Notes informatives de l’FMC sobre els Reial Decrets Llei
aprovaats pel Govern de l’Estat i els Decrets Llei aprovats
pel Govern de la Generalitat de Catalunya per fer front als
efectes de la COVID19

Actualizat a 18 de maig de 2020

Normativa aprovada pel Govern de
l’Estat

LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
«BOE» núm. 67, de 14 de marzo de 2020
Referencia: BOE-A-2020-3692

ÍNDICE

Preámbulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

Artículos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

Artículo 1. Declaración del estado de alarma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

Artículo 2. Ámbito territorial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

Artículo 3. Duración. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

Artículo 4. Autoridad competente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Artículo 5. Colaboración con las autoridades competentes delegadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Artículo 6. Gestión ordinaria de los servicios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Artículo 7. Limitación de la libertad de circulación de las personas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Artículo 8. Requisas temporales y prestaciones personales obligatorias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Artículo 9. Medidas de contención en el ámbito educativo y de la formación. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Artículo 10. Medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos culturales,
establecimientos y actividades recreativas, actividades de hostelería y restauración, y otras
adicionales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Artículo 11. Medidas de contención en relación con los lugares de culto y con las ceremonias civiles y
religiosas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Artículo 12. Medidas dirigidas a reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional. . . .

6

Artículo 13. Medidas para el aseguramiento del suministro de bienes y servicios necesarios para la
protección de la salud pública. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Página 1

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

Artículo 14. Medidas en materia de transportes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Artículo 15. Medidas para garantizar el abastecimiento alimentario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

Artículo 16. Tránsito aduanero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Artículo 17. Garantía de suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo y gas natural.

9

Artículo 18. Operadores críticos de servicios esenciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Artículo 19. Medios de comunicación de titularidad pública y privada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Artículo 20. Régimen sancionador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Disposiciones adicionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Disposición adicional primera. Personal extranjero acreditado como miembro de las misiones
diplomáticas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Disposición adicional segunda. Suspensión de plazos procesales.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Disposición adicional tercera. Suspensión de plazos administrativos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Disposición adicional cuarta. Suspensión de plazos de prescripción y caducidad. . . . . . . . . . . . . . . .

10

Disposición adicional quinta. Carácter de agente de la autoridad de los miembros de las Fuerzas
Armadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Disposición adicional sexta. Información al Congreso de los Diputados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Disposiciones finales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Disposición final primera. Ratificación de las medidas adoptadas por las autoridades competentes de
las Administraciones Públicas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Disposición final segunda. Habilitación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Disposición final tercera. Entrada en vigor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

ANEXO. Relación de equipamientos y actividades cuya apertura al público queda suspendida con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Página 2

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

TEXTO CONSOLIDADO
Última modificación: 11 de abril de 2020

Téngase en cuenta que queda prorrogado el estado de alarma declarado por el presente Real Decreto hasta
las 00:00 horas del día 26 de abril de 2020 y se someterá a las mismas condiciones establecidas en el mismo,
según establecen los arts. 1 y 2 del Real Decreto 487/2020, de 10 de abril. Ref. BOE-A-2020-4413

La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación
de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional. La
rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, requiere la adopción
de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura. Las circunstancias
extraordinarias que concurren constituyen, sin duda, una crisis sanitaria sin precedentes y de
enorme magnitud tanto por el muy elevado número de ciudadanos afectados como por el
extraordinario riesgo para sus derechos.
El artículo cuarto, apartado b), de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados
de alarma, excepción y sitio, habilita al Gobierno para, en el ejercicio de las facultades que le
atribuye el artículo 116.2 de la Constitución, declarar el estado de alarma, en todo o parte del
territorio nacional, cuando se produzcan crisis sanitarias que supongan alteraciones graves
de la normalidad.
En este marco, las medidas previstas en la presente norma se encuadran en la acción
decidida del Gobierno para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la
progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública. Las medidas temporales
de carácter extraordinario que ya se han adoptado por todos los niveles de gobierno deben
ahora intensificarse sin demora para prevenir y contener el virus y mitigar el impacto
sanitario, social y económico.
Para hacer frente a esta situación, grave y excepcional, es indispensable proceder a la
declaración del estado de alarma.
Las medidas que se contienen en el presente real decreto son las imprescindibles para
hacer frente a la situación, resultan proporcionadas a la extrema gravedad de la misma y no
suponen la suspensión de ningún derecho fundamental, tal y como prevé el artículo 55 de la
Constitución.
En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la
Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, del Ministro de Sanidad, de
la Ministra de Defensa, y de los Ministros del Interior, y de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 14 de marzo de
2020,
DISPONGO:
Artículo 1. Declaración del estado de alarma.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo cuarto, apartados b) y d), de la Ley Orgánica
4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, se declara el estado de
alarma con el fin de afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el
coronavirus COVID-19.
Artículo 2. Ámbito territorial.
La declaración de estado de alarma afecta a todo el territorio nacional.
Artículo 3. Duración.
La duración del estado de alarma que se declara por el presente real decreto es de
quince días naturales.
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Artículo 4. Autoridad competente.
1. A los efectos del estado de alarma, la autoridad competente será el Gobierno.
2. Para el ejercicio de las funciones a que se hace referencia en este real decreto, bajo la
superior dirección del Presidente del Gobierno, serán autoridades competentes delegadas,
en sus respectivas áreas de responsabilidad:
a) La Ministra de Defensa.
b) El Ministro del Interior.
c) El Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
d) El Ministro de Sanidad.
Asimismo, en las áreas de responsabilidad que no recaigan en la competencia de alguno
de los Ministros indicados en los párrafos a), b) o c), será autoridad competente delegada el
Ministro de Sanidad.
3. Los Ministros designados como autoridades competentes delegadas en este real
decreto quedan habilitados para dictar las órdenes, resoluciones, disposiciones e
instrucciones interpretativas que, en la esfera específica de su actuación, sean necesarios
para garantizar la prestación de todos los servicios, ordinarios o extraordinarios, en orden a
la protección de personas, bienes y lugares, mediante la adopción de cualquiera de las
medidas previstas en el artículo once de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio.
Los actos, disposiciones y medidas a que se refiere el párrafo anterior podrán adoptarse
de oficio o a solicitud motivada de las autoridades autonómicas y locales competentes, de
acuerdo con la legislación aplicable en cada caso y deberán prestar atención a las personas
vulnerables. Para ello, no será precisa la tramitación de procedimiento administrativo alguno.
4. Durante la vigencia del estado de alarma queda activado el Comité de Situación
previsto en la disposición adicional primera de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de
Seguridad Nacional, como órgano de apoyo al Gobierno en su condición de autoridad
competente.
Artículo 5. Colaboración con las autoridades competentes delegadas.
1. Los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los Cuerpos de
Policía de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales quedarán bajo las
órdenes directas del Ministro del Interior, a los efectos de este real decreto, en cuanto sea
necesario para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios
extraordinarios por su duración o por su naturaleza.
2. Los agentes de la autoridad podrán practicar las comprobaciones en las personas,
bienes, vehículos, locales y establecimientos que sean necesarias para comprobar y, en su
caso, impedir que se lleven a cabo los servicios y actividades suspendidas en este real
decreto, salvo las expresamente exceptuadas. Para ello, podrán dictar las órdenes y
prohibiciones necesarias y suspender las actividades o servicios que se estén llevando a
cabo.
A tal fin, la ciudadanía tiene el deber de colaborar y no obstaculizar la labor de los
agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones.
3. En aquellas comunidades autónomas que cuenten con cuerpos policiales propios, las
Comisiones de Seguimiento y Coordinación previstas en las respectivas Juntas de
Seguridad establecerán los mecanismos necesarios para asegurar lo señalado en los dos
apartados anteriores.
4. Los servicios de intervención y asistencia en emergencias de protección civil definidos
en el artículo 17 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil,
actuarán bajo la dependencia funcional del Ministro del Interior.
5. El Ministro del Interior podrá dictar las órdenes, resoluciones, disposiciones e
instrucciones que considere necesarias a todos los sujetos incluidos en el ámbito de
aplicación de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.
6. Para el eficaz cumplimiento de las medidas incluidas en el presente real decreto, las
autoridades competentes delegadas podrán requerir la actuación de las Fuerzas Armadas,
de conformidad con lo previsto en el artículo 15.3 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de
noviembre, de la Defensa Nacional.
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Artículo 6. Gestión ordinaria de los servicios.
Cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente en
la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias en el
marco de las órdenes directas de la autoridad competente a los efectos del estado de alarma
y sin perjuicio de lo establecido en los artículos 4 y 5.
Artículo 7. Limitación de la libertad de circulación de las personas.
1. Durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular por
las vías o espacios de uso público para la realización de las siguientes actividades, que
deberán realizarse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad,
menores, mayores, o por otra causa justificada:
a) Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.
b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
c) Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o
empresarial.
d) Retorno al lugar de residencia habitual.
e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad
o personas especialmente vulnerables.
f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros.
g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza.
2. Igualmente, se permitirá la circulación de vehículos particulares por las vías de uso
público para la realización de las actividades referidas en el apartado anterior o para el
repostaje en gasolineras o estaciones de servicio.
3. En todo caso, en cualquier desplazamiento deberán respetarse las recomendaciones
y obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias.
4. El Ministro del Interior podrá acordar el cierre a la circulación de carreteras o tramos
de ellas por razones de salud pública, seguridad o fluidez del tráfico o la restricción en ellas
del acceso de determinados vehículos por los mismos motivos.
Cuando las medidas a las que se refieren los párrafos anteriores se adopten de oficio se
informará previamente a las administraciones autonómicas que ejercen competencias de
ejecución de la legislación del Estado en materia de tráfico, circulación de vehículos y
seguridad vial.
Las autoridades estatales, autonómicas y locales competentes en materia de tráfico,
circulación de vehículos y seguridad vial garantizarán la divulgación entre la población de las
medidas que puedan afectar al tráfico rodado.
Artículo 8. Requisas temporales y prestaciones personales obligatorias.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo once b) de la Ley Orgánica 4/1981, de
1 de junio, las autoridades competentes delegadas podrán acordar, de oficio o a solicitud de
las comunidades autónomas o de las entidades locales, que se practiquen requisas
temporales de todo tipo de bienes necesarios para el cumplimiento de los fines previstos en
este real decreto, en particular para la prestación de los servicios de seguridad o de los
operadores críticos y esenciales. Cuando la requisa se acuerde de oficio, se informará
previamente a la Administración autonómica o local correspondiente.
2. En los mismos términos podrá imponerse la realización de prestaciones personales
obligatorias imprescindibles para la consecución de los fines de este real decreto.
Artículo 9. Medidas de contención en el ámbito educativo y de la formación.
1. Se suspende la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos,
grados, cursos y niveles de enseñanza contemplados en el artículo 3 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, incluida la enseñanza universitaria, así como
cualesquiera otras actividades educativas o de formación impartidas en otros centros
públicos o privados.
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2. Durante el período de suspensión se mantendrán las actividades educativas a través
de las modalidades a distancia y «on line», siempre que resulte posible.
Artículo 10. Medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos
culturales, establecimientos y actividades recreativas, actividades de hostelería y
restauración, y otras adicionales.
1. Se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, a
excepción de los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas,
productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, sanitarios,
centros o clínicas veterinarias, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, prensa
y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de
telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico
o correspondencia, tintorerías, lavanderías y el ejercicio profesional de la actividad de
peluquería a domicilio. En cualquier caso, se suspenderá la actividad de cualquier
establecimiento que, a juicio de la autoridad competente, pueda suponer un riesgo de
contagio por las condiciones en las que se esté desarrollando.
2. La permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura esté permitida
deberá ser la estrictamente necesaria para que los consumidores puedan realizar la
adquisición de alimentos y productos de primera necesidad, quedando suspendida la
posibilidad de consumo de productos en los propios establecimientos.
En todo caso, se evitarán aglomeraciones y se controlará que consumidores y
empleados mantengan la distancia de seguridad de al menos un metro a fin de evitar
posibles contagios.
3. Se suspende la apertura al público de los museos, archivos, bibliotecas, monumentos,
así como de los locales y establecimientos en los que se desarrollen espectáculos públicos,
las actividades deportivas y de ocio indicados en el anexo del presente real decreto.
4. Se suspenden las actividades de hostelería y restauración, pudiendo prestarse
exclusivamente servicios de entrega a domicilio.
5. Se suspenden asimismo las verbenas, desfiles y fiestas populares.
6. Se habilita al Ministro de Sanidad para modificar, ampliar o restringir las medidas,
lugares, establecimientos y actividades enumeradas en los apartados anteriores, por
razones justificadas de salud pública.
Artículo 11. Medidas de contención en relación con los lugares de culto y con las
ceremonias civiles y religiosas.
La asistencia a los lugares de culto y a las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las
fúnebres, se condicionan a la adopción de medidas organizativas consistentes en evitar
aglomeraciones de personas, en función de las dimensiones y características de los lugares,
de tal manera que se garantice a los asistentes la posibilidad de respetar la distancia entre
ellos de, al menos, un metro.
Artículo 12. Medidas dirigidas a reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo el territorio
nacional.
1. Todas las autoridades civiles sanitarias de las administraciones públicas del territorio
nacional, así como los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas,
quedarán bajo las órdenes directas del Ministro de Sanidad en cuanto sea necesario para la
protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por
su duración o por su naturaleza.
2. Sin perjuicio de lo anterior, las administraciones públicas autonómicas y locales
mantendrán la gestión, dentro de su ámbito de competencia, de los correspondientes
servicios sanitarios, asegurando en todo momento su adecuado funcionamiento. El Ministro
de Sanidad se reserva el ejercicio de cuantas facultades resulten necesarias para garantizar
la cohesión y equidad en la prestación del referido servicio.
3. En especial, se asegurará la plena disposición de las autoridades civiles responsables
del ámbito de salud pública, y de los empleados que presten servicio en el mismo.
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4. Estas medidas también garantizarán la posibilidad de determinar la mejor distribución
en el territorio de todos los medios técnicos y personales, de acuerdo con las necesidades
que se pongan de manifiesto en la gestión de esta crisis sanitaria.
5. Las autoridades competentes delegadas ejercerán sus facultades a fin de asegurar
que el personal y los centros y establecimiento sanitarios de carácter militar contribuyan a
reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional.
6. Asimismo, el Ministro de Sanidad podrá ejercer aquellas facultades que resulten
necesarias a estos efectos respecto de los centros, servicios y establecimientos sanitarios de
titularidad privada.
Artículo 13. Medidas para el aseguramiento del suministro de bienes y servicios necesarios
para la protección de la salud pública.
El Ministro de Sanidad podrá:
a) Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento del mercado y el
funcionamiento de los servicios de los centros de producción afectados por el
desabastecimiento de productos necesarios para la protección de la salud pública.
b) Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o
locales de cualquier naturaleza, incluidos los centros, servicios y establecimientos sanitarios
de titularidad privada, así como aquellos que desarrollen su actividad en el sector
farmacéutico.
c) Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones
personales obligatorias en aquellos casos en que resulte necesario para la adecuada
protección de la salud pública, en el contexto de esta crisis sanitaria.
Artículo 14. Medidas en materia de transportes.
1. En relación con todos los medios de transporte, cualquiera que sea la Administración
competente sobre los mismos, se aplicará lo siguiente:
a) El Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana queda habilitado para dictar
los actos y disposiciones que, en la esfera específica de su actuación, sean necesarios para
establecer condiciones a los servicios de movilidad, ordinarios o extraordinarios, en orden a
la protección de personas, bienes y lugares.
b) Los actos, disposiciones y medidas a que se refiere el párrafo a) anterior podrán
adoptarse de oficio o a solicitud motivada de las autoridades autonómicas y locales
competentes, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso. Para ello no será precisa
la tramitación de procedimiento administrativo alguno.
2. Asimismo, se adoptan las siguientes medidas aplicables al transporte interior:
a) En los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios, aéreo y
marítimo que no están sometidos a contrato público u obligaciones de servicio público
(OSP), los operadores de transporte reducirán la oferta total de operaciones en, al menos,
un 50 %. Por resolución del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se podrá
modificar este porcentaje y establecer condiciones específicas al respecto.
b) Los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios, aéreo y
marítimo de competencia estatal que están sometidos a contrato público u OSP reducirán su
oferta total de operaciones en, al menos, los siguientes porcentajes:
i. Servicios ferroviarios de media distancia: 50 %.
ii. Servicios ferroviarios media distancia-AVANT: 50 %.
iii. Servicios regulares de transporte de viajeros por carretera: 50 %.
iv. Servicios de transporte aéreo sometidos a OSP: 50 %.
v. Servicios de transporte marítimo sometidos a contrato de navegación: 50 %.
Los servicios ferroviarios de cercanías mantendrán su oferta de servicios.
Por resolución del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se podrán
modificar los porcentajes de reducción de los servicios referidos anteriormente y establecer
condiciones específicas al respecto. En esta resolución se tendrá en cuenta la necesidad de
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garantizar que los ciudadanos puedan acceder a sus puestos de trabajo y los servicios
básicos en caso necesario.
c) Los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios y marítimo de
competencia autonómica o local que están sometidos a contrato público u OSP, o sean de
titularidad pública, mantendrán su oferta de transporte.
El Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y las autoridades autonómicas y
locales con competencias en materia de transportes podrán establecer un porcentaje de
reducción de servicios en caso de que la situación sanitaria así lo aconseje, así como otras
condiciones específicas de prestación de los mismos.
Al adoptar estas medidas se tendrá en cuenta la necesidad de garantizar que los
ciudadanos puedan acceder a sus puestos de trabajo y los servicios básicos en caso
necesario.
d) Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos a), b) y c) se establecerán unos criterios
específicos para el transporte entre la Península y los territorios no peninsulares, así como
para el transporte entre islas.
e) En relación con todos los medios de transporte, los operadores de servicio de
transporte de viajeros quedan obligados a realizar una limpieza diaria de los vehículos de
transporte, de acuerdo con las recomendaciones que establezca el Ministerio de Sanidad.
f) Los sistemas de venta de billetes online deberán incluir durante el proceso de venta de
los billetes un mensaje suficientemente visible en el que se desaconseje viajar salvo por
razones inaplazables. Por orden del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se
podrán establecer las características y contenido de este anuncio.
g) En aquellos servicios en los que el billete otorga una plaza sentada o camarote, los
operadores de transporte tomarán las medidas necesarias para procurar la máxima
separación posible entre los pasajeros.
3. Los operadores de transporte llevarán a cabo los ajustes necesarios para cumplir con
los porcentajes establecidos en este artículo de la forma lo más homogéneamente posible
entre los distintos servicios que prestan y podrán plantear al Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana cuantas cuestiones requieran interpretación o aclaración.
Si por razones técnicas u operativas no resulta viable la aplicación directa de los
porcentajes establecidos desde el primer día, se deberá llevar a cabo el ajuste más rápido
posible de los servicios, que no podrá durar más de cinco días.
4. Por resolución del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se
establecerán las condiciones necesarias para facilitar el transporte de mercancías en todo el
territorio nacional, con objeto de garantizar el abastecimiento y la entrega de productos
adquiridos en el comercio por internet, telefónico o correspondencia.
5. Las autoridades competentes delegadas podrán adoptar todas aquellas medidas
adicionales necesarias para limitar la circulación de medios de transporte colectivos que
resulten necesarias y proporcionadas para preservar la salud pública.
Artículo 15. Medidas para garantizar el abastecimiento alimentario.
1. Las autoridades competentes delegadas adoptarán las medidas necesarias para
garantizar:
a) El abastecimiento alimentario en los lugares de consumo y el funcionamiento de los
servicios de los centros de producción, permitiendo la distribución de alimentos desde el
origen hasta los establecimientos comerciales de venta al consumidor, incluyendo
almacenes, centros logísticos y mercados en destino. En particular, cuando resultara
necesario por razones de seguridad, se podrá acordar el acompañamiento de los vehículos
que realicen el transporte de los bienes mencionados.
b) Cuando sea preciso, el establecimiento de corredores sanitarios para permitir la
entrada y salida de personas, materias primas y productos elaborados con destino o
procedentes de establecimientos en los que se produzcan alimentos, incluidas las granjas,
lonjas, fábricas de piensos para alimentación animal y los mataderos.
2. Asimismo, las autoridades competentes podrán acordar la intervención de empresas o
servicios, así como la movilización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de
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las Fuerzas Armadas con el fin de asegurar el buen funcionamiento de lo dispuesto en el
presente artículo.
Artículo 16. Tránsito aduanero.
Las autoridades competentes delegadas adoptarán las medidas necesarias para
garantizar el tránsito aduanero en los puntos de entrada o puntos de inspección fronteriza
ubicados en puertos o aeropuertos. A este respecto se atenderá de manera prioritaria los
productos que sean de primera necesidad.
Artículo 17. Garantía de suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo y
gas natural.
Las autoridades competentes delegadas podrán adoptar las medidas necesarias para
garantizar el suministro de energía eléctrica, de productos derivados del petróleo, así como
de gas natural, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico, y en los artículos 49 y 101 de la Ley 34/1998, de 7 de
octubre, del sector de hidrocarburos.
Artículo 18. Operadores críticos de servicios esenciales.
1. Los operadores críticos de servicios esenciales previstos en la Ley 8/2011, de 28 de
abril, por la que se establecen medidas para la protección de infraestructuras críticas,
adoptarán las medidas necesarias para asegurar la prestación de los servicios esenciales
que les son propios.
2. Dicha exigencia será igualmente adoptada por aquellas empresas y proveedores que,
no teniendo la consideración de críticos, son esenciales para asegurar el abastecimiento de
la población y los propios servicios esenciales.
Artículo 19. Medios de comunicación de titularidad pública y privada.
Los medios de comunicación social de titularidad pública y privada quedan obligados a la
inserción de mensajes, anuncios y comunicaciones que las autoridades competentes
delegadas, así como las administraciones autonómicas y locales, consideren necesario
emitir.
Artículo 20. Régimen sancionador.
El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en el
estado de alarma será sancionado con arreglo a las leyes, en los términos establecidos en el
artículo diez de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio.
Disposición adicional primera.
misiones diplomáticas.

