Borràs i Castanyer, 
exconsellera de Cultura, davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè informi sobre la contractació pública presumptament 
irregular de la Institució de les Lletres Catalanes que exposa la 
Sindicatura de Comptes
356-00751/12

SOL·LICITUD

Presentació: Dimas Gragera Velaz, del GP Cs (reg. 64077).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 11.05.2020.
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4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de 
Justícia sobre les mesures adoptades per a fer front a la crisi de la 
COVID-19
355-00133/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 18 de la Comissió de Justícia, tinguda el 
21.04.2020, DSPC-C 480.

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença del director general de Prevenció, Extinció d’Incendis 
i Salvaments davant la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector 
de la Petroquímica
357-00694/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector 
de la Petroquímica, tinguda el 12.05.2020, DSPC-C 486.

Compareixença de la directora general de Protecció Civil davant la 
Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica
357-00695/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector 
de la Petroquímica, tinguda el 12.05.2020, DSPC-C 486.

Compareixença d’una representació de l’Associació Parcs Químics de 
Seguretat de l’Associació Empresarial Química de Tarragona davant 
la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica
357-00696/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector 
de la Petroquímica, tinguda el 12.05.2020, DSPC-C 486.
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Compareixença del director del Centre d’Atenció i Gestió de 
Trucades d’Urgència 112 Catalunya davant la Comissió d’Estudi de la 
Seguretat del Sector de la Petroquímica
357-00697/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector 
de la Petroquímica, tinguda el 12.05.2020, DSPC-C 486.

Compareixença d’Antoni Encinas Piñol, gerent del Sistema 
d’Emergències Mèdiques, davant la Comissió d’Estudi de la 
Seguretat del Sector de la Petroquímica
357-00698/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector 
de la Petroquímica, tinguda el 12.05.2020, DSPC-C 486.

Compareixença de la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi 
Climàtic davant la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la 
Petroquímica
357-00699/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector 
de la Petroquímica, tinguda el 12.05.2020, DSPC-C 486.

Compareixença de l’alcalde de Tarragona davant la Comissió d’Estudi 
de la Seguretat del Sector de la Petroquímica
357-00700/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica en 
la sessió 3, tinguda el 06.05.2020, DSPC-C 485.

Compareixença de l’alcalde de la Canonja (Tarragonès) davant la 
Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica
357-00701/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica en 
la sessió 3, tinguda el 06.05.2020, DSPC-C 485.
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Compareixença de l’alcalde de Constantí (Tarragonès) davant la 
Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica
357-00702/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica en 
la sessió 3, tinguda el 06.05.2020, DSPC-C 485.

Compareixença de l’alcalde de Vila-seca (Tarragonès) davant la 
Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica
357-00703/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica en 
la sessió 3, tinguda el 06.05.2020, DSPC-C 485.

Compareixença de l’alcalde del Morell (Tarragonès) davant la 
Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica
357-00704/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica en 
la sessió 3, tinguda el 06.05.2020, DSPC-C 485.

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

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya «Continguts a 
YouTube i xarxes socials que promocionen productes de suposada 
eficàcia curativa de la COVID-19»
337-00032/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Reg. 63734 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 12.05.2020

Al president del Parlament
Molt Honorable President,
Em plau de fer-vos a mans l’Informe Continguts a YouTube i xarxes socials que 

promocionen productes de suposada eficàcia curativa del COVID-19 (2) i l’Acord 
pel qual s’aprova, perquè en tingueu coneixement i als efectes oportuns.

Cordialment,

Barcelona, 5 de maig de 2020
Roger Loppacher i Crehuet, president Consell de l’Audiovisual de Catalunya

N. de la r.: La documentació esmentada por ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’observança 
del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio, corresponent al 
període del maig al desembre del 2019
337-00033/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Reg. 63737 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 12.05.2020

Al president del Parlament
Molt Honorable President,
Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observança del pluralisme polític a 

la televisió i a la ràdio. Maig-desembre del 2019 i l’Acord pel qual s’aprova, perquè 
en tingueu coneixement i als efectes oportuns.

Cordialment,

Barcelona, 5 de maig de 2020
Roger Loppacher i Crehuet, president Consell de l’Audiovisual de Catalunya

N. de la r.: La documentació esmentada por ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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