Personal extranjero acreditado como miembro de las

Queda exceptuado de las limitaciones a la libertad de circulación el personal extranjero
acreditado como miembro de las misiones diplomáticas, oficinas consulares y organismos
internacionales sitos en España, tanto para desplazamientos dentro del territorio nacional,
como a su país de origen o a terceros Estados, en los que se encuentre igualmente
acreditado, siempre que se trate de desplazamientos vinculados al desempeño de funciones
oficiales.
Disposición adicional segunda. Suspensión de plazos procesales.
1. Se suspenden términos y se suspenden e interrumpen los plazos previstos en las
leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales. El cómputo de los plazos se
reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las
prórrogas del mismo.
2. En el orden jurisdiccional penal la suspensión e interrupción no se aplicará a los
procedimientos de habeas corpus, a las actuaciones encomendadas a los servicios de
guardia, a las actuaciones con detenido, a las órdenes de protección, a las actuaciones
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urgentes en materia de vigilancia penitenciaria y a cualquier medida cautelar en materia de
violencia sobre la mujer o menores.
Asimismo, en fase de instrucción, el juez o tribunal competente podrá acordar la práctica
de aquellas actuaciones que, por su carácter urgente, sean inaplazables.
3. En relación con el resto de órdenes jurisdiccionales la interrupción a la que se refiere
el apartado primero no será de aplicación a los siguientes supuestos:
a) El procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona
previsto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa, ni a la tramitación de las autorizaciones o
ratificaciones judiciales previstas en el artículo 8.6 de la citada ley.
b) Los procedimientos de conflicto colectivo y para la tutela de los derechos
fundamentales y libertades públicas regulados en la Ley 36/2011, de 10 de octubre,
reguladora de la jurisdicción social.
c) La autorización judicial para el internamiento no voluntario por razón de trastorno
psíquico prevista en el artículo 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
d) La adopción de medidas o disposiciones de protección del menor previstas en el
artículo 158 del Código Civil.
4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, el juez o tribunal podrá acordar
la práctica de cualesquiera actuaciones judiciales que sean necesarias para evitar perjuicios
irreparables en los derechos e intereses legítimos de las partes en el proceso.
Disposición adicional tercera. Suspensión de plazos administrativos.
1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los
procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará
en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas
del mismo.
2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector
público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
3. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución
motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar
perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre
que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad con
que no se suspenda el plazo.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en vigor del
presente real decreto, las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la
continuación de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones
estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean
indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los
servicios.
5. La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos a que se hace referencia
en el apartado 1 no será de aplicación a los procedimientos administrativos en los ámbitos
de la afiliación, la liquidación y la cotización de la Seguridad Social.
6. La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos a que se
hace referencia en el apartado 1 no será de aplicación a los plazos tributarios, sujetos a
normativa especial, ni afectará, en particular, a los plazos para la presentación de
declaraciones y autoliquidaciones tributarias.
Disposición adicional cuarta. Suspensión de plazos de prescripción y caducidad.
Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán
suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las
prórrogas que se adoptaren.
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Disposición adicional quinta. Carácter de agente de la autoridad de los miembros de las
Fuerzas Armadas.
De acuerdo con la disposición adicional tercera de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre,
de la Carrera Militar, en relación con los artículos 15.3 y 16 e) de la Ley Orgánica 5/2005, de
17 de noviembre, de la Defensa Nacional, los miembros de las Fuerzas Armadas en el
ejercicio de las funciones previstas en este real decreto tendrán carácter de agentes de la
autoridad.
Disposición adicional sexta. Información al Congreso de los Diputados.
De acuerdo con lo establecido en el apartado uno del artículo octavo de la Ley Orgánica
4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, el Gobierno remitirá
semanalmente al Congreso de los Diputados información documental estructurada de la
ejecución de las distintas medidas adoptadas y valoración de su eficacia para contener el
virus COVID-19 y mitigar su impacto sanitario, económico y social.
Disposición final primera. Ratificación de las medidas adoptadas por las autoridades
competentes de las Administraciones Públicas.
1. Quedan ratificadas todas las disposiciones y medidas adoptadas previamente por las
autoridades competentes de las comunidades autónomas y de las entidades locales con
ocasión del coronavirus COVID-19, que continuarán vigentes y producirán los efectos
previstos en ellas, siempre que resulten compatibles con este real decreto.
2. La ratificación contemplada en esta disposición se entiende sin perjuicio de la
ratificación judicial prevista en el artículo 8.6.2.º de la Ley 29/1998, de 13 de julio.
Disposición final segunda. Habilitación.
Durante la vigencia del estado de alarma declarado por este real decreto el Gobierno
podrá dictar sucesivos decretos que modifiquen o amplíen las medidas establecidas en este,
de los cuales habrá de dar cuenta al Congreso de los Diputados de acuerdo con lo previsto
en el artículo octavo.dos de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor en el momento de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 14 de marzo de 2020.
FELIPE R.
La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática,
CARMEN CALVO POYATO

ANEXO
Relación de equipamientos y actividades cuya apertura al público queda
suspendida con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10.
Museos.
Archivos.
Bibliotecas.
Monumentos.
Espectáculos públicos.
Esparcimiento y diversión:
Café-espectáculo.
Circos.
Locales de exhibiciones.
Salas de fiestas.
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Restaurante-espectáculo.
Otros locales o instalaciones asimilables a los mencionados.
Culturales y artísticos:
Auditorios.
Cines.
Plazas, recintos e instalaciones taurinas.
Otros recintos e instalaciones:
Pabellones de Congresos.
Salas de conciertos.
Salas de conferencias.
Salas de exposiciones.
Salas multiuso.
Teatros.
Deportivos:
Locales o recintos cerrados.
Campos de fútbol, rugby, béisbol y asimilables.
Campos de baloncesto, balonmano, balonvolea y asimilables.
Campos de tiro al plato, de pichón y asimilables.
Galerías de tiro.
Pistas de tenis y asimilables.
Pistas de patinaje, hockey sobre hielo, sobre patines y asimilables.
Piscinas.
Locales de boxeo, lucha, judo y asimilables.
Circuitos permanentes de motocicletas, automóviles y asimilables.
Velódromos.
Hipódromos, canódromos y asimilables.
Frontones, trinquetes, pistas de squash y asimilables.
Polideportivos.
Boleras y asimilables.
Salones de billar y asimilables.
Gimnasios.
Pistas de atletismo.
Estadios.
Otros locales, instalaciones o actividades asimilables a los mencionados.
Espacios abiertos y vías públicas:
Recorridos de carreras pedestres.
Recorridos de pruebas ciclistas, motociclistas, automovilísticas y asimilables.
Recorridos de motocross, trial y asimilables.
Pruebas y exhibiciones náuticas.
Pruebas y exhibiciones aeronáuticas.
Otros locales, instalaciones o actividades asimilables a los mencionados.
Actividades recreativas:
De baile:
Discotecas y salas de baile.
Salas de juventud.
Deportivo-recreativas:
Locales o recintos, sin espectadores, destinados a la práctica deportivo-recreativa de uso
público, en cualquiera de sus modalidades.
Juegos y apuestas:
Casinos.
Establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar.
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Salones de juego.
Salones recreativos.
Rifas y tómbolas.
Otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de Juegos y
apuestas conforme a lo que establezca la normativa sectorial en materia de juego.
Locales específicos de apuestas.
Culturales y de ocio:
Parques de atracciones, ferias y asimilables.
Parques acuáticos.
Casetas de feria.
Parques zoológicos.
Parques recreativos infantiles.
Recintos abiertos y vías públicas:
Verbenas, desfiles y fiestas populares o manifestaciones folclóricas.
De ocio y diversión:
Bares especiales:
Bares de copas sin actuaciones musicales en directo.
Bares de copas con actuaciones musicales en directo.
De hostelería y restauración:
Tabernas y bodegas.
Cafeterías, bares, café-bares y asimilables.
Chocolaterías, heladerías, salones de té, croissanteries y asimilables.
Restaurantes, autoservicios de restauración y asimilables.
Bares-restaurante.
Bares y restaurantes de hoteles, excepto para dar servicio a sus huéspedes.
Salones de banquetes.
Terrazas.

Este texto consolidado no tiene valor jurídico.
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NOTA INFORMATIVA D’URGÈNCIA en relació al RDLL 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents
extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 (BOE núm. 73, de 18 de
març de 2020)
Aquest Reial decret llei de mesures urgents dóna resposta a les circumstàncies econòmiques
excepcionals assenyalades, sumant-se a les mesures adoptades a nivell comunitari i completant les
preses pel Govern en les últimes setmanes.
Segons la DF 9a del RDLL entra en vigor el mateix dia de la publicació en el BOE. I segons la DF 10aª
del RDLL, les mesures que preveu el present Reial decret llei mantenen la vigència durant el termini
d'un mes des de la seva entrada en vigor, sense perjudici que, prèvia avaluació de la situació, es
pugui prorrogar la seva durada pel Govern mitjançant un reial decret llei. No obstant això, aquelles
mesures que es preveu que tenen termini determinat de durada s'han de subjectar a aquest.
La norma s'estructura en 5 capítols, 43 articles, 9 disposicions addicionals, 3 disposicions
transitòries, 10 disposicions finals i 1 annex.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Capítol I: articula una sèrie de mesures de suport a treballadors, famílies i col·lectius
vulnerables
Capítol II: estableix les mesures de flexibilització dels mecanismes d'ajust temporal
d'activitat per evitar acomiadaments
Capítol III: estableix diverses mesures de garantia de liquiditat per sostenir l'activitat
econòmica
Capítol IV: estableix mesures de suport a la investigació sobre el COVID-19
Capítol V: estableix altres mesures de flexibilització
Es pròrroga de la vigència del DNI (DA 4a)
Als danys i perjudicis personals o patrimonials que pateixin les persones físiques o jurídiques
com a conseqüència de l'actual crisi sanitària (DA 5a)
Salvaguarda l'ocupació (DA 6a)
No aplicació suspensió terminis administratius del reial decret 463/2020 (DA 9a)
Limitació de l'aplicació als expedients de regulació d'ocupació (DT 1a)
Les sol·licituds de moratòria sobre els deutes hipotecaris immobiliaris (DT 2a)

A continuació procedim a analitzar els aspectes més importants des d’una perspectiva local:
● El capítol I articula una sèrie de mesures de suport a treballadors, famílies i col·lectius
vulnerables, que es veuen particularment afectats per les circumstàncies actuals i, per això,
mereixen una atenció destacada: Així, s'adopten mesures per garantir l'assistència a domicili de
les persones dependents, per ampliar la protecció en l'àmbit energètic i de subministrament
d'aigua, així com en la prestació dels serveis de telecomunicacions. També es reforça la protecció
dels treballadors autònoms i es disposa una moratòria en el pagament de les quotes
hipotecàries dels col·lectius especialment vulnerables:
1

1.

2.

3.

4.

5.

Es reforça en 300 milions d'euros el pressupost del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030
per finançar un Fons Social Extraordinari per fer front a les conseqüències socials del
COVID-19 mitjançant transferències a les autoritats competents de les comunitats
autònomes per finançar les prestacions bàsiques dels corresponents serveis socials (art. 2).
Les corporacions locals disposen d'una quantitat d'igual quantia del superàvit de l'exercici
2019 per finançar les ajudes econòmiques i totes les prestacions de serveis gestionades
pels serveis socials d'atenció primària i atenció a la dependència que vénen recollides en
l'Acord de Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l'autonomia i atenció a
la dependència, de 16 de gener de 2013, que recull el catàleg de referència de serveis
socials (art. 3).
S’amplia la cobertura de col·lectius vulnerables en l'àmbit del subministrament de serveis
públics essencials, en particular en l'àmbit de l'aigua, el gas natural i l'electricitat, i es
congelen els preus corresponents als gasos liquats de petroli (art.4):
El servei de subministrament domiciliari d'aigua potable per a consum humà és un servei
essencial que ha de quedar garantit, especialment, en les actuals circumstàncies. Amb
aquesta finalitat, s'impossibilita el tall de subministrament d'aigua per incompliment de
contracte als consumidors que tinguin la condició de vulnerables, entenent per tals els que
tenen aquesta condició d'acord amb la normativa en matèria de sector elèctric. Aquesta
mesura s'aplica igualment als consumidors de gas natural. Per evitar que els beneficiaris
del bo social elèctric deixin de percebre els descomptes i beneficis que preveu la normativa,
en el cas que esgotin el termini de vigència de dos anys que preveu la normativa vigent, es
prorrogarà automàticament el termini de vigència fins el 15 de setembre de 2020.
Es prioritzaran els sistemes d'organització del treball que permetin mantenir l'activitat per
altres d’alternatius, prioritàriament per mitjà de la feina a distància (art. 5): En aquest sentit
les empreses hauran de facilitar les mesures escaients per fer-ho possible “si això és tècnica
i raonablement possible i si l'esforç d'adaptació necessari resulta proporcionat”. Aquestes
mesures alternatives, particularment el treball a distància, hauran de ser prioritàries
davant de la cessació temporal o reducció de l'activitat Amb l'objectiu de facilitar l'exercici
de la modalitat de treball a distància en aquells sectors, empreses o llocs de treball en què
no estigués prevista fins al moment, s'entén complerta l'obligació d'efectuar l'avaluació de
riscos, en els termes que preveu l'article 16 de la LPRL, amb caràcter excepcional, a través
d'una autoavaluació realitzada voluntàriament per la mateixa persona treballadora.
S'estableixen mesures per afavorir la conciliació laboral, mitjançant el dret dels treballadors
per compte aliè que acreditin deures de cura a persones dependents per les circumstàncies
excepcionals relacionades amb la prevenció de l'extensió delCOVID-19 (art. 6):
a) En aquest sentit es té dret a accedir a l'adaptació de la seva jornada i / o a la reducció
de la mateixa en els termes previstos en l’article, quan concorrin circumstàncies
excepcionals relacionades amb les actuacions necessàries per evitar la transmissió
comunitària del COVID-19.
Per això es defineix la situació que justifica l'absència, establint que es tracta d’un
dret individual de cada un dels progenitors o cuidadors, que ha de ser justificat,
2

6.
7.

8.

raonable i proporcionat en relació amb la situació de l'empresa, particularment en el
cas que siguin diverses les persones treballadores que accedeixen a la mateixa
circumstància en la mateixa empresa. Els conflictes que puguin generar-se per
l'aplicació del present article seran resolts per la jurisdicció social a través del
procediment establert en l'article 139 de LRJS. L'exercici dels drets que preveu aquest
article es considera exercici de drets de conciliació a tots els efectes. Aquest dret és
una prerrogativa, i la seva concreció inicial correspon a la persona treballadora, tant
en el seu abast com en el seu contingut, sempre que estigui justificada, sigui raonable
i proporcionada. L’empresa i persona treballadora hauran de fer el possible per
arribar a un acord.
Aquest dret d’adaptació de la jornada podrà referir-se a la distribució del temps de
treball o a qualsevol altre aspecte de les condicions de treball que amb la seva
alteració o ajust permeti que la persona treballadora pugui dispensar l'atenció i cura
objecte d'aquest article, i quedarà limitat al període excepcional de durada del
COVID-19.
b) Les persones treballadores tenen dret a una reducció especial de la jornada de treball
amb la reducció proporcional del seu salari quan concorrin les circumstàncies
excepcionals previstes pel RDL. Aquesta reducció especial es regeix pel que
estableixen els art. 37.6 i 37.7 de l’ET així com per la resta de normes que atribueixen
garanties, beneficis, o especificacions de qualsevol naturalesa a les persones que
accedeixen als drets establerts en aquests preceptes. La reducció s'ha de comunicar
a l'empresa amb 24 hores d'antelació, i podrà arribar al 100% de la jornada si resultés
necessari, sense que això impliqui canvi de naturalesa a efectes d'aplicació dels drets
i garanties que estableix ' l’ET. En cas de reduccions de jornada que arribin al 100% el
dret de la persona treballadora haurà d'estar justificat i ser raonable i proporcionat
en atenció a la situació de l'empresa. En el supòsit que estableix l'article 37.6 segon
paràgraf no serà necessari que el familiar que requereix atenció i cura no desenvolupi
activitat retribuïda. En el cas que la persona treballadora es trobés gaudint ja d'una
adaptació de la jornada o d'algun dels drets de conciliació previstos podrà renunciar
temporalment a ell o tindrà dret a que es modifiquin els termes del seu gaudi sempre
que concorrin les circumstàncies excepcionals previstes en el RDL.
S’estableixen diverses mesures en l’àmbit dels deutes hipotecaris relacionats amb
l’habitatge habitual (art. 6 a 16).
Es crea una prestació extraordinària per cessament d'activitat en el cas dels autònoms, que
cobreix la finalització de l'activitat provocada per una situació en tot cas involuntària (art.
17).
S'estableixen certes mesures en matèria de telecomunicacions (arts. 18 a 20): mentre
estigui en vigor l'estat d'alarma, els operadors de telecomunicacions han de mantenir els
serveis de comunicacions electròniques disponibles i el públic contractats pels seus clients,
de manera que no podran suspendre'ls o interrompre'ls, encara que consti aquesta
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9.

▪

possibilitat en els contractes de serveis subscrits entre operadors i consumidors. També
per evitar que els ciutadans hagin de desplaçar-se físicament a centres d'atenció presencial
a clients dels operadors de telecomunicacions o que aquests hagin de realitzar
intervencions físiques en els domicilis dels clients, s'estableixen determinades limitacions
a la subscripció de serveis de comunicacions electròniques que requereixin de portabilitat
numèrica, de manera que, mentre estigui en vigor l'estat d'alarma, se suspendran totes les
operacions de portabilitat de numeració fixa i mòbil que no estiguin en curs, excepte en
casos excepcionals de força major.
S’estableix la interrupció del termini per la devolució de productes durant vigència de
l'estat d'alarma (art. 21): el termini de devolució de qualsevol producte que hagi estat
comprat bé presencial bé on-line s’interromp i es reprendrà en el moment en què perdi
vigència el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'Estat d'Alarma o
qualsevol de les seves pròrrogues.

El capítol II estableix les mesures de flexibilització dels mecanismes d'ajust temporal
d'activitat per evitar acomiadaments:
1.

S’estableixen mesures excepcionals i temporals en relació als procediments de suspensió
de contractes i reducció de jornada per causa de força major (art. 23 a 26 i 28):
▪ S’estableix que les pèrdues d'activitat conseqüència del COVID-19 tindran la
consideració de força major a l'efecte de la suspensió dels contractes o la reducció
de la jornada i s’agilitza la tramitació dels procediments de regulació d'ocupació, tant
per força major, com per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de
producció.
▪ Es reforça la cobertura als treballadors afectats per un ERTO fent possible que tinguin
accés a la prestació contributiva per desocupació, encara que no tinguin el període
de cotització necessari per tenir-hi accés i, addicionalment, que el període de la
suspensió del contracte o la reducció de la jornada durant el qual estiguin percebent
la prestació no els computi a efectes de consumir els períodes màxims de percepció
legalment establerts.
▪ S’exonera a les empreses del pagament del 75% de l'aportació empresarial a la
Seguretat Social arribant aquesta exoneració al 100% de la quota quan es tracti
d'empreses de menys de 50 treballadors, sempre que aquestes es comprometin a
mantenir l'ocupació.

● El capítol III estableix diverses mesures de garantia de liquiditat per sostenir l'activitat
econòmica.
1.

Es preveu l’aprovació d’una línia d’avals per compte de l’Estat per a empreses i autònoms
de fins a 100.000 milions d’euros, que cobreixi tant la renovació del préstec com un nou
finançament per entitats de crèdit, establiments financers de crèdit, entitats de diners
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2.

3.
4.

5.

electrònics i entitats de pagaments, per atendre les seves necessitats derivades, entre
d’altres, de la gestió de factures, necessitat de circulant o altres necessitats de liquiditat,
incloent-hi les derivades de venciments d’obligacions financeres o tributàries, per facilitar
el manteniment de l’ocupació i pal·liar els efectes econòmics del COVID-19. el Consell de
Ministres ha d'establir les condicions i requisits aplicables perquè la línia estigui operativa
de manera immediata- (art.29).
Es permet ampliar la capacitat d'endeutament net de l'Institut de Crèdit Oficial en la Llei de
Pressupostos de l'Estat en 10.000 milions d'euros, per facilitar immediatament liquiditat
addicional a les empreses, especialment a les pimes i als autònoms, a través de les Línies
d'ICO de finançament ja existents (art. 30-31).
S'agilitzen els tràmits duaners d'importació en el sector industrial (art. 32).
Per tal de facilitar el pagament dels deutes tributaris es flexibilitzen els terminis per al
pagament, tant en període voluntari com en període executiu, així com el pagament derivat
dels acords d'ajornament i fraccionament. També, per garantir l'adequada tramitació dels
procediments ordinaris iniciats en el si de la Direcció General de Cadastre i garantir l'atenció
als actes de tràmit ja dictats o que es dictin des l’entrada en vigor de la norma s'amplia amb
caràcter general el termini de contestació als requeriments formulats per aquest centre
directiu (art. 33).
S’estableixen mesures per evitar els efectes negatius sobre l'ocupació i la viabilitat
empresarial derivats de la SUSPENSIÓ DE CONTRACTES PÚBLICS, impedint la resolució de
contractes públics per part de totes les entitats que integren el sector públic. En aquest
sentit, es preveu un règim específic de suspensió dels mateixos (art. 34):
▪

Els contractes públics de serveis i de subministraments de prestació successiva
l'execució dels quals esdevingui impossible com a conseqüència del COVID-19 o les
mesures adoptades per l'Estat, les comunitats autònomes o l'Administració local,
quedaran automàticament suspesos des que es produís la situació, fet que impedeix
la seva prestació i fins que aquesta prestació es pugui reprendre. A aquests efectes,
s'entendrà que la prestació pot reprendre quan, havent cessat les circumstàncies o
mesures que la vinguessin impedint, l'òrgan de contractació notificarà al contractista
la fi de la suspensió.
L'entitat adjudicadora ha d'abonar al contractista els danys i perjudicis efectivament
soferts per aquest durant el període de suspensió, prèvia sol·licitud i acreditació
fefaent de la seva realitat, efectivitat i quantia. Els danys i perjudicis pels quals el
contractista podrà ser indemnitzat seran únicament els següents:
a) Les despeses salarials que efectivament hagués abonat el contractista durant
el període de suspensió al personal que figurés adscrit amb data 14-03-2020.
b) Les despeses per manteniment de la garantia definitiva, relatives al període de
suspensió del contracte.
c) Les despeses de lloguers o costos de manteniment de maquinària,
instal·lacions i equips, relatives al període de suspensió del contracte, adscrits
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directament a l'execució del contracte, sempre que el contractista acrediti que
aquests mitjans no van poder ser emprats per altres finalitats diferents durant
la suspensió del contracte.
d) Les despeses corresponents a les pòlisses d'assegurança previstes al plec i
vinculades a l'objecte del contracte que hagin estat subscrites pel contractista
i estiguin vigents en el moment de la suspensió del contracte.
Totes aquestes previsions només serà procedents quan l'òrgan de contractació, a
instància del contractista i en el termini de cinc dies naturals hagués apreciat la
impossibilitat d'execució del contracte. Transcorregut el termini indicat sense
notificar-se la resolució expressa al contractista aquesta s’haurà d'entendre
desestimatòria.
A les suspensions d’aquest article no els hi resulta d’aplicació allò previst a l'art.
208.2.a) de la LCSP. Ni tampoc el que disposa l'article 220 de Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes
de Sector Públic.
En aquells contractes públics de serveis i de subministraments de prestació
successiva que no haguessin formalitzat un nou contracte que garanteixi la
continuïtat de la prestació -com a conseqüència de la paralització dels procediments
de contractació derivada del que disposa el Reial Decret 463/2020, de 14 de marçes podran aplicar el que preveu l'últim paràgraf de l’art. 29.4 LCSP amb
independència de la data de publicació de la licitació del nou expedient.
La suspensió dels contractes del sector públic d'acord amb el règim previst en aquest
article en cap cas suposarà la seva resolució.
Aquest règim no és aplicable en cap cas als següents contractes:
a) Contractes de serveis o subministrament sanitari, farmacèutic o d'una altra
índole, l'objecte del qual estigui vinculat amb la crisi sanitària provocada pel
COVID-19.
b) Contractes de serveis de seguretat, neteja o de manteniment de sistemes
informàtics.
c) Contractes de serveis o subministrament necessaris per a garantir la mobilitat i
la seguretat de les infraestructures i serveis de transport.
d) Contractes adjudicats per aquelles entitats públiques que cotitzin en mercats
oficials i no obtinguin ingressos dels pressupostos generals de l'Estat.
▪

La resta de contractes públics de serveis i de subministraments, sempre que aquests
no haguessin perdut la seva finalitat com a conseqüència de la situació de fet creada
pel COVID-19, quan el contractista incorri en demora en el compliment dels terminis
previstos en el contracte i ofereixi el compliment dels seus compromisos si se li
amplia el termini inicial o la pròrroga en curs: l'òrgan de contractació la concedirà,
donant-li un termini que serà, almenys, igual al temps perdut llevat que el
contractista demanés un altre menor. L'òrgan de contractació concedirà al
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contractista l'ampliació del termini previ informe del director d'obra del contracte.
En aquests casos no és procedent imposar les penalitats al contractista ni la resolució
del contracte. Addicionalment els contractistes tindran dret a l'abonament de les
despeses salarials addicionals en què efectivament hagués incorregut com a
conseqüència del temps perdut fins a un límit màxim del 10% del preu inicial del
contracte. Només es procedirà a l'abonament prèvia sol·licitud i acreditació fefaent
de la realitat, efectivitat i quantia pel contractista d'aquestes despeses.
Aquest règim no és aplicable en cap cas als següents contractes:
a) Contractes de serveis o subministrament sanitari, farmacèutic o d'una altra
índole, l'objecte del qual estigui vinculat amb la crisi sanitària provocada pel
COVID-19.
b) Contractes de serveis de seguretat, neteja o de manteniment de sistemes
informàtics.
c) Contractes de serveis o subministrament necessaris per garantir la mobilitat i la
seguretat de les infraestructures i serveis de transport.
d) Contractes adjudicats per aquelles entitats públiques que cotitzin en mercats
oficials i no obtinguin ingressos dels pressupostos generals de l'Estat.
▪

En els contractes públics d'obres, sempre que aquests no haguessin perdut la seva
finalitat com a conseqüència de la situació de fet creada pel COVID-19, quan aquesta
situació generi la impossibilitat de continuar la seva, el contractista podrà sol·licitar
la suspensió des de quan es produeix la situació de fet i fins que aquesta prestació es
pugui reprendre. A aquests efectes, s'entendrà que la prestació es pot reprendre
quan, havent cessat les circumstàncies o mesures que la vinguessin impedint, l'òrgan
de contractació notifiqui al contractista la fi de la suspensió. L'aplicació del que
disposa aquest apartat només serà procedent quan l'òrgan de contractació, a
instància del contractista i en el termini de cinc dies naturals hagués apreciat la
impossibilitat d'execució del contracte. Amb aquesta finalitat el contractista haurà
de dirigir la seva sol·licitud a l'òrgan de contractació. Transcorregut el termini indicat
sense notificar-se la resolució expressa al contractista, aquesta haurà d'entendre’s
desestimatòria.
A les suspensions d’aquest article no els hi resulta d’aplicació el que està previst a
l'art. 208.2.a) i 230 de la LCSP; ni tampoc el que disposa l'article 220, ni l'article 231
de Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei de Contractes de Sector Públic.
El que disposa aquest apartat és aplicable a aquells contractes en què, d'acord amb
el «programa de desenvolupament dels treballs o pla d'obra» estigués prevista la
finalització del seu termini d'execució entre el 14 de març, i durant el període que
duri el mateix no pugui tenir lloc el lliurament de l'obra. En aquests casos, el
contractista podrà sol·licitar una pròrroga en el termini de lliurament final sempre
que ofereixi el compliment dels seus compromisos pendents si se li amplia el termini
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inicial. Acordada la suspensió o ampliació del termini, només seran indemnitzables
els següents conceptes:
1) Les despeses salarials que efectivament aboni el contractista al personal adscrit
a l'execució ordinària del contracte, durant el període de suspensió. Les despeses
salarials a abonar seran el salari base referit en l'article 47.2.a del conveni
col·lectiu del sector de la construcció, el complement per discapacitat de l'article
47.2.b de l'esmentat conveni, i les gratificacions extraordinàries de l'article
47.2.b, i la retribució de vacances, o els seus conceptes equivalents respectius
pactats en altres convenis col·lectius del sector de la construcció. Les despeses
hauran de correspondre al personal indicat que estigués adscrit a l'execució
abans del 14-02-2020 i que continuarà adscrit quan es reprengui.
2) Les despeses per manteniment de la garantia definitiva, relatius al període de
suspensió del contracte.
3) Les despeses de lloguers o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions
i equips sempre que el contractista acrediti que aquests mitjans no van poder ser
emprats per altres finalitats diferents de l'execució del contracte suspès i el seu
import sigui inferior al cost de la resolució de tals contractes de lloguer o
manteniment de maquinària, instal·lacions i equips.
4) Les despeses corresponents a les pòlisses d'assegurança previstes al plec i
vinculades a l'objecte del contracte que hagin estat subscrites pel contractista i
estiguin vigents en el moment de la suspensió del contracte.
El reconeixement del dret a les indemnitzacions i al rescabalament de danys i
perjudicis que es contempla en aquest article únicament tindrà lloc quan el
contractista adjudicatari principal acrediti fefaentment que es compleixen les
següents condicions:
i. Que el contractista principal, els subcontractistes, proveïdors i subministradors
que ha contractat per a l'execució del contracte estiguessin al corrent de les seves
obligacions laborals i socials, a data 14 -03-2020.
ii. Que el contractista principal estigui al corrent en el compliment de les seves
obligacions de pagament als seus subcontractistes i subministradors en els
termes que preveuen els articles 216 i 217 LCSP a data 14-03-2020.
▪

En els contractes públics de concessió d'obres i de concessió de serveis: la
situació de fet creada pel COVID-19 donaran dret al concessionari al restabliment
de l'equilibri econòmic del contracte mitjançant, segons procedeixi en cada cas,
l'ampliació de la seva durada inicial fins a un màxim d'un 15% o mitjançant la
modificació de les clàusules de contingut econòmic incloses en el contracte. El
reequilibri en tot cas compensarà als concessionaris per la pèrdua d'ingressos i
l'increment dels costos suportats, entre els quals es consideraran les possibles
despeses addicionals salarials que efectivament haguessin abonat, respecte als
previstos en l'execució ordinària del contracte de concessió d’obres o de serveis
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durant en el període de durada de la situació de fet creada pel COVID-19. Només
es procedirà a aquesta compensació prèvia sol·licitud i acreditació fefaent de la
realitat, efectivitat i import pel contractista d'aquestes despeses. L'aplicació del
que disposa aquest apartat només serà procedent quan l'òrgan de contractació,
a instància del contractista, hagués apreciat la impossibilitat d'execució del
contracte com a conseqüència de la situació.
▪

El que disposa aquest article també és aplicable als contractes sobre
procediments de contractació en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports
i els serveis postals, assegurances privades; plans i fons de pensions; àmbit
tributari i litigis fiscals.

● El capítol IV estableix mesures de suport a la investigació sobre el COVID-19. (art. 37 a 39)
● El capítol V estableix altres mesures de flexibilització:
1.

2.

Així s’estableix un règim particular per a la subscripció de convenis de la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic relacionats en l'àmbit de la gestió de
l'emergència sanitària causada pel coronavirus COVID-19 (art. 39): no són aplicables les
disposicions contingudes en els apartats 1 i 2 en les lletres a), b) i c) de l’art. 50 de la LRJSP
en la tramitació administrativa i subscripció dels convenis en l'àmbit de la gestió de
l'emergència sanitària causada per coronavirus COVID-19. Aquest convenis també queden
exclosos del que estableix l’art. 48,8 de la LRJSP, perfeccionant i resultant eficaços per la
prestació del consentiment de les parts, sense perjudici de la seva posterior inscripció en
el Registre Electrònic estatal d'Òrgans i Instruments de Cooperació del sector públic estatal
i la publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat».
També s'estableix una sèrie de mesures extraordinàries aplicables al funcionament dels
òrgans de govern de les persones jurídiques de dret privat (art. 40):
a) Tot i que els estatuts no ho haguessin previst, durant el període d'alarma, les sessions
dels òrgans de govern i d'administració de les associacions, de les societats civils i
mercantils, del consell rector de les societats cooperatives i del patronat de les
fundacions podran celebrar-se per videoconferència que asseguri l'autenticitat i la
connexió bilateral o plurilateral en temps real amb imatge i so dels assistents en
remot. La mateixa regla és aplicable a les comissions delegades i a les altres
comissions obligatòries o voluntàries que tingués constituïdes. La sessió s'entendrà
celebrada al domicili de la persona jurídica.
b) Tot i que els estatuts no ho haguessin previst, durant el període d'alarma, els acords
dels òrgans de govern i d'administració de les associacions, de les societats civils i
mercantils, del consell rector de les societats cooperatives i del patronat de les
fundacions podran adoptar mitjançant votació per escrit i sense sessió sempre que
ho decideixi el president i s'han d'adoptar així quan ho sol·licitin, al menys, dos dels
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c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

membres de l'òrgan. La mateixa regla és aplicable a les comissions delegades i a les
altres comissions obligatòries o voluntàries que tingués constituïdes. La sessió
s'entendrà celebrada al domicili social. És aplicable a tots aquests acords el que
estableix l'article 100 de Reial Decret 1784/1996, de 19 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de Registre Mercantil, encara que no es tracti de societats mercantils.
El termini de tres mesos a comptar des del tancament de l'exercici social perquè
l'òrgan de govern o administració d'una persona jurídica obligada formuli els
comptes anuals, ordinàris o abreujats, individuals o consolidats, i, si fos legalment
exigible, l'informe de gestió, i per formular els altres documents que siguin legalment
obligatoris per la legislació de societats queda suspès fins que finalitzi l'estat
d'alarma, reprenent de nou per altres tres mesos a comptar des d'aquesta data.
En el cas que, a la data de declaració de l'estat d'alarma, l'òrgan de govern o
administració d'una persona jurídica obligada ja ha formulat els comptes de l'exercici
anterior, el termini per a la verificació comptable d'aquests comptes, si la auditoria
fos obligatòria, s'entendrà prorrogat per dos mesos a comptar des que finalitzi l'estat
d'alarma.
La junta general ordinària per aprovar els comptes de l'exercici anterior es reunirà
necessàriament dins dels tres mesos següents a comptar des que finalitzi el termini
per formular els comptes anuals.
Si la convocatòria de la Junta General s'hagués publicat abans de la declaració de
l'estat d'alarma però el dia de celebració és posterior a aquesta declaració, l'òrgan
d'administració podrà modificar el lloc i l'hora previstos per a la celebració de la junta
o revocar l'acord de convocatòria mitjançant anunci publicat amb una antelació
mínima de quaranta-vuit hores a la pàgina web de la societat i, si la societat no
tingués pàgina web, en el «Butlletí oficial de l'Estat». En cas de revocació de l'acord
de convocatòria, l'òrgan d'administració haurà de procedir a una nova convocatòria
dins del mes següent a la data en què hagi finalitzat l'estat d'alarma.
El notari que hagi estat requerit perquè assisteixi a una junta general de socis i
aixequi acta de la reunió podrà utilitzar mitjans de comunicació a distància en temps
real que garanteixin adequadament el compliment de la funció notarial.
Encara que hi hagi una causa legal o estatutària, en les societats de capital els socis
no podran exercir el dret de separació fins que finalitzi l'estat d'alarma i les
pròrrogues de la mateixa que, si escau, s'acordin.
El reintegrament de les aportacions als socis cooperatius que causin baixa durant la
vigència de l'estat d'alarma queda prorrogat fins que transcorrin sis mesos a comptar
des que finalitzi l'estat d'alarma.
En el cas que, durant la vigència de l'estat d'alarma, transcorregués el termini de
durada de la societat fixat en els estatuts socials, no es produirà la dissolució de ple
dret fins que transcorrin dos mesos a comptar des que finalitzi aquest estat .
En cas que, abans de la declaració de l'estat d'alarma i durant la vigència d'aquest
estat, concorri causa legal o estatutària de dissolució de la societat, el termini legal
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per a la convocatòria per l'òrgan d'administració de la junta general de socis a fi que
adopti l'acord de dissolució de la societat o els acords que tinguin per objecte enervar
la causa, se suspèn fins que finalitzi aquest estat d'alarma.
l) Si la causa legal o estatutària de dissolució hagués esdevingut durant la vigència de
l'estat d'alarma, els administradors no respondran dels deutes socials contrets en
aquest període.
3. Igualment s'estableixen una sèrie de mesures extraordinàries aplicables al funcionament
dels òrgans de govern de les societats anònimes cotitzades (art. 41)
4. Se suspèn el termini de caducitat del registre durant la vigència de la declaració l'estat
d'alarma (art. 42): es suspèn el termini de caducitat dels assentaments registrals fins que
pugui proveir-se el necessari per a la inscripció, pròrroga o cancel·lació corresponent.
5. S'interromp el termini fixat en la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal perquè el deutor
que es trobi en estat d'insolvència no tingui el deure de sol·licitar la declaració de concurs
(art. 43)
Es pròrroga de la vigència del DNI (DA 4a): la validesa del DNI de les persones majors d'edat titulars
d'un document que caduqui des de la data d'entrada en vigor de l'estat d'alarma queda prorrogada
per un any, fins al 13-03-2021. La pròrroga de la validesa del DNI permetrà que puguin renovar-se,
d'acord amb el procediment actual, els certificats reconeguts incorporats al mateix per igual
període.
Als danys i perjudicis personals o patrimonials que pateixin les persones físiques o jurídiques com
a conseqüència de l'actual crisi sanitària (DA 5a): no els és aplicable el que disposa el Reial Decret
307/2005, de 18 de març, pel qual es regulen les subvencions en atenció a determinades necessitats
derivades de situacions d'emergència o de naturalesa catastròfica, i s'estableix el procediment per
a la seva concessió.
Salvaguarda l'ocupació (DA 6a): les mesures extraordinàries en l'àmbit laboral que preveu el
present Reial decret llei estaran subjectes al compromís de l'empresa de mantenir l'ocupació
durant el termini de sis mesos des de la data de represa de l'activitat
No aplicació de la suspensió dels terminis administratius del RD 463/2020 (DA 9a): als terminis
que preveu el RDLL no els hi serà d'aplicació la suspensió de terminis administratius que preveu la
DA 3a del RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma.
Limitació per l'aplicació als expedients de regulació d'ocupació (DT 1a): Als expedients de
suspensió de l’ocupació o de reducció de jornada iniciats o comunicats abans de l'entrada en vigor
del RDL no els hi seran d’aplicació les especialitats que es preveu als arts. 22.2 i 3, i 23 del RDLL.
Les mesures extraordinàries en matèria de cotitzacions i protecció per desocupació regulades en els
arts. 24, 25, 26 i 27 són aplicables als afectats pels procediments de suspensió de contractes i
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reducció de jornada comunicats, autoritzats o iniciats amb anterioritat a la entrada en vigor d'aquest
reial decret llei, sempre que derivin directament del COVID-19.
Les sol·licituds de moratòria sobre els deutes hipotecaris immobiliaris (DT 2a): Les sol·licituds de
moratòria es podran presentar des del dia següent a l'entrada en vigor del RDLL .

Barcelona, 18 de març de 2020.
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Nota explicativa de l’art. 3 del RDL 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents
extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19 (BOE núm.
73, de 18 de març de 2020)
El Gobierno de Espanya ha aprovat a través del RDLL 8/2020 la flexibilització de la regla
de despesa perquè els ajuntaments puguin invertir fins a 300 milions d'euros del seu
superàvit en partides d'atenció social a col·lectius afectats per l'expansió de la Covid-19,
com havia reclamat la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP).
En aquest mateix sentit la nota de premsa de RDL 8/2020 publicada el dia 17-03-2020
pel Ministerio de Hacienda, explicativa de les mesures adoptades per la COVID-19, diu
que: “ Además, la norma aprobada hoy contempla que los ayuntamientos puedan
destinar hasta 300 millones del superávit de 2019 a financiar gastos de inversión en el
área de servicios sociales y promoción social. Esta medida permite adelantar el uso del
superávit para dichas actuaciones y amplía el ámbito de las inversiones financieramente
sostenibles”. Del que cal deduir que la norma s’aplica sense distinció a qualsevol
ajuntament que hagi tingut superàvit.
Aquest pla, en general, comptarà amb una inversió de 600 milions d'euros, tal com va
informar el president Pedro Sánchez, a la roda de premsa posterior al Consell de
Ministres. Amb l'adopció d'aquesta mesura que afecta la despesa municipal, s'espera
que d'aquests 600 milions, la meitat procedeixin del superàvit que inverteixin els
ajuntaments, en qüestions que tinguin a veure amb atenció a la dependència, serveis
socials i tot tipus de problemes de índole social associats a la pandèmia.
Precisament per ajudar a pal·liar aquesta situació, la FEMP va reclamar aquest dilluns al
Gobierno que permetés a les entitats locals gastar el superàvit que tenien, en mesures
que fessin front a la situació, mitjançant la flexibilització de la regla de despesa, una de
les limitacions de la Llei d'estabilitat per controlar el dèficit de les administracions
públiques i que fa temps que els ajuntaments demanen que es relaxi.
En definitiva, el RDLL estableix, que les corporacions locals disposen d'una quantitat
d'igual quantia del superàvit de l'exercici 2019 (el que fa que la xifra dels 300 milions
anunciada sigui aproximada) per finançar les ajudes econòmiques i totes les prestacions
de serveis gestionades pels serveis socials d'atenció primària i atenció a la dependència
que vénen recollides en l'Acord de Consell Territorial de serveis socials i del Sistema per
a l'Autonomia i atenció a la Dependència, de 16 de gener de 2013, que recull el Catàleg
de Referència de Serveis Socials (BOE núm. 117/2013 de 16 de maig). Veure també la
Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les
persones en situació de dependència (B.O.E. núm. 299/2006 de 15 de desembre).
Concretament, el que estableix l’art. 3 del RDL és el següent:
“1. El superávit presupuestario de las entidades locales correspondiente al año 2019 se
podrá destinar para financiar gastos de inversión incluidos en la política de gasto 23,
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«Servicios Sociales y promoción social», recogida en el anexo I de la Orden
EHA/3565/2008, de 3 de diciembre1, por la que se aprueba la estructura de los
presupuestos de las Entidades Locales, previa aplicación de las reglas contenidas en la
disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Asimismo, dentro de aquella política de
gasto, se considerarán, con carácter excepcional y a los ¿? exclusivos efectos de este
artículo, incluidas las prestaciones señaladas en el punto 2 del artículo 1 de este Real
Decreto-ley.
Asimismo, será de aplicación el régimen de autorización recogido en el último párrafo
del apartado 1 de la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley
reguladora de Haciendas Locales, aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.
2. En el caso de las Diputaciones Provinciales, Consejos y Cabildos insulares podrán incluir
gasto imputable también en el capítulo 6 y 7 del estado de gastos de sus presupuestos
generales destinadas a financiar los gastos citados en el apartado anterior y se asignen
a municipios que:
a) Cumplan con lo previsto en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril,
b) o bien, no cumpliendo lo previsto en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, aprueben, en su caso, un plan económico-financiero de acuerdo
con dicha norma.
Para esta finalidad las Entidades locales, en conjunto, podrán destinar de su superávit
una cantidad equivalente al crédito establecido en el artículo anterior, lo que será objeto
de seguimiento por el órgano competente del Ministerio de Hacienda.”
Segons l’annex I de l’Ordre EHA/3565/2008, dins la política de “Serveis socials i promoció
social” (Política de despesa 23) cal imputar:
La despesa per desenvolupar l'assistència social primària:
 la promoció de la igualtat de gènere,
 la promoció i reinserció social de marginats,
 la gestió dels serveis socials;
 la prestació de serveis a persones dependents i d'assistència social, residències
de gent gran i altres de naturalesa anàloga;
 l'avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a
persones en situació o risc d'exclusió social.
També s'inclouran:
 les transferències finalistes a entitats i famílies que col·laborin en la consecució
d'aquests fins.
1.- https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-19916
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les despeses corresponents a l'Administració general, que correspondran a les
activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió
administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres
directius que integren la política de despesa.

I ara el RDL 8/2020 inclou amb caràcter excepcional la despesa relacionada amb:
a) Reforç dels serveis de proximitat de caràcter domiciliari per garantir les cures, el
suport, la vinculació a l'entorn, la seguretat i l'alimentació, especialment els dirigits a
persones grans, amb discapacitat o en situació de dependència, compensant així el
tancament de menjadors, centres de dia, centres ocupacionals i altres serveis similars,
considerant el major risc que assumeixen aquestes persones en cas de contagi. Aquests
serveis comprenen l'ajuda a domicili en totes les seves modalitats i qualsevol altre
d'anàloga naturalesa que es presti al domicili de la persona usuària.
b) Increment i reforça del funcionament dels dispositius de teleassistència domiciliària
de manera que incrementin el ritme de contactes de verificació i la vigilància de la
població beneficiària d'aquest servei.
c) Trasllat a l'àmbit domiciliari, quan sigui considerat necessari, els serveis de
rehabilitació, teràpia ocupacional, serveis d'higiene, i altres similars, considerant la
suspensió d'atenció diürna en centres.
d) Reforç dels dispositius d'atenció a persones sense llar, amb el personal i mitjans
materials adequats, assegurant que tant elles com els que les atenen estiguin
degudament protegides, i possibilitar l'ampliació, tant en el temps d'estada com en
intensitat, dels mateixos .
e) Reforç de les plantilles de centres de Serveis Socials i centres residencials en cas que
sigui necessari realitzar substitucions per prevenció, per contagi o per prestació de nous
serveis o sobrecàrrega de la plantilla.
f) L’adquisició de mitjans de prevenció (EPI).
g) L’ampliació de la dotació de les partides destinades a garantir ingressos suficients a
les famílies, per assegurar la cobertura de les seves necessitats bàsiques, ja siguin
aquestes d'urgència o d'inserció.
h) El reforç, amb serveis i dispositius adequats, els serveis de respir a persones
cuidadores i les mesures de conciliació per a aquelles famílies (especialment
monomarentals i monoparentals) que compten amb baixos ingressos i necessitin
acudir al seu centre de treball o sortir del seu domicili per raons justificades i / o
urgents.
i) Altres mesures que les comunitats autònomes, en col·laboració amb els Serveis
Socials de les entitats locals, considerin imprescindibles i urgents per atendre.
En conclusió:
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L’article 3 del RDL 8/2020 es configura com una possibilitat de destinar
determinades despeses vinculades a la política de serveis socials i la protecció
social quan l’entitat local hagi tingut un superàvit l’any 2019.
Les despeses que es poden cobrir són les contemplades per l’Ordre
EHA/3565/2008, dins la política de “Serveis socials i promoció social” (Política de
despesa 23) i també les que contempla el RDL en l’art. 1.2 el RDL 8/2020.
En tots els casos, caldrà estar ales regles especials per a la destinació del
superàvit pressupostari de la DA 6a de la LOEPSF .
I també serà d'aplicació el règim d’autorització previst a l'últim paràgraf de
l'apartat 1 de la DA 16a de la LRHL.

Barcelona, 18 de març de 2020.
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NOTA INFORMATIVA en relació al REIAL DECRET LLEI 9/2020, de 27 de març, pel qual s'adopten mesures
complementàries, en l'àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats del COVID-19 (BOE núm. 86, 28-032020)
El Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte
econòmic i social del COVID-19, va aprovar un conjunt de mesures destinades a pal·liar la crisi sanitària,
econòmica i social generada per la pandèmia del COVID-19. Entre les previstes figurava la flexibilització dels
Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO), tant per causa de força major, com en el supòsit dels
derivats de causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció, per tal d'intentar pal·liar els efectes
que la crisi sanitària produeix en el mercat laboral. Tanmateix l’estancament que ha registrant el mercat
laboral i el volum d’ERTO presentats, des de la declaració de l'estat d'alarma, evidencien la necessitat
d'arbitrar noves mesures i instruments que contribueixin a pal·liar els efectes de la crisi sanitària sobre les
persones treballadores.
El RDLL entra en vigor el mateix dia de la seva publicació en el BOE (28-03-2020), mantenint la seva vigència
durant l'estat d'alarma decretat pel RD 463/2020 i les seves possibles pròrrogues.
El reial decret-llei s'estructura en cinc articles, quatre disposicions addicionals i tres disposicions finals.
1) PROHIBICIÓ D’ERTOS ALS SERVEIS ESENCIALS (art. 1): El Reial decret llei busca establir instruments
tendents a garantir l'aplicació efectiva dels serveis que resulten essencials en les circumstàncies actuals
a l'objecte de donar una resposta adequada a les necessitats d'atenció sanitària i social, que concorren.
Així, aquest Reial decret llei, preveu que, durant la vigència d'aquest estat d'alarma i les seves possibles
pròrrogues, els centres, serveis i establiments sanitaris, com hospitals o ambulatoris, i els centres socials
de gent gran, persones dependents o persones amb discapacitat, com residències i centres de dia, ja siguin
de titularitat pública o privada, o qualsevol que sigui el seu règim de gestió, que determinin el Ministeri
de Sanitat o el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, com a serveis essencials, no puguin tramitar
ERTO.
2) TRAMITACIÓ ERTOS (art. 2): El RDLL complementa i detalla algunes de les mesures previstes, pel que fa
a la tramitació dels ERTO, previstes en el RDLL 8/2020, de 17 de març, concretant el procediment de
reconeixement de la prestació contributiva per desocupació, per a totes les persones afectades per
procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada basats en les causes previstes en els
articles 22 i 23 de l'esmentat reial decret llei, així com a integrar una altra sèrie de mesures, en l'àmbit
laboral, destinades a pal·liar els efectes de la crisi del COVID-19, sobre les persones treballadores.
3) SOCIETATS COOPERATIVES (art. 4): També es preveu per les societats cooperatives que, quan per falta
de mitjans adequats o suficients, l'Assemblea General de les mateixes no pugui ser convocada per o
celebrada a través de mitjans virtuals, el Consell Rector pugui assumir la competència per aprovar la
suspensió total o parcial de la prestació de treball de les sòcies i socis i pugui emetre la corresponent
certificació per la tramitació, en els termes que preveuen els articles 22 i 23 de Reial decret llei 8/2020,
de 17 de març.
4) CONTRACTACIÓ TEMPORAL (art. 5): el RDLL també preveu mecanismes per pal·liar els efectes d'aquesta
crisi sanitària en la contractació temporal, i s'estableix la interrupció del còmput de la durada dels
contractes que, davant aquesta circumstància, no poden assolir l'objecte per al qual van ser subscrits.
D'aquesta manera, s'aconsegueix garantir que els contractes temporals, inclosos els formatius, de relleu
i d'interinitat, puguin assolir la seva durada màxima efectiva, desplegant plens efectes, quant a prestació
de serveis, la formació que comporten i l'aportació a la activitat empresarial, durant el temps total o
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inicialment previst, de manera que la situació d'emergència generada per la crisi sanitària del COVID-19
no privi a l'empresa de la seva capacitat real per organitzar els seus recursos.
5) PRESTACIÓ D’ATUR (art. 3): S’ofereix una solució conjunta a les diferents eventualitats que, a nivell de
tramitació, s'estan suscitant tant per a l'entitat gestora de les prestacions d'atur, com per a les autoritats
laborals, amb motiu de l'increment dels expedients de regulació temporal d'ocupació sol·licitats i
comunicats per les empreses. Concretament, s’aclareix el límit temporal de les resolucions tàcites
recaigudes en els expedients de regulació temporal d'ocupació sol·licitats per força major, en els quals el
silenci, que és positiu d'acord amb el que preveu l’art. 24 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, no pot suposar una durada màxima
diferent que l'aplicable a les resolucions expresses, que se circumscriuen a la vigència de l'estat d'alarma,
d'acord amb el que preveu el RD 463/2020, de 14 de març, així com de les seves possibles pròrrogues. I
es preveu que les sol·licituds presentades per l'empresa amb continguts falsos o incorreccions en les
dades facilitades donaran lloc a les sancions corresponents, essent sancionable, igualment, la conducta
de l'empresa consistent en sol·licitar mesures, en relació a l'ocupació que no resultessin necessàries o no
tinguessin connexió suficient amb la causa que les origina, sempre que donin lloc a la generació o
percepció de prestacions indegudes. També s'estableix el deure de col·laboració de l'entitat gestora de
les prestacions per desocupació amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social, havent de notificar, a
aquest efecte a aquesta última, els supòsits en què apreciï indicis de frau per a l'obtenció de les
prestacions per desocupació.
6) ESPECIALITATS ERTOS (DF 1a): Modificació de el RDLL 8/2020, de 17 de març, per tal de determinar que
les mesures extraordinàries en matèria de cotitzacions i protecció per desocupació previstes en els
articles 24 i 25 del mateix, seran d'aplicació als afectats pels procediments de suspensió de contractes i
reducció de jornada comunicats, autoritzats o iniciats, amb anterioritat a l'entrada en vigor del reial
decret llei i sempre que derivin directament del COVID-19.
7) CONTRACTACÓ PÚBLICA (DF 2a): Modificació de l’art.16 del RDLL 7/2020, de 12 de març, relatiu a la
contractació, a l'objecte d'ampliar la tramitació d'emergència per a la contractació de tot tipus de béns
o serveis que precisi l'Administració General de l'Estat per a l'execució de qualssevol mesures per fer
front a l'COVID-19, previst en el mateix, a tot el sector públic. Així mateix, es preveu la possibilitat que el
lliurament dels fons necessaris per a fer front a les despeses que generi l'adopció de mesures per a la
protecció de la salut de les persones davant del COVID-19 pugui realitzar-se a justificar, si resultés
necessari. I, també s'exclouen de la facturació electrònica les factures emeses per proveïdors no
nacionals radicats a l'exterior que corresponguin a expedients de contractació.
A continuació detallem els continguts que poden ser de més utilitat pels ens locals:
MANTENIMENT D'ACTIVITAT DE CENTRES SANITARIS I CENTRES D'ATENCIÓ A PERSONES GRANS (art. 1)




Durant la vigència de l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues, s'entendran com a serveis
essencials per a la consecució dels fins descrits en el mateix, sigui quina sigui la titularitat, pública o
privada o el règim de gestió, els centres, serveis i establiments sanitaris, que determini el Ministeri
de Sanitat, així com els centres socials de gent gran, persones dependents o persones amb
discapacitat, en els termes especificats pel Ministeri de Drets socials i Agenda 2030.
Aquests establiments hauran de mantenir la seva activitat, i únicament procedir a reduir o suspendre
la mateixa parcialment en els termes en què així ho permetin les autoritats competents.
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L'incompliment o la resistència a les ordres de les autoritats competents relatives a l’execució del
que preveu aquest article serà sancionat d'acord amb les lleis, en els termes que estableix l'article 10
de la Llei Orgànica 4/1981, d'1 de juny, dels estats d'alarma, excepció i lloc.

MESURES EXTRAORDINÀRIES PER A LA PROTECCIÓ DE L'OCUPACIÓ (art. 2)






La força major i les causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció en què s'emparen
les mesures de suspensió de contractes i reducció de jornada previstes en els articles 22 i 23 de Reial
decret llei 8/2020, de 17 de març, no es podran entendre com a justificatives de l'extinció de el
contracte de treball ni de l'acomiadament.
Aquesta mesura és diferent de la prevista a la «clàusula de salvaguarda l'ocupació» de la DA6a del
RDLL 8/2020 que «condiciona» les mesures extraordinàries que es preveuen al RDLL 8/2020 “al
compromís de l'empresa de mantenir l'ocupació durant el termini de sis mesos des de la data de
represa de l'activitat”. Per tant, les causes descrites en els art. 22 i 23 RDLL 8/2020 només es poden
al·legar mentre es mantingui la situació d'alarma i, en canvi, la DA6a s’activaria quan finalitzés l’estat
d’alarma.
Aquest article també afecta a la possibilitat de resoldre els contractes que ja estiguin suspesos en
virtut d'un ERTO per força major o causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció
derivats de l'estat d'alarma.

MESURES EXTRAORDINÀRIES PER AGILITZAR LA TRAMITACIÓ I ABONAMENT DE PRESTACIONS PER
DESOCUPACIÓ, EN DESENVOLUPAMENT DE L’ART. 25 DE RDL 8/2020, DE 17 DE MARÇ (art. 3 i DA2a a 4a)
-

-

-

Inici del reconeixement: s'estableix que el reconeixement de la prestació contributiva «s'iniciarà
mitjançant una sol·licitud col·lectiva presentada per l'empresa davant l'entitat gestora de les prestacions
per desocupació, actuant en representació d'aquelles».
Obligació d'informació: aquesta sol·licitud ha d'anar acompanyada amb l'aportació d'un conjunt
d'informacions, segmentada per cada centre de treball afectat.
a) Nom o raó social de l'empresa, domicili, número d'identificació fiscal i codi de compte de cotització
a la Seguretat Social en què figuren adscrits els treballadors. Les suspensions o reduccions de jornada
que se se sol·licitin.
b) Nom i cognoms, número d'identificació fiscal, telèfon i adreça de correu electrònic de representant
legal de l'empresa.
c) Nombre d'expedient assignat per l'autoritat laboral.
d) Especificació de les mesures a adoptar, així com de la data d'inici en que cadascuna de les persones
treballadores va quedar afectada per les mateixes.
e) En el supòsit de reducció de la jornada, determinació del percentatge de disminució temporal,
computada sobre la base diària, setmanal, mensual o anual.
f) Als efectes d'acreditar la representació de les persones treballadores, una declaració responsable
en la qual hi haurà de constar que s'ha obtingut l'autorització d'aquelles per a la seva presentació.
g) La informació complementària que, si s'escau, es determini per resolució de la Direcció General
del Servei Públic d'Ocupació Estatal.
D'altra banda, s’insta a l'empresa a comunicar qualsevol variació en les dades inicialment contingudes
en la comunicació, i en tot cas quan es refereixin a la finalització de l'aplicació de la mesura.
Termini de comunicació: aquesta comunicació (remesa a través de mitjans electrònics i en la forma que
es determini pel SEPE) s'ha de remetre en el termini de 5 dies, a comptar segons les següents situacions:
 des de la sol·licitud de l'ERTO en els casos de força major ex art. 22 RD Llei 8/2020; o

3



-

-

des de la data en què l'empresa notifiqui a l'autoritat laboral competent la seva decisió en el cas
de ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció en aplicació de l’art.
23 RD Llei 8/2020; o
 per a les sol·licituds anteriors a l'entrada en vigor del RDLL 9/2020 (s'ha d'entendre de qualsevol
ERTO), a partir de la mateixa data.
Incompliment de la comunicació: la no transmissió d'aquesta comunicació és considerada conducta
constitutiva de la infracció greu prevista a l'art. 22.13 LLISOS.
Data d'efectes de la situació d'atur (DA 3a RDLL 9/2020) concreta la data d'efectes de la situació d'atur,
distingint entre ERTO per força major (la data de el fet causant) i per causes econòmiques, tècniques,
organitzatives o de producció (data coincident o posterior a la de la comunicació de l'empresa a
l'autoritat laboral la decisió adoptada). La causa i data d'efectes de la situació legal de desocupació han
de figurar, en tot cas, en el certificat d'empresa, que es considerarà document vàlid per a la seva
acreditació.
Sancions: la DA 2a RDLL 9/2020 adverteix de la imposició de les sancions corresponents de la LLISOS en
el cas que la sol·licitud empresarial contingui “falsedats o incorreccions en les dades facilitades” i, en
particular “quan donin lloc a prestacions que no haguessin d’haver-se produït”. En aquest sentit, el
reconeixement indegut de prestacions a la persona treballadora per causa no imputable a aquesta:
“Donarà lloc a la revisió d'ofici de l'acte de reconeixement d'aquestes prestacions. En aquests supòsits, i
sense perjudici de la responsabilitat administrativa o penal que legalment correspongui, l'empresa haurà
d'ingressar a l'entitat gestora les quantitats percebudes per la persona treballadora, deduint/deduïts dels
salaris deixats de percebre que haguessin correspost, amb el límit de la suma de tals salaris”. Disposició
que s'ha de complementar amb el contingut de la DA 4a RDLL 9/2020 que estableix que: “En els supòsits
en què l'entitat gestora aprecia indicis de frau per a l'obtenció de les prestacions per desocupació, ho ha
de comunicar a la Inspecció de Treball i Seguretat Social als efectes oportuns”.

SOCIETATS COOPERATIVES (art. 4)
-

En aplicació del previst als arts. 22 i 23 de RDLL 8/2020, de 17 de març respecte els ERTO per força major
o per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, adoptats en les societats
cooperatives, el Consell Rector podrà assumir la competència per adoptar aquestes mesures en el cas
que «per falta de mitjans adequats o suficients l'Assemblea General de les societats cooperatives no pugui
ser convocada per a la seva celebració a través de mitjans virtuals” i emetrà la corresponent certificació
per a la seva tramitació, en els termes que preveuen els articles 22 i 23 de RDLL l8/2020.

CONTRACTES TEMPORALS (art. 5)
La suspensió dels contractes temporals, inclosos els formatius, de relleu i interinitat, per les causes previstes
en els articles 22 i 23 de RDLL 8/2020, de 17 de març, suposarà la interrupció del còmput, tant de la durada
d'aquests contractes, com dels períodes de referència equivalents a el període suspès, en cadascuna
d'aquestes modalitats contractuals, respecte de les persones treballadores afectades per aquestes.
En tot cas, cal tenir present que aquest article no afecta a aquelles empreses que no hagi procedit a un ERTO
ex arts. 22 i 23 RD Llei 8/2020, que podran procedir a l'extinció dels contractes temporals de forma ordinària
en els casos que permet l’art. 15 de l’ET.
LIMITACIÓ DE LA DURADA DELS ERTO BASADA EN LES CAUSES QUE PREVEU L’ART. 22 DE RDLL 8/2020 (DA
1a)
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-

-

La durada dels ERTO autoritzats a l'empara de les causes previstes en l’art. 22 del RDLL 8/2020, no es pot
estendre més enllà de el període en què es mantingui la situació extraordinària derivada del COVID-19
d'acord amb el que preveu l’art. 28 del RDLL 8/2020, entenent-se, per tant, que la durada màxima serà
la de l'estat d'alarma decretat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, i les seves possibles pròrrogues.
Aquesta limitació és aplicable tant en aquells expedients respecte dels quals recaigui resolució expressa
com als que siguin resolts per silenci administratiu, amb independència del contingut de la sol·licitud
empresarial concreta.

RÈGIM SANCIONADOR I REINTEGRAMENT DE PRESTACIONS INDEGUDES (DA 2a)
-

Aquesta DA 2a el RDLL determina que cal imposar les ”sancions corresponents” previstes a la LISOS si,
mitjançant sol·licituds que contenen falsedats o incorreccions, s'ha procedit a la indeguda percepció de
prestacions d'atur; i, a més, les estén als supòsits en els quals les mesures sol·licitades no resultessin
necessàries o no tinguessin connexió suficient amb la causa que les origina sempre que donin lloc a la
generació o percepció de prestacions indegudes.

LIMITACIONS ERTOS: MODIFICACIÓ DE LA DT 1a DEL RDLL 8/2020, DE 17 DE MARÇ (DF 1a)
-

Es modifica l'apartat segon de la DT 1a, que queda redactat en els següents termes:
DT 1a. Limitació de l'aplicació als expedients de regulació d'ocupació.
RDLL 8/2020

RDLL 9/2020

Les mesures extraordinàries en matèria de cotitzacions i
protecció per desocupació regulades en els articles 24, 25, 26
i 27 són aplicables als afectats pels procediments de suspensió
de contractes i reducció de jornada comunicats, autoritzats o
iniciats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest reial
decret llei, sempre que derivin directament del COVID-19 ".

Les mesures extraordinàries en matèria de cotitzacions i
protecció per desocupació previstes en els articles 24 i 25 són
aplicables als afectats pels procediments de suspensió de
contractes i reducció de jornada comunicats, autoritzats o
iniciats, amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest reial
decret llei, sempre que derivin directament del COVID-19. »

CONTRACTACIÓ: MODIFICACIÓ DE L’ART. 16 DE RDLL 7/2020, DE 12 DE MARÇ (DF 2a)
Art. 16. Contractació.
RDLL 7/2020, de 12 de març,

RDLL 9/2020

1. L'adopció de qualsevol tipus de mesura directa o indirecta per
part dels òrgans de l'Administració General de l'Estat per fer
front al COVID-19 justificarà la necessitat d'actuar de manera
immediata, a l'empara del que preveu l'article 120 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic, per
la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives de el Parlament Europeu i de Consell 2014/23 / UE i
2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014.

1. L'adopció de qualsevol tipus de mesura directa o indirecta per
part de les entitats del sector públic per fer front al COVID-19
justificarà la necessitat d'actuar de manera immediata, sent
d'aplicació l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes de 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.

2. D'acord amb la previsió establerta en el paràgraf anterior, a
tots els contractes que hagin de celebrar-se per l'Administració
General de l'Estat o els seus organismes públics i entitats de dret
públic per atendre les necessitats derivades de la protecció de
les persones i altres mesures adoptades pel Consell de Ministres

2. D'acord amb la previsió establerta en el paràgraf anterior, a
tots els contractes que hagin de celebrar-se per les entitats de
sector públic per atendre les necessitats derivades de la
protecció de les persones i altres mesures adoptades pel Consell
de Ministres per fer front al COVID-19, els és aplicable la
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per fer front al COVID-19, els és aplicable la tramitació
d'emergència. En aquests casos, si cal fer abonaments a compte
per actuacions preparatòries a realitzar pel contractista, no serà
aplicable el que disposa respecte a les garanties en l'esmentada
Llei 9/2017, sent l'òrgan de contractació qui determinarà
aquesta circumstància en funció de la naturalesa de la prestació
a contractar i la possibilitat de satisfer la necessitat per altres
vies. De la justificació de la decisió adoptada s'ha de deixar
constància en l'expedient.

tramitació d'emergència. En aquests casos, si cal fer abonaments
a compte per actuacions preparatòries a realitzar pel
contractista, no serà aplicable el que disposa respecte a les
garanties en l'esmentada Llei 9/2017, sent l'òrgan de
contractació qui determinarà aquesta circumstància en funció
de la naturalesa de la prestació a contractar i la possibilitat de
satisfer la necessitat per altres vies. De la justificació de la decisió
adoptada s'ha de deixar constància en l'expedient.

3. El lliurament dels fons necessaris per fer front a les despeses
3. El lliurament dels fons necessaris per fer front a les despeses que generi l'adopció de mesures per a la protecció de la salut de
que generi l'adopció de mesures per a la protecció de la salut de les persones davant del COVID-19 podrà realitzar-se a justificar.
les persones davant del COVID-19 es realitzaran a justificar.
4. Quan la contractació per a l'atenció d'aquestes necessitats
s'hagi de produir a l'exterior, perquè els contractes es
formalitzin o s'executin total o parcialment a l'estranger, la
formalització dels contractes correspon al cap de la Missió o
Representació Permanent, amb subjecció a les condicions
lliurement pactades per l'Administració amb el contractista
estranger, quan la intervenció d'aquest sigui absolutament
indispensable per a l'execució del contracte, perquè ho
requereixen l'atenció de les necessitats derivades de la
protecció de les persones i altres mesures adoptades pel
Consell de Ministres per fer front a l'COVID-19, i així s'acrediti
a l'expedient. No obstant això, aquesta competència podrà
abocar pel titular del departament ministerial competent per
raó de la matèria. Els contractes s'han de formalitzar per escrit
i s'han de subjectar a les condicions pactades per
l'Administració amb el contractista estranger.
Els lliuraments dels fons a què fa referència l'apartat tercer
d'aquest article poden realitzar-se bé a favor de caixers a
Espanya, bé a favor de caixers a l'exterior, mantenint-se la
gestió financera en l'àmbit del Ministeri de Sanitat i amb càrrec
a el seu pressupost, sense perjudici que pogués realitzar-se
igualment el pagament en ferm a través del caixer de
pagaments a l'exterior. No obstant, la persona titular del
Ministeri de Sanitat podrà delegar aquesta competència de
gestió financera en òrgans o entitats, siguin o no dependents.
Quan fos imprescindible d'acord amb la situació de mercat i el
tràfic comercial de l'Estat en què la contractació es porti a
terme, podran realitzar la totalitat o part dels pagaments amb
anterioritat a la realització de la prestació pel contractista, en
la forma prevista en l'apartat 2. El risc de menyscapte que
pogués derivar-se d'aquestes operacions serà assumit pel
pressupost de l'Estat.
5. S'exclou de l'obligació de facturació electrònica establerta en
la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el
Sector Públic, des de l'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei, a les factures emeses per proveïdors no nacionals radicats
a l'exterior que corresponguin als expedients a què fa
referència aquest article.

Barcelona, 28 de març de 2020.
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Nota informativa en relació al REIAL DECRET LLEI 10/2020, de 29 de març, pel qual és regula un
Permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin
serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el
COVID-19 (BOE núm. 87, de 29-03-2020)

El Reial decret-llei té per objecte la regulació d’un un permís retribuït recuperable per al personal laboral per
compte aliè, de caràcter obligatori i limitat en el temps entre els dies 30 de març i 9 d'abril (ambdós inclosos),
per a tot el personal laboral per compte aliè que presti serveis en empreses o entitats de el sector públic o
privat que desenvolupin les activitats no essencials qualificades com a tal en l'annex.
Queden exceptuats de l'aplicació d'aquest RDLL les persones treballadores que tinguin el seu contracte
suspès durant el període indicat i aquelles que puguin continuar prestant serveis a distància.
Les autoritats competents delegades, en el seu àmbit de competències, podran modificar o especificar,
mitjançant les ordres necessàries, les activitats que es veuen afectades pel permís retribuït recuperable que
preveu aquest article i els seus efectes.
En les disposicions transitòries s'estableixen excepcions puntuals i limitades per a:
(i) aquelles activitats que es puguin veure perjudicades de manera irremeiable o desproporcionada pel
permís que estableix el present Reial decret llei i
(ii) el personal d'activitats de transport que es trobi realitzant un servei en la data d'entrada en vigor d'aquest
RDLL.
Per la seva banda, en les disposicions addicionals s'estableixen previsions específiques per a empleats públics
i personal amb legislació específica pròpia, serveis essencials de l'Administració de Justícia i altres col·lectius
com el personal de les empreses adjudicatàries de contractistes del sector públic.
El RDLL entra en vigor el mateix dia de la publicació en el BOE, és a dir el 29-03-2020 (DF única).
A continuació detallem aquells aspectes que poden resultar demés interès pel món local:
ÀMBIT SUBJECTIU D’APLICACIÓ (art. 1)


El RD s’aplica a totes les persones treballadores per compte aliè que prestin serveis en empreses o
entitats del sector públic o privat i l'activitat no hagi estat paralitzada com a conseqüència de la
declaració d'estat d'alarma establerta pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març.



No estan inclosos al RDLL els següents col·lectius:
a) Les persones treballadores que prestin serveis en els sectors qualificats com essencials en l'annex
d'aquest RDLL
b) Les persones treballadores que prestin serveis en les divisions o en les línies de producció d’una
activitat que es correspongui amb els sectors qualificats com essencials en l'annex d'aquest RDLL.
c) Les persones treballadores contractades per (i) aquelles empreses que hagin sol·licitat o estiguin
aplicant un expedient de regulació temporal d'ocupació de suspensió i (ii) aquelles a les quals els hi
sigui autoritzat un expedient de regulació temporal d'ocupació de suspensió durant la vigència del
permís previst d’aquest RDLL.
d) Les persones treballadores que es troben de baixa per incapacitat temporal o el contracte estigui
suspès per altres causes legalment previstes.
e) Les persones treballadores que puguin seguir exercint la seva activitat amb normalitat mitjançant
teletreball o qualsevol de les modalitats no presencials de prestació de serveis.



Segons l’annex són sectors essencials els següents:
1

1.

Els que realitzin les activitats que hagin de continuar desenvolupant-se a l'empara dels articles 10.11, 10.42,
14.43, 164, 175 i 186, de el 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 pel COVID-19 i de la normativa aprovada per l'autoritat
competent i les autoritats competents delegades.

2.

Els que treballen en les activitats que participen en la cadena de proveïment del mercat i en el funcionament
dels serveis dels centres de producció de béns i serveis de primera necessitat, incloent aliments, begudes,
alimentació animal, productes higiènics, medicaments, productes sanitaris o qualsevol producte necessari
per a la protecció de la salut, permetent la distribució des de l'origen fins a la destinació final.

3.

Els que presten serveis en les activitats d'hostaleria i restauració que fan els lliuraments a domicili.

4.

Els que presten serveis en la cadena de producció i distribució de béns, serveis, tecnologia sanitària, material
mèdic, equips de protecció, equipament sanitari i hospitalari i qualssevol altres materials necessaris per a la
prestació de serveis sanitaris.

5.

Aquells imprescindibles per al manteniment de les activitats productives de la indústria manufacturera que
ofereixen els subministraments, equips i materials necessaris per al correcte desenvolupament de les
activitats essencials recollides en aquest annex.

6.

Els que realitzen els serveis de transport, tant de persones com de mercaderies, perquè es continuïn
desenvolupant des de la declaració de l'estat d'alarma, així com d'aquells que hagin d’assegurar el
manteniment dels mitjans emprats per això aquesta finalitat, a l'empara de la normativa aprovada per
l'autoritat competent i les autoritats competents delegades des de la declaració de l'estat d'alarma.

7.

Els que presten serveis en Institucions Penitenciàries, de protecció civil, salvament marítim, salvament i
prevenció i extinció d'incendis, seguretat de les mines, i de trànsit i seguretat viària. Així mateix, els que
treballen en les empreses de seguretat privada que presten serveis de transport de seguretat, de resposta
davant d’alarmes, de ronda o vigilància discontínua, i aquells que siguin necessaris utilitzar per a l'exercici de
serveis de seguretat en garantia dels serveis essencials i l'abastament a la població.

8.

Els indispensables que donen suport al manteniment del material i equips de les forces armades.

9.

Els dels centres, serveis i establiments sanitaris, així com a les persones que (i) atenguin majors, menors,
persones dependents o persones amb discapacitat, i les persones que treballen en empreses, centres de R + D
+ I i biotecnològics vinculats a l'COVID-19, (ii) els estabularis a ells associats, (iii) el manteniment dels serveis
mínims de les instal·lacions a ells associats i les empreses subministradores de productes necessaris per a
aquesta investigació, i (iv) les persones que treballen en serveis funeraris i altres activitats connexes.

10. Els dels centres, serveis i establiments d'atenció sanitària a animals.
11. Els que presten serveis en punts de venda de premsa i en mitjans de comunicació o agències de notícies de
titularitat pública i privada, així com en la seva impressió o distribució.
12. Els d'empreses de serveis financers, inclosos els bancaris, d'assegurances i d'inversió, per a la prestació dels
serveis que siguin indispensables, i les activitats pròpies de les infraestructures de pagaments i dels mercats
financers.
13. Els d'empreses de telecomunicacions i audiovisuals i de serveis informàtics essencials, així com aquelles
xarxes i instal·lacions que els suporten i els sectors o subsectors necessaris per al seu correcte funcionament,
especialment aquells que resultin imprescindibles per a l'adequada prestació dels serveis públics, així com el
funcionament de la feina no presencial dels empleats públics.
14. Les que presten serveis relacionats amb la protecció i atenció de víctimes de violència de gènere.
15. Els que treballen com advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs i que
assisteixin a les actuacions processals no suspeses pel 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 pel COVID-19 i, d'aquesta manera,

1

Establiments comercials minoristes d'alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, establiments farmacèutics, metges, òptiques i
productes ortopèdics, productes higiènics, perruqueries, premsa i papereria, combustible per a l'automoció, estancs, equips tecnològics i de
telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies.
2
Activitats d'hostaleria i restauració de lliurament a domicili.
3
Transport de mercaderies a tot el territori nacional.
4
Trànsit duaner.
5
Serveis elèctric, petroler i gasista.
6
Operadors crítics de serveis essencials, segons la L 8/2011, de 28 d’abril.

2

compleixin amb els serveis essencials fixats consensuadament pel Ministeri de Justícia, el Consell General de
Poder Judicial, la Fiscalia General de l'Estat i les comunitats autònomes amb competències en la matèria i
especificats en la Resolució del Secretari d'Estat de Justícia de data 14 de març de 2020, i les adaptacions que
en el seu cas puguin acordar-se.
16. Els que presten serveis en despatxos i assessories legals, gestories administratives i de graduat socials, i
serveis aliens i propis de prevenció de riscos laborals, en qüestions urgents.
17. Els que presten serveis a les notaries i registres per al compliment dels serveis essencials fixats per la Direcció
General de Seguretat Jurídica i Fe Pública.
18. Els que prestin serveis de neteja, manteniment, reparació d'avaries urgents i vigilància, així com que prestin
serveis en matèria de recollida, gestió i tractament de residus perillosos, així com de residus sòlids urbans,
perillosos i no perillosos, recollida i tractament d'aigües residuals, activitats de descontaminació i altres
serveis de gestió de residus i transport i retirada de subproductes o en qualsevol de les entitats pertanyents
al Sector Públic, de conformitat amb el que estableix l'article 3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes de Sector Públic.
19. Els que treballin en els Centres d'Acollida a Refugiats i en els Centres d'Estada Temporal d'Immigrants a les
entitats públiques de gestió privada subvencionades per la Secretaria d'Estat de Migracions i que operen en el
marc de la Protecció Internacional i de l'Atenció humanitària.
20. Els que treballen en activitats de proveïment, depuració, conducció, potabilització i sanejament d'aigua.
21. Els que siguin indispensables per a la provisió de serveis meteorològics de predicció i observació i els processos
associats de manteniment, vigilància i control de processos operatius.
22. Els de l'operador designat per l'Estat per a prestar el servei postal universal, amb la finalitat d’oferir els serveis
de recollida, admissió, transport, classificació, distribució i lliurament només als efectes de garantir l'esmentat
servei postal universal.
23. Els que presten serveis en aquells sectors o subsectors que participen en la importació i subministrament de
material sanitari, com les empreses de logística, transport, emmagatzematge, trànsit duaner (transitaris) i,
en general, totes aquelles que participen en els corredors sanitaris .
24. Els que treballen en la distribució i lliurament de productes adquirits en el comerç per internet, telefònic o
correspondència.
25. Qualssevol altres que prestin serveis que hagin estat considerats essencials.

REGULACIÓ DEL PERMÍS RETRIBUÏT (art. 2 a 4)


Les persones treballadores que es trobin dins de l'àmbit d'aplicació gaudiran d'un permís retribuït
recuperable, de caràcter obligatori, entre el 30 de març i el 9 d'abril de 2020, ambdós inclosos.



Els treballadores conservaran el dret a la retribució que els hagués correspost d'estar prestant serveis
amb caràcter ordinari, incloent-hi salari base i complements salarials.



La recuperació de les hores de treball es podrà fer efectiva des del dia següent a la finalització de l'estat
d'alarma fins al 31 de desembre de 2020.



La recuperació ha de negociar-se, en un període de consultes entre l'empresa i la representació legal dels
treballadors, que tindrà una durada màxima de set dies.
-

Si no hi ha representació legal, en el termini màxim de 5 dies, la comissió representativa dels
treballadors estarà integrada per:
a) els sindicats més representatius del sector a què pertanyi l'empresa i amb legitimació per
formar part de la comissió negociadora del conveni col·lectiu d'aplicació. La comissió estarà
conformada per una persona per cada un dels sindicats que compleixin aquests requisits,
prenent-se les decisions per les majories representatives corresponents.
b) En cas de no conformar-se aquesta representació, la comissió estarà integrada per tres
treballadors de la mateixa empresa, elegits d'acord amb el que recull l'article 41.4 de l’ET.
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Les empreses podran, en cas de ser necessari, establir el nombre mínim de plantilla o els torns de treball
estrictament imprescindibles per tal de mantenir l'activitat indispensable, que tindrà com a referència la
mateixa d’ un cap de setmana ordinari o festiu.



El ministre de Sanitat podrà modificar o especificar les activitats que es veuen afectades pel permís
retribuït recuperable i els seus efectes.

GARANTIES PER A LA REPRESA DE L'ACTIVITAT EMPRESARIAL (DT 1a)


En aquells casos en què resulti impossible interrompre de manera immediata l'activitat, els treballadores
podran prestar serveis el dilluns 30-02-2020, amb l'únic propòsit de dur a terme les tasques
imprescindibles per poder fer efectiu el permís retribuït recuperable sense perjudicar de manera
irremeiable o desproporcionada la represa de l'activitat empresarial.

CONTINUÏTAT DELS SERVEIS DE TRANSPORT (DT 2a)


Els treballadors de l’àmbit de transports, inclosos en el RD, que estiguin prestant serveis el moment de
la seva entrada en vigor iniciaran el permís retribuït recuperable un cop finalitzat el servei en curs,
incloent-hi com a part del servei, en aquest cas, l'operació de retorn corresponent.

EMPLEATS PÚBLICS (DA 1a)


El Ministeri de Política Territorial i Funció Pública i els competents en les comunitats autònomes i LES
ENTITATS LOCALS queden habilitats per a dictar les instruccions i resolucions que siguin necessàries per
a regular la prestació de serveis dels empleats públics, amb l'objecte de mantenir el funcionament dels
serveis públics que es considerin essencials.

PERSONAL AMB LEGISLACIÓ ESPECÍFICA PRÒPIA (DA 2a).


Respecte del personal comprès en l’art. 4 de l’ET (Policies Locals) es dictaran les instruccions i resolucions
necessàries per determinar el règim jurídic aplicable tant pel que fa a al caràcter essencial dels seus
serveis com a l'organització concreta dels mateixos.



Les instruccions i resolucions a què es refereix l'apartat primer es dictaran, en els seus respectius àmbits,
per les autoritats competents de les Corts Generals, dels altres òrgans constitucionals de l'estat, pel
Ministeri de Defensa, pel Ministeri de l'Interior, pel Ministeri de Justícia, pel Centre Nacional
d'Intel·ligència i pel Banc d'Espanya i el Fons de Garantia de Dipòsits.

CONTRACTISTES i PERSONAL DE LES EMPRESES ADJUDICATÀRIES DE CONTRACTES PÚBLICS (DA 4a i DA 5)


Podran continuar les activitats no incloses a l'annex que hagin estat objecte de contractació a través del
procediment establert en l'article 120 de la LCSP.



El personal d'empreses adjudicatàries de contractes del sector públic que siguin indispensables per al
manteniment i seguretat dels edificis i l'adequada prestació dels serveis públics, inclosa la prestació no
presencial, NO els hi és aplicable el permís retribuït regulat en el RDLL, sens perjudici que pugin acollirse a la suspensió del contracte que preveu l’art. 34 del RDLL 8/2020.

Després d’haver exposat el RDL voldríem traslladar una primera valoració urgent sobre el seu contingut.
Un resum ràpid de la norma des del punt de vista dels empleats públics de les entitats locals podria ser el
següent: els empleats públics de les entitats locals no han d'anar a treballar, excepte comptades
excepcions, però han de treballar, tret de comptades excepcions també. És a dir, els empleats públics
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pertanyents als diferents serveis administratius han de quedar agrupats en alguna de les categories següents,
i és tasca de l’entitat local determinar a quina categoria pertany cada empleat públic:
a) els essencials que han de treballar, però no poden fer-ho a distància, i per tant es requereix la seva
presència, tot garantint el compliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals;
b) els essencials que han de treballar, però que ho poden fer a distància per mitjà de teletreball.
c) els no essencials, que encara que no han d'anar a treballar, poden fer-ho a distància per mitjà del
teletreball; i,
d) Els no essencials que no han d'anar a treballar i no poden fer-ho a distància, que gaudirien del permís
retribuït recuperable que aprova el RDLL.
Si l’empleat públic ja està teletreballant al seu domicili ha de continuar fent-ho, i no necessita cap permís
retribuït recuperable. Per tant, en el cas d’aquests treballadors d’entrada no és important determinar si el
servei que presten és essencial o no perquè amb la seva prestació de serveis mitjançant el teletreball ja
contribueixen a la finalitat del RDL "reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID19".
Què és un servei essencial a l'administració pública?
Segons l’art. 2.) de la Llei 8/2011, de 28 d'abril, per la qual s'estableixen mesures per a la protecció de les
infraestructures crítiques, s'entén per servei essencial: "el servei necessari per al manteniment de les funcions
socials bàsiques, la salut, la seguretat, el benestar social i econòmic dels ciutadans, o l'eficaç funcionament
de les institucions de l'Estat i les Administracions Públiques ". Per tant, si és té en compte que la majoria
d'empleats públics són necessaris per a l'eficaç funcionament de les administracions públiques pràcticament
tots haurien de treballar o teletreballar.
Com es determinen quin són els serveis essencials en cada Administració?
Com s’ha exposat és la DA 1a del RDLL la que estableix que serà cada administració que determinarà quins
seran en el seu àmbit d’actuació els seus serveis essencials. Tenint en compte que ha estat l’art. 6 del RD
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19, el que determina que les comunitats autònomes i les entitats locals mantenen la
competència per a la gestió ordinària dels seus serveis. I en un Ajuntament, les facultats d'organització dels
serveis li corresponen a l'alcalde.

Barcelona, 30 de març de 2020.
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NOTA INFORMATIVA EN RELACIÓ AL REIAL DECRET LLEI 11/2020, de 31 de març, pel qual
s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al
COVID-19 (BOE núm. 91, 01-04-202)
Aquest Reial Decret Llei persegueix l'adopció d'un nou paquet de mesures de caràcter social
dirigides al suport a treballadors, consumidors, famílies i col·lectius vulnerables així com la posada
en marxa d'un conjunt de mesures de diversa naturalesa amb impacte directe en el reforç de
l'activitat econòmica, i a donar suport a empreses i autònoms. S'inclouen a més un conjunt de
mesures que permeten ajustar el funcionament de l'Administració a les necessitats actuals,
escometent mesures en matèria de comptes anuals de les entitats del sector públic, en matèria de
disponibilitats líquides i donacions, així com en el finançament atorgat per les entitats territorials.
A destacar especialment el que preveu l’art. 20 en relació a la destinació del superàvit de 2019
respecte de les despeses adoptades per front al COVID19; la disposició final segona que modifica
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local en relació a les sessions i acords
dels òrgans col·legiats dels ens locals; així com la disposició final setena que modifica la LCSP per
establir una excepció a la durada dels contractes de serveis quan concorrin determinades
circumstàncies.
L'evolució de la crisi sanitària requereix la prolongació en el temps de les mesures adoptades en el
Reial decret llei 8/2020, i per això es determina expressament la pròrroga de la vigència de totes les
mesures adoptades durant el termini d'un mes després de la fi de l'estat d'alarma, reforçant o
desenvolupant algunes d'elles per a una major efectivitat.
El RDLL s'estructura en 3 capítols, 54 articles, 22 disposicions addicionals, 5 disposicions transitòries,
13 disposicions finals i 4 annexos.
Amb caràcter general, les mesures que preveu el RDLL mantenen la vigència fins a un mes després
de la fi de la vigència de la declaració de l'estat d'alarma, però aquelles mesures que preveu el RDLL
que tinguin un termini determinat de durada s'hauran de subjectar a aquest.
El RDLL entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al BOE, a excepció de l'article 37, sobre
mesures de restricció a les comunicacions comercials de les entitats que realitzin una activitat de
joc regulada en la Llei 13 / 2011, de 27 de maig, de regulació del joc, que entrarà en vigor dos dies
després de l'esmentada publicació.
A continuació procedim a concretar les mesures que aprova la norma i en destaquem aquells
aspectes que creiem poden ser de més interès pels governs locals:
CAPÍTOL I. MESURES DE SUPORT ALS TREBALLADORS, CONSUMIDORS, FAMÍLIES I COL·LECTIUS
VULNERABLES
Secció 1a Mesures adreçades a famílies i col·lectius vulnerables (arts.1-33)
La secció contempla un paquet de mesures per donar suport als treballadors, als consumidors, a les
famílies i als col·lectius més vulnerables, per tal que puguin disposar d'uns ingressos mínims i
contribuir a les seves despeses fixes per assegurar que no queden en situació d'exclusió com a
conseqüència de la crisi sanitària del COVID-19. Així, s’adopten mesures dirigides al suport al lloguer
de persones vulnerables. Les mesures adoptades en aquest RDLL estan orientades a:
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a) respondre a la situació de vulnerabilitat en què incorrin els arrendataris d'habitatge habitual
com a conseqüència de circumstàncies sobrevingudes degudes a la crisi sanitària del COVID19, especialment aquells que ja feien un elevat esforç per al pagament de les rendes, però
també aquells que, sense estar prèviament en aquesta situació, es trobin ara en ella
circumstancialment;
b) dissenyar mesures d'equilibri que impedeixin que, al resoldre la situació dels arrendataris,
es traslladi la vulnerabilitat als petits propietaris; i,
c) mobilitzar recursos suficients per aconseguir els objectius perseguits i donar resposta a les
situacions de vulnerabilitat.
Concretament, les mesures que s’adopten són:


La suspensió de desnonaments per a llars vulnerables sense alternativa habitacional. (art.1)



La pròrroga extraordinària dels contractes d'arrendament d'habitatge habitual. (art.2)



Mesures destinades a aconseguir una moratòria del deute de l’arrendament pels arrendataris
d'habitatge habitual en situació de vulnerabilitat econòmica. (art. 3 a 8)



Es crea, mitjançant acord entre el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i l'Institut
de Crèdit Oficial (ICO), d'una línia d'avals de l'Estat específica, a la qual podran tenir accés totes
aquelles llars que puguin estar en situació de vulnerabilitat com a conseqüència de l'expansió
del COVID-19, i que no comportarà cap tipus de despeses o interessos per al sol·licitant. (art. 9)



S’afegeix un programa d'ajudes al lloguer en el RD 106/2018, de 9 de març: el «Programa
d'ajudes per a contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social del COVID-19 en els lloguers
d'habitatge habitual “. (art. 10)



Es modifica el Programa de foment del parc d’ habitatges en lloguer i es transfereixen els fons
compromesos pel Ministeri competent en els convenis subscrits per l’execució del Pla estatal
d’habitatges 2018-2021. (arts. 11 a 15)



S'amplia el termini de suspensió a 3 mesos de la moratòria de deute hipotecari per l’ adquisició
d'habitatge habitual introduïda pel RDL 8/2020, i es realitzen ajustos tècnics per facilitar
l'aplicació de la moratòria de deute hipotecari per l’ adquisició d'habitatge habitual introduïda
pel RDL 8/2020. (arts. 16 a 20):
- es clarifica que les quotes suspeses no s'han de liquidar un cop finalitzada la suspensió, sinó
que tots els pagaments futurs s'han de posposar el que hagi durat la suspensió.
- es clarifica així mateix el concepte de «despeses i subministraments bàsics» als efectes de
la definició del llindar de vulnerabilitat, incloent, en aquest concepte, les despeses
associades a subministraments d'electricitat, gas, gasoil per a calefacció, aigua corrent i dels
serveis de telecomunicació fixa i mòbil.
- s'adapta l'acreditació de vulnerabilitat a les dificultats derivades de l'estat d'alarma que
pugui impedir l'obtenció de determinats documents, mitjançant la presentació d'una
declaració responsable.
- També s'amplia la informació que han de remetre les entitats financeres al Banc d'Espanya,
per tal de facilitar el seguiment de l'impacte d'aquesta mesura, així com el règim de
supervisió i sanció.
- La moratòria del deute hipotecari de el RDLL 8/2020, de 17 de març, inicialment prevista per
l’habitatge habitual de les persones físiques s'estén ara a dos nous col·lectius: el dels
autònoms, empresaris i professionals respecte dels immobles afectes a la seva activitat
econòmica, d'una banda, i a les persones físiques que tinguin arrendats immobles pels que
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no percebin la renda arrendatícia en aplicació de les mesures en favor dels arrendataris com
a conseqüència de l'estat d'alarma.


APLICACIO DEL SUPERÀVIT 2019 previst per l’art. 3 del RDLL 8/2020 (art. 20):
-

L'import que podrà destinar cada entitat local a la despesa a què es refereix l'esmentat
precepte serà, com a màxim, equivalent al 20% del saldo positiu definit en la lletra c) de
l'apartat 2 de la disposició addicional sisena de la LOEPSF.

-

Per al aplicació del superàvit a la política de despesa 23, la modificació pressupostària de
crèdit extraordinari per habilitar crèdit o de suplement de crèdits que s'hagi d'aprovar, es
tramitarà per decret o resolució del President de la corporació local sense que se li apliquin
les normes sobre reclamació i publicitat dels pressupostos a què es refereix l’art. 169 de la
LRHL. Aquests decrets o resolucions seran objecte de convalidació en el primer Ple posterior
que es celebri, exigint per a això el vot favorable d'una majoria simple i la posterior
publicació en el BO corresponent.

-

La manca de convalidació plenària no tindrà efectes anul·latoris ni suspensius del decret
aprovat, sense perjudici de la possibilitat d'acudir a la via de la reclamació
economicoadministrativa, per la qual cosa el còmput de terminis es produirà a partir de la
data de publicació de l'acord plenari.
 Per al seguiment per l'òrgan competent del Ministeri d'Hisenda, les entitats locals
hauran de remetre complimentat el formulari recollit en l'Annex III del RDLL.
Aquesta obligació de remissió d'informació s'estableix en desenvolupament del
principi de transparència reconegut en la LOEPSF, per la qual cosa haurà d'atendre
centralitzant aquesta remissió a través de la intervenció o unitat que exerceixi les
seves funcions.
 La informació serà remesa per mitjans electrònics a través dels models normalitzats
i sistema que el Ministeri d'Hisenda habiliti al efecte, i mitjançant signatura
electrònica avançada.
 L'incompliment de les obligacions de subministrament d'informació podrà dur
aparellada la imposició de les mesures previstes en els articles 20 i següents de la
LOEPSF, previ requeriment a la corporació local per al seu compliment en un termini
de 10 dies hàbils. Sense perjudici de la possible responsabilitat personal que
correspongui, el Ministeri d'Hisenda pot donar publicitat als requeriments efectuats
o al incompliment dels mateixos.
 El Ministeri d'Hisenda podrà difondre o publicar la informació remesa en virtut de
el present Reial decret-llei amb l'abast, contingut i metodologia que determini.
ATENCIÓ: cal consultar l’ANNEX III titulat “Informació relativa a l'aplicació de l'article 3 de
Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de la disposició addicional 6a de la LOEPSF, de la
disposició addicional 16a de el TRLRHL, i dels límits individuals corresponents als conjunt dels
EELL de 300 m €” (pàg. 84)


Amb l'objectiu d'assegurar que els ciutadans no quedin exclosos del sistema financer en no
poder fer front temporalment a les seves obligacions financeres com a conseqüència de la crisi
sanitària del COVID-19, paral·lelament al finançament hipotecari de l'habitatge, el RDLL amplia
l'abast de la moratòria als crèdits i préstecs no hipotecaris que mantinguin les persones en
situació de vulnerabilitat econòmica, incloent-hi els crèdits al consum. Així, s'estableix que no
es tingui en compte l'aplicació d'una possible moratòria hipotecària o de lloguer al efecte de
calcular si s'ha assolit o no el límit de la càrrega hipotecària o la renda arrendatícia de l'35% dels
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ingressos; i s’abasta la casuística dels que no facin front a deutes hipotecaris o una renda
arrendatícia i hagin de fer front a un o diversos préstecs que li suposen més d'un 35% dels seus
ingressos. (arts. 21 a 27)
S'amplien les contingències en què es podran fer efectius els drets consolidats en els plans de
pensions recollint, amb caràcter excepcional, com supòsits en què es podrà disposar de l' estalvi
acumulat en plans de pensions, les situacions d'atur conseqüència d'un expedient de regulació
temporal d'ocupació i el cessament d'activitat de treballadors per compte propi o autònoms que
es produeixin com a conseqüència del COVID-19. (DA 20a)
S'amplia el col·lectiu de potencials perceptors del bo social d'electricitat, a què podran acollirse, de manera excepcional i temporal, les persones físiques, en el seu habitatge habitual, amb
dret a contractar el Preu Voluntari per al Petit Consumidor, que tinguin una renda igual o inferior
a determinats llindars referenciats a l’IPREM, i que acreditin davant la comercialitzadora de
referència, haver cessat en la seva activitat professional com a professionals autònoms o haver
vist la seva facturació reduïda en un 75 % de mitjana respecte del semestre anterior. (art. 28)
S'adopta un conjunt de mesures dirigides a garantir la continuïtat del subministrament energètic
i d'aigua per a llars mentre duri l'estat d'alarma. Per això, mentre estigui en vigor l'estat
d'alarma, no es pot suspendre el subministrament a consumidors domèstics en el seu habitatge
habitual, per motius diferents de la seguretat del subministrament, de les persones i de les
instal·lacions, encara que consti aquesta possibilitat en els contractes de subministrament o
accés subscrits pels consumidors. Així mateix, el període de temps en què estigui en vigor l'estat
d'alarma no computarà a l’efecte dels terminis dels procediments de suspensió del
subministrament iniciats amb anterioritat a l’ esmentat període. (art. 29)
Es crea un subsidi extraordinari temporal per falta d'activitat per a les persones integrades en
el Sistema Especial d'empleats de la llar del règim general de la Seguretat Social, del qual es
podran beneficiar davant la falta d'activitat, la reducció de les hores treballades o l'extinció del
contracte com a conseqüència del COVID-19. La quantia del subsidi dependrà de la retribució
percebuda amb anterioritat, així com de la reducció d'activitat que es pateixi, exigint-se una
prova acreditativa d'aquesta reducció a l’ ocupador. Aquest subsidi és compatible amb el
manteniment d'altres activitats i la quantia màxima a rebre serà el SMI sense pagues
extraordinàries. (art. 30 a 32)
Subsidi d'atur excepcional per fi de contracte temporal: El RDLL l???? 9/2020 es van establir
mesures perquè, en cas de suspensió de contractes, s'interrompi el còmput dels contractes
temporals, aquesta previsió no evita totalment que existeixin finalitzacions de contractes
temporals amb posterioritat a la declaració de l'estat d'alarma que no estiguin coberts pel
sistema establert per a les persones desocupades per haver estat afectades per la suspensió o
reducció de jornada establerta en els articles 22 i 23 de RDLL 8/2020. El subsidi per
circumstàncies excepcionals es configura sense requisit de carència precisament per equiparar
la seva situació en el possible a la de les persones que sí que han estat incloses en un expedient
de regulació temporal d'ocupació i que han pogut accedir, fins i tot sense complir la manca
establerta, a la corresponent prestació d'atur. L'únic requisit que s'exigeix és la durada mínima
establerta del contracte quan la fi ha arribat, i que ha de ser de al menys dos mesos. Aquesta
durada del contracte temporal permet identificar l'existència d'una expectativa professional i
exclou per tant les relacions contractuals esporàdiques. (art. 33)

Secció 2a Mesures de suport als autònoms (arts. 34 a 35)
Amb motiu de la situació excepcional d'emergència sanitària, les empreses i autònoms han hagut
de suspendre la seva activitat o l'han vist reduïda considerablement. Per això, amb l'objectiu
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d'alleujar la tensió financera de les empreses i els autònoms s'adopten les següents mesures
complementàries a les ja adoptades en els RDLL anteriors (art. 34 i 35)
-

-

-

-

S’habilita a la TGSS a la concessió de forma excepcional de moratòries en el pagament de les
cotitzacions a la Seguretat Social atenent excepcionals circumstàncies, en els casos i condicions
que es determinin mitjançant una ordre ministerial. El període de meritació en el cas d'empreses
seria el comprès entre abril i juny de 2020, mentre que en el cas dels autònoms seria el comprès
entre maig i juliol de 2020. I, en aquest àmbit, es permet que les empreses i autònoms que no
tinguin en vigor ajornaments de pagament de deutes amb la Seguretat Social puguin sol·licitar
l'ajornament del pagament dels seus deutes amb la Seguretat Social, que hagin d'ingressar entre
els mesos d'abril i juny de 2020, amb una rebaixa substancial del tipus d'interès exigit que es
fixa en el 0,5%.
D'altra banda, es recull que aquells autònoms que hagin suspès la seva activitat i passin a
percebre la prestació per cessament d'activitat regulada en el RDLL 8/2020 i que no hagin
ingressat en termini les cotitzacions socials corresponents als dies efectivament treballats del
mes de març, podran abonar-fora de termini sense recàrrec.
Finalment, davant les especificitats de determinats sectors productius, amb produccions que
tenen com a base els cicles de vida d'éssers vius que els donen un caràcter estacional, dins de
les mesures urgents extraordinàries preses pel Govern, es prenen mesures per determinar el
descens de facturació que dona dret a la prestació extraordinària prevista en l’art. 17 de RDLL
8/2020
Finalment, es preveuen les formes en què es pot acreditar la reducció de la facturació. Per a
aquells treballadors autònoms que no estiguin obligats a portar els llibres que acrediten el volum
d'activitat, hauran d'acreditar la reducció al menys de l'75% exigida per qualsevol mitjà de prova
admès en dret.

Secció 3a Mesures de protecció dels consumidors (arts. 36 i 37)
S'adopten diferents mesures aplicables als contractes de compravenda de béns i de prestació de
serveis, siguin o no de tracte successiu, que la seva execució sigui impossible com a conseqüència
de l'aplicació de les mesures adoptades en la declaració de l'estat d'alarma (art. 36):
-

En aquests casos, els consumidors i usuaris podran exercir el dret a resoldre el contracte durant
un termini de 14 dies.
En els contractes de tracte successiu, es paralitzarà el cobrament de noves quotes fins que el
servei pugui tornar a prestar-se amb normalitat; no obstant això, el contracte no queda
rescindit.
Per la seva banda, en el cas de la prestació de serveis que incloguin a diversos proveïdors, com
els viatges combinats, el consumidor o usuari podrà optar per sol·licitar el reemborsament o
fer ús del bo que li lliurarà l'organitzador o, si escau, el minorista. Aquest bonus el podrà utilitzar
en el termini d'un any des de la conclusió de l'estat d'alarma. En cas de no utilitzar-se durant
aquest període, el consumidor podrà exercir el dret de reemborsament.
Per evitar la intensificació del consum de jocs d'atzar en línia (en particular, els jocs de casino, bingo
i pòquer), que pot derivar en conductes de consum compulsiu o fins i tot patològic (especialment
per protegir els menors d'edat, adults joves o persones amb trastorns de joc en un moment de major
exposició), es limiten les comunicacions comercials que realitzen els operadors de joc d'àmbit
estatal, incloent-hi les entitats designades per a la comercialització dels jocs de loteria. (art. 37)
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CAPÍTOL II. MESURES PER A SOSTENIR L'ACTIVITAT ECONÒMICA DAVANT LES DIFICULTATS
TRANSITÒRIES CONSEQÜÈNCIA DEL COVID-19 (arts. 38 a 46)
EL RDLL aborda diverses mesures en l'àmbit de la política de suport a la industrialització, amb
l'objectiu de continuar facilitant liquiditat a les empreses per desenvolupar els seus projectes.
-

-

-

-

-

s'estableix que durant un termini de dos anys i mig, extensible per Acord de Consell de Ministres
es podran refinançar els préstecs atorgats per la Secretaria General d'Indústria i PIME. Per als
projectes actualment en execució es flexibilitzen els criteris per l’ avaluació de l'execució dels
projectes sempre garantint el compliment dels objectius del projecte.
També s'aprova incrementar la dotació de Fons de Provisions Tècniques de CERSA amb 60
milions d'euros per tal de donar una cobertura extraordinària del risc de crèdit d'operacions de
finançament per a pimes afectades en la seva activitat pel COVID-19. D'aquesta manera, CERSA
podrà assumir uns 1.000 milions d'euros de risc que permetrà mobilitzar 2.000 milions d'euros
beneficiant a unes 20.000 pimes i autònoms.
Es procedirà a la devolució del que s'ha abonat per les empreses en esdeveniments organitzats
per l'ICEX que han hagut de ser cancel·lats per raons de força major. Així mateix, en el cas de
cancel·lació dels esdeveniments internacionals, ICEX de concedir a les empreses ajudes
addicionals en funció de les despeses incorregudes no recuperables.
Per tal d'assegurar la liquiditat i, per tant, la viabilitat de les empreses turístiques, se suspenen
durant un any i sense cap penalització, el pagament d'interessos i amortitzacions corresponents
als préstecs concedits per la Secretaria d'Estat de Turisme dins el marc del Programa
Emprendetur R + d + i, del Programa Emprendetur Joves Emprenedors i el Programa
Emprendetur Internacionalització.
Es regula la possibilitat que les empreses concursades accedeixen als ERTEs del RDLL 8/2020.
Com a contrapartida, per assegurar que només aquelles empreses concursades que resultin
viables puguin acollir-se als beneficis que aquestes mesures suposen, es declara expressament
aplicable la DA6a, sobre salvaguarda de l'ocupació, quedant subjecte, per tant, l'accés a
aquestes mesures, a la presentació d'un compromís de manteniment d'ocupació durant el
termini de sis mesos des de la data de represa de l'activitat.

CAPÍTOL III. ALTRES MESURES (art. 47 a 54)
En aquest capítol s'estableixen diverses mesures en l'àmbit de el sector públic per facilitar i
flexibilitzar els procediments de cara a fer front a la crisi sanitària i les conseqüències que se'n
deriven.
-

-

Es preveuen mesures en matèria de disponibilitats líquides i donacions del sector públic. (art.
47)
S’inclouen mesures dirigides a la suspensió dels terminis de formulació i rendició de comptes
anuals de l'exercici 2019 de i de remissió del Compte General de l'Estat al Tribunal de Comptes,
com a conseqüència de la declaració de estat d'alarma. Aquestes previsions seran d'aplicació
al sector públic local, afectant també els terminis de tramitació del Compte General a l’entitat
local, i podran ser d'aplicació supletòria al sector públic autonòmic. (art. 48)
S'adopten mesures per al ajornament extraordinari del calendari de reemborsament en
préstecs concedits per comunitats autònomes i entitats locals a empresaris i autònoms afectats
per la crisi sanitària. (art. 50)
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-

-

-

Es reforcen les obligacions de subministrament d'informació economicofinancera, per dotar
de més flexibilitat i atribucions al Ministeri d'Hisenda per a la concreció dels seus continguts,
procediments i terminis de remissió. (art. 51)
Finalment, en atenció a les dificultats que la situació excepcional generada pel COVID-19 pot
comportar per als obligats tributaris que es relacionen amb les comunitats autònomes i les
entitats locals amb vista a complir determinades obligacions i tràmits en procediments de
caràcter tributari, s’estén l'àmbit d'aplicació de les mesures que preveu l’art. 33 del RDLL
8/2020, de 17 de març, a les actuacions i procediments tributaris de la mateixa naturalesa,
realitzats o tramitats per les comunitats autònomes i les entitats locals, dins de l'àmbit
d'aplicació de la LGT i els seus reglaments de desenvolupament, sent així mateix aplicable, en
relació amb aquestes últimes, als procediments que es regeixin TTRLRHL. (art. 53)
Es regulen les ampliacions de terminis en matèria de subvencions i ajudes públiques. (art. 54)

DISPOSICIONS ADDICIONALS, TRANSITÒRIES I FINALS
Fons provinents de la recaptació de la quota de formació professional per a l’ocupació per l’any
2020 (DA 7a)
D’acord amb el que disposa la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de
Formació Professional per a l’Ocupació en l'àmbit laboral, una de les fonts de finançament del
Sistema de Formació Professional per a l’Ocupació són els fons provinents de la quota de formació
professional que aporten les empreses i els treballadors. Així, en la llei de pressupostos generals de
l'Estat de cada any s'estableix l'afectació de la quota de formació professional al finançament del
Sistema de Formació Professional per a l’Ocupació, de manera que aquests ingressos no podran
aplicar-se a finalitats diferents. No obstant això, donat l'impacte econòmic ocasionat per les mesures
aprovades per fer front a la crisi sanitària provocada pel COVID-19 es procedeix a canviar aquesta
afectació. Per això, es permet que els ingressos derivats de la cotització per formació professional
es puguin aplicar al finançament de qualsevol de les prestacions i accions de sistema de protecció
per desocupació, incloent-hi, d'aquesta manera, finalitats més àmplies que la simple formació
professional per a l’ocupació. En aquest sentit s’estableix el següent:
Un. Amb caràcter excepcional i extraordinari, a causa de l'impacte econòmic de les mesures
aprovades per fer front a la crisi sanitària provocada pel COVID-19, els ingressos derivats de la
cotització per formació professional obtinguts en l'exercici 2020, podran destinar-se al finançament
de qualsevol de les prestacions i accions del sistema de protecció per desocupació definides a l’article
265 del Reial Decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General
de la Seguretat Social, o per finançar programes que fomentin la contractació de persones aturades
o els ajudin a recupera l’ocupació.
Dos. Es fa una nova redacció al apartat U de la disposició addicional centèsima vintena quarta de la
Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per al any 2018, que queda redactat
així:
«Sense perjudici d'altres fonts de finançament, els fons provinents de la quota de formació
professional es destinaran, en la proporció que es determini, a finançar les despeses del sistema de
formació professional per a l’ocupació regulat per la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es
regula el Sistema de Formació Professional per a l’ Ocupació en l'àmbit laboral, incloent-hi els
corresponents a programes públics d'ocupació i formació, tot això amb l'objecte d'impulsar i estendre
entre les empreses i els treballadors ocupats i desocupats una formació que respongui a les seves
necessitats del mercat laboral i contribueixi al desenvolupament d'una economia basada en el
coneixement. »
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Ampliació del termini per recórrer (DA 8a)
Es regulen ampliacions de terminis en relació amb la interposició de recursos i reclamacions en
determinades circumstàncies i per a determinats procediments, i és aplicable en l'àmbit estatal,
autonòmic i local. Al seu torn, es reconeix de forma expressa que les ampliacions de terminis per al
pagament dels deutes tributaris recollides en l'esmentat art. 33 de RDLL 8/2020, s'apliquen a les
altres deutes de naturalesa pública. En aquest sentit s’estableix que:
“1. El còmput del termini per interposar recursos en via administrativa o per instar qualssevol altres
procediments d'impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixin
d'acord amb el que preveuen les lleis, en qualsevol procediment en què puguin derivar efectes
desfavorables o de gravamen per al interessat, es computarà des del dia hàbil següent a la data de
finalització de la declaració de l'estat d'alarma, amb independència del temps que hagués
transcorregut des de la notificació de l'actuació administrativa objecte de recurs o impugnació amb
anterioritat a la declaració de l'estat d'alarma. L'anterior s'entén sense perjudici de l'eficàcia i
executivitat de l'acte administratiu objecte de recurs o impugnació.
2. En particular, en l'àmbit tributari, des de l'entrada en vigor de Reial Decret 463/2020 de 14 de març,
pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel
COVID-19, fins el 30 d'abril de 2020, el termini per a interposar recursos de reposició o reclamacions
econòmic administratives que es regeixin per la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària,
i els seus reglaments de desenvolupament començarà a comptar-se des del 30 d'abril de 2020 i
s'aplicarà tant en els supòsits on s'ha iniciat el termini per recórrer d'un mes a comptar des del dia
següent a la notificació de l'acte o resolució impugnada i no hagués finalitzat el citat termini el 13 de
març de 2020, com en els supòsits on no s'ha notificat encara l'acte administratiu o resolució objecte
de recurs o reclamació. Idèntica mesura serà aplicable als recursos de reposició i reclamacions que,
en l'àmbit tributari, es regulen en el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.”

Aplicació de RDLL 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front al
impacte econòmic i social del COVID-19 a determinats procediments i actes (DA 9)
En aquest sentit s’estableix que:
“1. El període comprès des de l'entrada en vigor de Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es
declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació(ull hi ha un salt de línia)
de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, fins el 30 d'abril de 2020 no computarà a efectes de la
durada màxima del termini per a l’ execució de les resolucions d'òrgans economicoadministratius.
2. Des de l'entrada en vigor del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat
d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, fins al 30 d'abril de
2020 queden suspesos els terminis de prescripció i caducitat de qualssevol accions i drets previstos a
la normativa tributària.
3. El que preveuen els apartats anteriors és aplicable als procediments, actuacions i tràmits que es
regeixin pel que estableix la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i els seus reglaments
de desenvolupament i que siguin realitzats i tramitats per part de l'Agència Estatal d'Administració
Tributària, del Ministeri de Hisenda, o per les administracions tributàries de les comunitats autònomes
i de les Entitats Locals, així com, en el cas d'aquestes últimes, les que es regeixin pel text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
4. El que preveu l'article 33 de Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents
extraordinàries per fer front al impacte econòmic i social del COVID-19, per als deutes tributaris, és
aplicable als altres recursos de naturalesa pública.
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Ampliació terminis aplicables als pagaments per justificar (DA 10a)
“Els terminis previstos en l'article 79.4 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General pressupostària,
per a la rendició de comptes justificatives que vencin durant el període de durada de l'estat d'alarma
o transcorrin en part dins d'aquest període, disposaran d'un termini addicional d'un mes per a la seva
rendició, i en tot cas fins transcorregut un mes des de la finalització de l'estat d'alarma. Aquesta
ampliació comportarà igualment la dels terminis previstos en els articles 3.1 i 7.1 del Reial Decret
938/2005, de 29 de juliol, sobre el seguiment i aplicació comptable dels fons disponibles en els serveis
de l'exterior, relatius a l’ obligació de remissió del «compte de gestió» dels fons disponibles en els
serveis al exterior i a l’obligació de transferir al Tresor públic, o al compte del corresponent organisme
o entitat, aquells fons que no s’ hagin pogut compensar dins el període de temps en el citat article
7.1.”

Habilitació als autoritzats del Sistema RED (DA 12a)
Per facilitar a les empreses i als autònoms la realització de les gestions amb la Seguretat Social, es
permet a empreses i gestories a utilitzar el Sistema de remissió electrònica de dades (RED) per a
efectuar per mitjans electrònics les sol·licituds i altres tràmits corresponents als ajornaments en el
pagament de deutes, les moratòries en el pagament de cotitzacions i les devolucions d'ingressos
indeguts amb la Seguretat Social. En aquest sentit s’estableix que:
“Els autoritzats per a actuar a través del Sistema de remissió electrònica de dades en l'àmbit de la
Seguretat Social (Sistema RED), regulat per l'Ordre ESS / 484/2013, de 26 de març, estaran habilitats
per a efectuar per mitjans electrònics les sol·licituds i altres tràmits corresponents als ajornaments en
el pagament de deutes, les moratòries en el pagament de cotitzacions i les devolucions d'ingressos
indeguts amb la Seguretat Social corresponents als subjectes responsables de l'acompliment de l’
obligació de cotitzar en el nom actuïn.
L'habilitació a què es refereix el paràgraf anterior es pot estendre a altres actuacions que es
determinin mitjançant resolució del Director General de la Tresoreria General de la Seguretat Social”.

Col·laboració dels empleats públics (DA 18a)
Es preveu la possibilitat que les empleades i empleats públics, sense alterar la seva situació
administrativa, ni les seves retribucions o les condicions del seu contracte, puguin, voluntàriament,
donar suport aquelles àrees i activitats, diferents de les del seu lloc de treball, de caràcter sanitari,
sociosanitari, d'ocupació, per a la protecció de col·lectius vulnerables i aquelles altres que
requereixin un reforç en matèria de personal com a conseqüència de la situació provocada pel
COVID-19. Aquesta possibilitat es preveu per al treball presencial o a distància i s'articula també per
a la realització de tasques en Administracions diferents de la d'origen de l'empleat, sense alterar ni
la seva situació administrativa, ni la seva vinculació amb l'Administració d'origen, que seguirà a
càrrec de les retribucions de l'empleat. En aquest sentit es preveu que:
“Les empleades i empleats públics en servei actiu que sol·licitin col·laborar tant en l'àmbit de
la seva administració d'origen com en qualsevol altra administració, en les àrees de caràcter
sanitari, sociosanitari, d'ocupació, per a la protecció de col·lectius vulnerables i aquelles
altres que requereixin un reforç en matèria de personal com conseqüència de la situació
provocada pel COVID-19, seguiran reportant les seves retribucions per l'organisme d'origen,
no suposant modificació de la seva situació administrativa o contracte de treball mentre duri
la declaració d'Estat d'alarma.
La prestació del servei es podrà dur a terme tant de manera presencial com a través de
modalitats no presencials de treball, prèvia autorització del seu superior jeràrquic i
comunicació al òrgan competent en matèria de personal.”
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Agilització processal (DA 19a)
S’insta al Ministeri de Justícia a què treballi en un Pla de dinamització dels jutjats després de la seva
aturada en virtut del decret d’alarma:
“Una vegada que s'hagi deixat sense efecte la declaració de l'estat d'alarma i de les pròrrogues de la
mateixa que, si escau, s'hagin acordat el Govern, a proposta del Ministeri de Justícia, ha d'aprovar el
més aviat possible i en tot cas en el termini màxim de 15 dies, un Pla d'Actuació per a agilitar l'activitat
judicial en els ordres jurisdiccionals social i contenciós-administratiu així com en l'àmbit dels Jutjats
del mercantil amb la finalitat de contribuir al objectiu d'una ràpida recuperació econòmica després de
la superació de la crisi.”

IT en situació excepcional de confinament total (DA 21a)
Davant la situació particular en què es troben alguns municipis, que es troben en una situació de
confinament agreujada, en la qual no es permeten els desplaçaments fora del perímetre d'aquests
municipis, ni activitat econòmica, més enllà d'aquells serveis considerats essencials, en la qual els
treballadors per compte d'altri i per compte propi, no poden desplaçar-se fins al seu lloc de treball
fora d'aquest perímetre des del dia 12 de març, és necessari adoptar una mesura que aclareixi com
aplicar la prestació per incapacitat temporal en els termes previstos en el RDLL 6/2020. En aquest
sentit, s’estableix el següent:
“Amb caràcter excepcional, i amb efectes des de l'inici de la situació de confinament, i mitjançant el
corresponent comunicat de baixa, s'estendrà aquesta protecció a aquells treballadors obligats a
desplaçar-se de localitat i tinguin obligació de prestar els serveis essencials als quals es refereix el
Reial decret llei 10/2020, sempre que s'hagi acordat el confinament de la població on tingui el seu
domicili i li hagi estat denegada de forma expressa la possibilitat de desplaçar-se per l'autoritat
competent, no pugui realitzar el seu treball de forma telemàtica per causes no imputables a l’empresa
per la qual presta els seus serveis o al propi treballador i no tingui dret a percebre cap altra prestació
pública.
L'acreditació de l'acord de confinament de la població on té el domicili i la denegació de la possibilitat
de desplaçament es realitzarà mitjançant certificació expedida per l'ajuntament del domicili davant
el corresponent òrgan del servei públic de salut. De la mateixa manera, la impossibilitat de realització
de la feina de forma telemàtica s'ha d'acreditar mitjançant un certificat de l'empresa o una declaració
responsable en el cas dels treballadors per compte propi davant del mateix òrgan del servei públic de
salut.”

Modificació de el RDLL 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front al
impacte econòmic i social del COVID-19 (DF1a)
Apartat 8è. Es modifica l’enunciat de l'apartat 1 de l'article 17 que queda redactat així:
Prestació extraordinària per cessament d'activitat per als afectats per declaració de l'estat d'alarma per a la gestió
de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
RDLL 8/2020

RDLL 11/2020

1. Amb caràcter excepcional i vigència limitada a un mes, a
partir de l'entrada en vigor de Reial Decret 463/2020, de 14
de març, pel qual es declara l’estat d'alarma per a la gestió
de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, o

«1. Amb caràcter excepcional i vigència limitada a un
mes, a partir de l'entrada en vigor del Reial Decret
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat
d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
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fins al últim dia del mes en què finalitzi aquest estat
d'alarma, de prolongar aquest durant més d'un mes, els
treballadors per compte propi o autònoms, les activitats
quedin suspeses, en virtut del que preveu l' esmentat Reial
Decret, o, en un altre cas, quan la seva facturació en el mes
anterior a què se sol·licita la prestació es vegi reduïda, a el
menys, en un 75 per cent en relació amb la mitjana de
facturació del semestre anterior, tindran dret a la prestació
extraordinària per cessament d'activitat que es regula en
aquest article, sempre que compleixin els requisits
següents:
a) Estar afiliats i en alta, en la data de la declaració de l'estat
d'alarma, en el règim especial de la Seguretat Social dels
treballadors per compte propi o autònoms o, si s'escau, en
el règim especial de la Seguretat Social de els Treballadors
de la Mar.
b) En el cas que la seva activitat no es vegi directament
suspesa en virtut del que preveu el Reial Decret 463/2020,
de 14 de març, acreditar la reducció de la seva facturació
en, al menys, un 75 per cent, en relació amb l'efectuada en
el semestre anterior.
c) Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la
Seguretat Social. No obstant això, si en la data de la
suspensió de l'activitat o de la reducció de la facturació no
es complís aquest requisit, l'òrgan gestor convidarà a el
pagament al treballador autònom perquè en el termini
improrrogable de trenta dies naturals ingressi les quotes
degudes. La regularització del descobert produirà plens
efectes per al adquisició de el dret a la protecció.
2. La quantia de la prestació regulada en aquest article es
determinarà aplicant el 70 per cent a la base reguladora,
calculada de conformitat amb el que preveu l'article 339 de
la Llei General de la Seguretat Social, aprovada mitjançant
Reial Decret Legislatiu 8/2015 , de 30 d'octubre. Quan no
s'acrediti el període mínim de cotització per tenir dret a la
prestació, la quantia de la prestació serà equivalent a el 70
per cent de la base mínima de cotització en el règim
especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte
propi o autònoms o , si s'escau, en el règim especial de la
Seguretat Social dels Treballadors de la Mar.
3. La prestació extraordinària per cessament d'activitat
regulada en aquest article tindrà una durada d'un mes,
ampliant-se, si és el cas, fins al últim dia del mes en què
finalitzi l'estat d'alarma, en el cas que aquest es prorrogui i
tingui una durada superior a el mes. El temps de la seva
percepció s'entendrà com a cotitzat i no reduirà els
períodes de prestació per cessament d'activitat als quals el
beneficiari pugui tenir dret en el futur.
4. La percepció serà incompatible amb qualsevol altra
prestació de el sistema de Seguretat Social.
5. Els socis treballadors de les cooperatives de treball
associat que hagin optat per la seva enquadrament com a
treballadors per compte propi en el règim especial que
correspongui tindran dret igualment a aquesta prestació
extraordinària, sempre que reuneixin els requisits que
estableix aquest article.

ocasionada pel COVID-19, o/i fins al últim dia del mes en
què finalitzi aquest estat d'alarma, de perllongar aquest
durant més d'un mes, els treballadors per compte propi
o autònoms, les activitats quedin suspeses, en virtut del
que preveu l'esmentat Reial Decret, o, en un altre cas
quan la seva facturació en el mes anterior a què se
sol·licita la prestació es vegi reduïda, al menys, en un 75
per cent en relació amb la mitjana de facturació del
semestre anterior, tindran dret a la prestació
extraordinària per cessament d'activitat que es regula
en aquest article, sempre que compleixin els requisits
següents:
a) Estar afiliats i en alta, en la data de la declaració de
l'estat d'alarma, en el règim especial de la Seguretat
Social dels treballadors per compte propi o autònoms o,
si s'escau, en el règim especial de la Seguretat Social de
els Treballadors de la Mar.
b) En el cas que la seva activitat no es vegi directament
suspesa en virtut del que preveu el Reial Decret
463/2020, de 14 de març, acreditar la reducció de la seva
facturació en, al menys, un 75 per cent, en relació amb
l'efectuada en el semestre anterior. En el cas dels
treballadors per compte propi o autònoms que
desenvolupin activitats en algun dels codis de la CNAE
2009 entre el 9001 i el 9004 ambdós inclosos, la reducció
de la facturació es calcularà en relació amb l'efectuada
en els 12 mesos anteriors. Alternativament, per a
produccions agràries de caràcter estacional aquest
requisit s'entendrà complert quan la seva facturació
mitjana en els mesos de campanya de producció
anteriors al que se sol·licita la prestació es vegi reduïda,
al menys, en un 75 per cent en relació amb els mateixos
mesos de la campanya de l'any anterior.
c) Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la
Seguretat Social. No obstant això, si en la data de la
suspensió de l'activitat o de la reducció de la facturació
no es complís aquest requisit, l'òrgan gestor convidarà al
pagament del treballador autònom perquè en el termini
improrrogable de trenta dies naturals ingressi les quotes
degudes. La regularització del descobert produirà plens
efectes per l’adquisició del dret a la protecció. »
S'afegeixen tres nous apartats 7, 8 i 9:
«7. En el supòsit de suspensió de l'activitat, la cotització
corresponent als dies d'activitat al mes de març de
2020 no coberts per la prestació regulada en aquest
article, que no fos abonada dins del termini
reglamentari d'ingrés, no serà objecte del recàrrec que
preveu l'article 30 del Text refós de la Llei General de la
Seguretat Social.
8. El reconeixement de la prestació regulada en aquest
article es pot sol·licitar fins al últim dia del mes següent
en què es va produir la finalització de l'estat d'alarma.
9. L'acreditació de la reducció de la facturació es
realitzarà mitjançant l'aportació de la informació
comptable que ho justifiqui, podent fer-se a través de
la còpia del llibre de registre de factures emeses i
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6. La gestió d'aquesta prestació correspon a les entitats a
què es refereix l'article 346 del Text refós de la Llei General
de la Seguretat Social

rebudes; del llibre diari d'ingressos i despeses; del llibre
registre de vendes i ingressos; o del llibre de compres i
despeses.
Aquells treballadors autònoms que no estiguin obligats
a portar els llibres que acrediten el volum d'activitat,
hauran d'acreditar la reducció al menys 75% (ull del
75%????) exigida per qualsevol mitjà de prova admès
en dret.
Tota sol·licitud haurà d'anar acompanyada d'una
declaració jurada en la qual es faci constar que es
compleixen tots els requisits exigits per tenir dret a
aquesta prestació. »

Apartat 9è. Es modifica l'article 20, amb la redacció següent:
Art. 20. Suspensió de la portabilitat
RDLL 8/2020

RDLL 11/2020

Mentre estigui en vigor l'estat d'alarma, no es
realitzaran pels proveïdors de serveis de
comunicacions
electròniques
campanyes
comercials extraordinàries de contractació de
serveis de comunicacions electròniques que
requereixin la portabilitat de numeració, en la
mesura que pot incrementar la necessitat dels
usuaris de desplaçar- físicament a centres d'atenció
presencial a clients o de realitzar intervencions
físiques en els domicilis dels clients per mantenir la
continuïtat en els serveis.

Mentre estigui en vigor l'estat d'alarma, no es
realitzaran pels proveïdors de serveis de
comunicacions
electròniques
campanyes
comercials extraordinàries de contractació de
serveis de comunicacions electròniques que
requereixin la portabilitat de numeració, en la
mesura que pot incrementar la necessitat dels
usuaris de desplaçar- físicament a centres d'atenció
presencial a clients o de realitzar intervencions
físiques en els domicilis dels clients per mantenir la
continuïtat en els serveis.

Amb aquesta mateixa finalitat, mentre estigui en
vigor l'estat d'alarma, se suspendran totes les
operacions de portabilitat de numeració fixa i mòbil
que no estiguin en curs, excepte en casos
excepcionals de força major.

Amb aquesta mateixa finalitat, mentre estigui en
vigor l'estat d'alarma, se suspendran totes les
operacions de portabilitat de numeració fixa i mòbil
que no estiguin en curs per a la materialització
serà??? necessària la presència ja sigui dels
operadors involucrats o els seus agents, ja sigui de
l'usuari, excepte en casos excepcionals de força
major. En aquells supòsits en què s'hagués iniciat
una operació de portabilitat i calgués suspendre-la
per requerir la realització d'alguna actuació
presencial per completar el procés, els operadors
involucrats han de garantir que aquesta operació
de portabilitat no es completi i que en cap moment
s'interrompi el servei al usuari.
Mentre estigui en vigor l'estat d'alarma, els
operadors proveïdors de serveis de comunicacions
electròniques no podran incrementar els preus
dels serveis en els contractes ja celebrats, ja sigui
d'abonament o de prepagament, sempre que
aquests serveis puguin donar lloc a operacions de
portabilitat de numeració fixa i mòbil un cop
finalitzat l'estat d'alarma, (No ho acabo
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d’entendre)però que actualment no poden ser-ho
a causa de la suspensió establerta en el present
article. El Secretari d'Estat de Telecomunicacions i
Infraestructures Digitals pot dictar instruccions per
l’ aplicació i aclariment d'aquesta mesura.

Apartat. 10e. Es modifiquen amb efectes des de l'entrada en vigor de el RDLL 8/2020, de 17 de març
l'apartat 1, el quart paràgraf de l'apartat 3, l'apartat 6, i s'afegeixen dos nous apartats 7 i 8 de l'article
34 que queden redactats com segueix:
Article 34. Mesures en matèria de contractació pública per pal·liar les conseqüències del COVID-19.
RDLL 8/2020

RDLL 11/2020

1. Els contractes públics de serveis i de subministraments
de prestació successiva, vigents a l'entrada en vigor
d'aquest Reial decret llei, celebrats per les entitats
pertanyents al Sector Públic, en el sentit definit en l'article
3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de
Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament
jurídic espanyol les Directives de el Parlament Europeu i
de Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer
de 2014, l'execució del qual esdevingui impossible com a
conseqüència del COVID-19 o les mesures adoptades per
l'Estat, les comunitats autònomes o l'Administració local
per combatre-ho, quedaran automàticament suspesos
des que es produís la situació de fet que impedeix la seva
prestació i fins que aquesta prestació es pugui reprendre.
A aquests efectes, s'entendrà que la prestació pot
reprendre quan, havent cessat les circumstàncies o
mesures que la vinguessin impedint, l'òrgan de
contractació notificarà el contractista la fi de la suspensió.

«1. Els contractes públics de serveis i de subministraments
de prestació successiva, vigents al entrada en vigor
d'aquest Reial decret llei, celebrats per les entitats
pertanyents al Sector Públic, en el sentit definit en l'article
3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de
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, l'execució del qual esdevingui impossible com a
conseqüència del COVID-19 o de les mesures adoptades
per l'Estat, les comunitats autònomes o l'Administració
local per combatre-ho, quedaran suspesos total o
parcialment des que es produís la situació de fet que
impedeix la seva prestació i fins que aquesta prestació es
pugui reprendre. A aquests efectes, s'entendrà que la
prestació es pot reprendre quan, havent cessat les
circumstàncies o mesures que la vinguessin impedint,
l'òrgan de contractació notificarà el contractista la fi de la
suspensió.

Quan d'acord amb el que disposa el paràgraf anterior,
l'execució d'un contracte públic quedarà en suspens,
l'entitat adjudicadora ha d'abonar al contractista els
danys i perjudicis efectivament soferts per aquest durant
el període de suspensió, prèvia sol·licitud i acreditació
fefaent de la seva realitat , efectivitat i quantia pel
contractista. Els danys i perjudicis per què el contractista
podrà ser indemnitzat seran únicament els següents:
1r Les despeses salarials que efectivament hagués abonat
el contractista a el personal que figurés adscrit amb data
14 de març de 2020 l'execució ordinària del contracte,
durant el període de suspensió.
2n Les despeses per manteniment de la garantia
definitiva, relatius a el període de suspensió del contracte.
3r Les despeses de lloguers o costos de manteniment de
maquinària, instal·lacions i equips relatius a el període de
suspensió del contracte, adscrits directament a l'execució
del contracte, sempre que el contractista acrediti que
aquests mitjans no van poder ser emprats per altres
finalitats diferents durant la suspensió del contracte.

Quan d'acord amb el que disposa el paràgraf anterior,
l'execució d'un contracte públic quedarà totalment en
suspens, l'entitat adjudicadora ha d'abonar al contractista
els danys i perjudicis efectivament soferts per aquest
durant el període de suspensió, prèvia sol·licitud i
acreditació fefaent de la seva realitat, efectivitat i quantia
pel contractista. Els danys i perjudicis per què el
contractista podrà ser indemnitzat seran únicament els
següents:
1r Les despeses salarials que efectivament hagués abonat
el contractista all personal que figurés adscrit amb data 14
de març de 2020 l'execució ordinària del contracte, durant
el període de suspensió.
2n Les despeses per manteniment de la garantia
definitiva, relatius al període de suspensió del contracte.
3r Les despeses de lloguers o costos de manteniment de
maquinària, instal·lacions i equips relatius a el període de
suspensió del contracte, adscrits directament a l’execució
del contracte, sempre que el contractista acrediti que
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4t Les despeses corresponents a les pòlisses
d'assegurança previstes al plec i vinculades a l'objecte de
el contracte que hagin estat subscrites pel contractista i
estiguin vigents en el moment de la suspensió del
contracte.
L'aplicació del que disposa aquest apartat només serà
procedent quan l'òrgan de contractació, a instància del
contractista i en el termini de cinc dies naturals hagués
apreciat la impossibilitat d'execució del contracte com a
conseqüència de la situació descrita en el seu primer
paràgraf. Amb aquesta finalitat el contractista haurà de
dirigir la seva sol·licitud a l'òrgan de contractació
reflectint: les raons per les que l'execució del contracte ha
esdevingut impossible; el personal, les dependències, els
vehicles, la maquinària, les instal·lacions i els equips
adscrits a l'execució del contracte en aquest moment; i els
motius que impossibiliten l'ocupació pel contractista dels
mitjans citats en un altre contracte. Les circumstàncies
que es posin de manifest en la sol·licitud podran ser
objecte de posterior comprovació. Transcorregut el
termini indicat sense notificar-se la resolució expressa a al
contractista, aquesta haurà d'entendre desestimatòria.
No és aplicable a les suspensions a què es refereix el
present article el que disposa l'apartat 2.a) de l'article 208
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre; ni tampoc el que
disposa l'article 220 de Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
de Contractes de Sector Públic.
A més, en aquells contractes públics de serveis i de
subministraments de prestació successiva, quan al
venciment d'un contracte no s'hagués formalitzat el nou
contracte que garanteixi la continuïtat de la prestació com
a conseqüència de la paralització dels procediments de
contractació derivada del que disposa el Reial Decret
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat
d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19, i no es pot formalitzar el
corresponent nou contracte, podrà aplicar el previst en
l'últim paràgraf de l'article 29.4 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes de Sector Públic, amb
independència de la data de publicació de la licitació de
dit nou expedient.
La suspensió dels contractes de sector públic d'acord amb
aquest article no constituirà en cap cas una causa de
resolució dels mateixos.
2. En els contractes públics de serveis i de
subministrament diferents dels referits a l'apartat
anterior, vigents a l'entrada en vigor d'aquest Reial decret
llei, celebrats per les entitats pertanyents al Sector Públic
en el sentit definit en l'article 3 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, sempre que aquests no haguessin perdut la
seva finalitat com a conseqüència de la situació de fet
creada.

aquests mitjans no van poder ser emprats per altres
finalitats diferents durant la suspensió del contracte.
4t Les despeses corresponents a les pòlisses
d'assegurança previstes al plec i vinculades al objecte de
el contracte que hagin estat subscrites pel contractista i
estiguin vigents en el moment de la suspensió del
contracte.
En cas de suspensió parcial, els danys i perjudicis a
abonar seran els corresponents d'acord amb el present
apartat d'aquest article a la part del contracte suspesa.
L'aplicació del que disposa aquest apartat només serà
procedent quan l'òrgan de contractació, a instància del
contractista i en el termini de cinc dies naturals hagués
apreciat la impossibilitat d'execució del contracte com a
conseqüència de la situació descrita en el seu primer
paràgraf. Amb aquesta finalitat el contractista haurà de
dirigir la seva sol·licitud a l’ òrgan de contractació
reflectint: les raons per les que l'execució del contracte
ha esdevingut impossible; el personal, les dependències,
els vehicles, la maquinària, les instal·lacions i els equips
adscrits a l’ execució del contracte en aquest moment; i
els motius que impossibiliten l'ocupació pel contractista
dels mitjans citats en un altre contracte. Les
circumstàncies que es posin de manifest en la sol·licitud
podran ser objecte de posterior comprovació.
Transcorregut el termini indicat sense notificar-se la
resolució expressa al contractista, aquesta haurà
d'entendre’s desestimatòria.
Això no obstant, en el cas que entre el personal que
figurés adscrit al contracte a què es refereix el punt 1r
d'aquest apartat es trobi personal afectat pel permís
retribuït recuperable que preveu el Reial Decret Llei
10/2020, de 29 de març, l'abonament per l'entitat
adjudicadora de les corresponents despeses salarials no
tindrà el caràcter d'indemnització sinó d'abonament a
compte per la part corresponent a les hores que siguin
objecte de recuperació en els termes de l'article tres de
l'esmentat Reial Decret Llei, a tenir en compte en la
liquidació final del contracte.
No és aplicable a les suspensions a què es refereix el
present article el que disposa l’apartat 2.a) de l'article 208
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre; ni tampoc el que
disposa l’article 220 de Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
de Contractes de Sector Públic.
A més, en aquells contractes públics de serveis i de
subministraments de prestació successiva, quan al
venciment d'un contracte no s'hagués formalitzat el nou
contracte que garanteixi la continuïtat de la prestació com
a conseqüència de la paralització dels procediments de
contractació derivada del que disposa el Reial Decret
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat
d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19, i no es pot formalitzar el
corresponent nou contracte, podrà á aplicar el que preveu
l'últim paràgraf de l'article 29.4 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes de Sector Públic, amb
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independència de la data de publicació de la licitació de
dit nou expedient.
La suspensió dels contractes de sector públic d'acord amb
aquest article no constituirà en cap cas una causa de
resolució dels mateixos.»
3. En els contractes públics d'obres, vigents a l'entrada en
vigor d'aquest Reial decret llei, que celebrin les entitats
pertanyents al Sector Públic en el sentit definit en l'article
3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, sempre i quan
aquests no haguessin perdut la seva finalitat com a
conseqüència de la situació de fet creada per l'COVID-19
o les mesures adoptades per l'Estat, i quan aquesta
situació generi la impossibilitat de continuar l'execució del
contracte, el contractista podrà sol·licitar la suspensió de
l' mateix des que es produís la situació de fet que impedeix
la seva prestació i fins que aquesta prestació es pugui
reprendre. A aquests efectes, s'entendrà que la prestació
pot reprendre quan, havent cessat les circumstàncies o
mesures que la vinguessin impedint, l'òrgan de
contractació notificarà el contractista la fi de la suspensió.

«3. (...) En aquells contractes en què, d'acord amb el
«programa de desenvolupament dels treballs o pla
d'obra» estigués prevista la finalització del seu termini
d'execució entre el 14 de març, data d'inici de l'estat
d'alarma, i durant el període que duri el mateix, i com a
conseqüència de la situació de fet creada per l'COVID-19
o les mesures adoptades per l'Estat no pugui tenir lloc el
lliurament de l'obra, el contractista podrà sol·licitar una
pròrroga en el termini de lliurament final sempre que
ofereixi el compliment dels seus compromisos pendents si
se li amplia el termini inicial, i ha d'emplenar la
corresponent sol·licitud justificativa. »

L'aplicació del que disposa aquest apartat només serà
procedent quan l'òrgan de contractació, a instància del
contractista i en el termini de cinc dies naturals hagués
apreciat la impossibilitat d'execució del contracte com a
conseqüència de la situació descrita en el seu primer
paràgraf. Amb aquesta finalitat el contractista haurà de
dirigir la seva sol·licitud a l'òrgan de contractació
reflectint: les raons per les que l'execució del contracte ha
esdevingut impossible; el personal, les dependències, els
vehicles, la maquinària, les instal·lacions i els equips
adscrits a l'execució del contracte en aquest moment; i els
motius que impossibiliten l'ocupació pel contractista dels
mitjans citats en un altre contracte. Transcorregut el
termini indicat sense notificar-se la resolució expressa al
contractista, aquesta haurà d'entendre desestimatòria.
No és aplicable a les suspensions a què es refereix el
present article el que disposa l'apartat 2.a) de l'article 208,
ni en l'article 239 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre; ni
tampoc el que disposa l'article 220, ni en l'article 231 de
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de
Sector Públic.
El que disposa aquest apartat és aplicable a aquells
contractes en què, d'acord amb el «programa de
desenvolupament dels treballs o pla d'obra» estigués
prevista la finalització del seu termini d'execució entre el
14 de març, data d'inici de l' estat d'alarma, i durant el
període que duri el mateix, i com a conseqüència de la
situació de fet creada per l'COVID-19 o les mesures
adoptades per l'estat no pugui tenir lloc el lliurament de
l'obra. En aquests casos, el contractista podrà sol·licitar
una pròrroga en el termini de lliurament final sempre que
ofereixi el compliment dels seus compromisos pendents si
se li amplia el termini inicial.
Acordada la suspensió o ampliació del termini, només
seran indemnitzables els següents conceptes:
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1r Les despeses salarials que efectivament aboni el
contractista a el personal adscrit a l'execució ordinària del
contracte, durant el període de suspensió.
Les despeses salarials a abonar, seguint el VI conveni
col·lectiu general de sector de la construcció 2017-2021,
publicat el 26 de setembre de 2017, o convenis
equivalents pactats en altres àmbits de la negociació
col·lectiva, seran el salari base referit en l'article 47.2 .a de
el conveni col·lectiu de sector de la construcció, el
complement per discapacitat de l'article 47.2.b de
l'esmentat conveni, i les gratificacions extraordinàries de
l'article 47.2.b, i la retribució de vacances, o els seus
conceptes equivalents respectius pactats en altres
convenis col·lectius de el sector de la construcció.
Les despeses hauran de correspondre a el personal indicat
que estigués adscrit a l'execució abans de l'14 de març i
continua adscrit quan es reprengui.
2n Les despeses per manteniment de la garantia
definitiva, relatius a el període de suspensió del contracte.
3r Les despeses de lloguers o costos de manteniment de
maquinària, instal·lacions i equips sempre que el
contractista acrediti que aquests mitjans no van poder ser
emprats per altres finalitats diferents de l'execució del
contracte suspès i el seu import sigui inferior a el cost de
la resolució de tals contractes de lloguer o manteniment
de maquinària, instal·lacions i equips.
4t Les despeses corresponents a les pòlisses
d'assegurança previstes al plec i vinculades a l'objecte de
el contracte que hagin estat subscrites pel contractista i
estiguin vigents en el moment de la suspensió del
contracte.
El reconeixement de el dret a les indemnitzacions i al
rescabalament de danys i perjudicis que es contempla en
aquest article únicament tindrà lloc quan el contractista
adjudicatari principal acrediti fefaentment que es
compleixen les següents condicions:
- Que el contractista principal, els subcontractistes,
proveïdors i subministradors que hagués contractat per a
l'execució del contracte estiguessin al 'corrent de
l'acompliment de les seves obligacions laborals i socials, a
data 14 de març de 2020.
- Que el contractista principal estigués al corrent en el
compliment de les seves obligacions de pagament als seus
subcontractistes i subministradors en els termes que
preveuen els articles 216 i 217 de la Llei 9/2017, de
contractes del Sector Públic, a data 14 de març de 2020.
4. En els contractes públics de concessió d'obres i de
concessió de serveis vigents a l'entrada en vigor d'aquest
Reial decret llei, celebrats per les entitats pertanyents a
Sector Públic en el sentit definit en l'article 3 de la Llei
9/2017 , de 8 de novembre, la situació de fet creada per
l'COVID-19 i les mesures adoptades per l'Estat, les
comunitats autònomes o l'Administració local per
combatre-donaran dret al concessionari a el restabliment
de l'equilibri econòmic del contracte mitjançant, segons
procedeixi en cada cas, l'ampliació de la seva durada
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inicial fins a un màxim d'un 15 per 100 o mitjançant la
modificació de les clàusules de contingut econòmic
incloses en el contracte.
Dit reequilibri en tot cas compensarà als concessionaris
per la pèrdua d'ingressos i l'increment dels costos
suportats, entre els quals es consideraran les possibles
despeses addicionals salarials que efectivament
haguessin abonat, respecte als previstos en l'execució
ordinària del contracte de concessió de obres o de serveis
durant en el període de durada de la situació de fet creada
per l'COVID-19. Només es procedirà a aquesta
compensació prèvia sol·licitud i acreditació fefaent de la
realitat, efectivitat i import pel contractista d'aquestes
despeses.
L'aplicació del que disposa aquest apartat només serà
procedent quan l'òrgan de contractació, a instància del
contractista, hagués apreciat la impossibilitat d'execució
del contracte com a conseqüència de la situació descrita
en el seu primer paràgraf.
5. El que disposa aquest article també és aplicable als
contractes, vigents a l'entrada en vigor d'aquest Reial
decret llei, celebrats per entitats de sector públic amb
subjecció a la Llei 31/2007, de 30 d'octubre, sobre
procediments de contractació en els sectors de l'aigua,
l'energia, els transports i els serveis postals o Llibre i de
Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures
urgents pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic
espanyol diverses directives de la Unió Europea en l'àmbit
de la contractació pública en determinats sectors;
d'assegurances privades; de plans i fons de pensions; de
l'àmbit tributari i de litigis fiscals.
6. El que preveuen els apartats 1 i 2 d'aquest article no és
aplicable en cap cas als següents contractes:
a) Contractes de serveis o subministrament sanitari,
farmacèutic o d'una altra índole, l'objecte estigui vinculat
amb la crisi sanitària provocada pel COVID-19.
b) Contractes de serveis de seguretat, neteja o de
manteniment de sistemes informàtics.
c) Contractes de serveis o subministrament necessaris per
garantir la mobilitat i la seguretat de les infraestructures i
serveis de transport.
d) Contractes adjudicats per aquelles entitats públiques
que cotitzin en mercats oficials i no obtinguin ingressos
dels pressupostos generals de l'Estat.
El règim que preveu aquest article s'entén sense perjudici
de les mesures que pugui adoptar el ministre de
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, com a autoritat
competent designada a l'article 4 de Reial Decret
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat
d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19, per garantir les prestacions
necessàries amb vista a la protecció de persones, béns i
llocs. Aquestes mesures poden implicar, entre altres, una
modificació dels supòsits en què és procedent la
suspensió dels contractes.

«6. El que preveuen els apartats anteriors d'aquest
article, a excepció del que preveu el penúltim paràgraf
de l'apartat 1, no és aplicable en cap cas als següents
contractes:
a) Contractes de serveis o subministrament sanitari,
farmacèutic o d'una altra índole, l'objecte estigui vinculat
amb la crisi sanitària provocada pel COVID-19.
b) Contractes de serveis de seguretat, neteja o de
manteniment de sistemes informàtics.
No obstant, en el cas dels contractes de serveis de
seguretat i neteja, si (o sí)?? serà possible la seva
suspensió total o parcial, en els termes que estableix
l'apartat 1 d'aquest article, i a instància del contractista
o d'ofici, si com a conseqüència de les mesures
adoptades per l'Estat, les comunitats autònomes o
l'Administració local per combatre el COVID 19, algun o
alguns dels seus edificis o instal·lacions públiques
quedaran tancats total o parcialment esdevenint
impossible que el contractista presti la totalitat o part
dels serveis contractats. En el supòsit de suspensió
parcial, el contracte quedarà parcialment suspès pel que
fa a la prestació dels serveis vinculats als edificis o
instal·lacions públiques tancades totalment o
parcialment, des de la data en què l'edifici o instal·lació
pública o part dels mateixos quedi tancada i fins que la
mateixa es reobri. A aquests efectes, l'òrgan de
contractació li notificarà el contractista els serveis de
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seguretat i neteja que hagin de mantenir-se en cadascun
dels edificis. Així mateix, haurà de comunicar, la data de
reobertura total de l'edifici o instal·lació pública o part
dels mateixos perquè el contractista procedeixi a
restablir el servei en els termes pactats.
c) Contractes de serveis o subministrament necessaris per
garantir la mobilitat i la seguretat de les infraestructures i
serveis de transport.
d) Contractes adjudicats per aquelles entitats públiques
que cotitzin en mercats oficials i no obtinguin ingressos
dels pressupostos generals de l'Estat.
El règim que preveu aquest article s'entén sense perjudici
de les mesures que pugui adoptar el ministre de
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, com a autoritat
competent designada al article 4 de Reial Decret
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat
d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19, per garantir les prestacions
necessàries amb vista a la protecció de persones, béns i
llocs. Aquestes mesures poden implicar, entre altres, una
modificació dels supòsits en què és procedent la
suspensió dels contractes.
7. Als efectes d'aquest article només tenen la
consideració de «contractes públics» aquells contractes
que d'acord amb els seus plecs estiguin subjectes a: la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de 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; o a el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
Contractes del sector Públic; o a la Llei 31/2007, de 30
d'octubre, sobre procediments de contractació en els
sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis
postals; o Llibre I de Reial decret llei 3/2020, de 4 de
febrer, de mesures urgents pel qual s'incorporen al
ordenament jurídic espanyol diverses directives de la
Unió Europea en l'àmbit de la contractació pública en
determinats sectors; d'assegurances privades; de plans i
fons de pensions; de l'àmbit tributari i de litigis fiscals; o
a la Llei 24/2011, d'1 d'agost, de contractes de sector
públic en els àmbits de la defensa i de la seguretat.
8. A l’ efecte del que assenyala el present article, les
despeses salarials a les que fa al·lusió s'inclouran les
relatives en les cotitzacions a la Seguretat Social que
corresponguin.

Apartat 13e. Modificació de l’art. 40, que quedarà redactat de la manera següent:
Article 40. Mesures extraordinàries aplicables a les persones jurídiques de dret privat
RDLL 8/2020

RDLL 11/2020

1. Tot i que els estatuts no ho haguessin previst, durant el
període d'alarma, les sessions dels òrgans de govern i

1. Tot i que els estatuts no ho haguessin previst, durant el
període d'alarma, les sessions dels òrgans de govern i
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d'administració de les associacions, de les societats civils i
mercantils, del consell rector de les societats cooperatives
i del patronat de les fundacions podran celebrar-se per
videoconferència que asseguri l'autenticitat i la connexió
bilateral o plurilateral en temps real amb imatge i so dels
assistents en remot. La mateixa regla és aplicable a les
comissions delegades i a les altres comissions obligatòries
o voluntàries que tingués constituïdes. La sessió
s'entendrà celebrada al domicili de la persona jurídica.

2. Tot i que els estatuts no ho haguessin previst, durant el
període d'alarma, els acords dels òrgans de govern i
d'administració de les associacions, de les societats civils i
mercantils, del consell rector de les societats cooperatives
i del patronat de les fundacions podran adoptar
mitjançant votació per escrit i sense sessió sempre que ho
decideixi el president i s'han d'adoptar així quan ho
sol·liciti, al menys, dos dels membres de l'òrgan. La
mateixa regla és aplicable a les comissions delegades i a
les altres comissions obligatòries o voluntàries que
tingués constituïdes. La sessió s'entendrà celebrada al
domicili social. És aplicable a totes aquests acords el que
estableix l'article 100 de Reial Decret 1784/1996, de 19 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Registre
Mercantil, encara que no es tracti de societats mercantils.
3. El termini de tres mesos a comptar des del tancament
de l'exercici social perquè l'òrgan de govern o
administració d'una persona jurídica obligada formuli els
comptes anuals, ordinàries o abreujades, individuals o
consolidats, i, si fos legalment exigible, l'informe de
gestió, i per formular els altres documents que siguin
legalment obligatoris per la legislació de societats queda
suspès fins que finalitzi l'estat d'alarma, reprenent de nou
per altres tres mesos a comptar des d'aquesta data.

4. En el cas que, a la data de declaració de l'estat d'alarma,
l'òrgan de govern o administració d'una persona jurídica
obligada ja ha formulat els comptes de l'exercici anterior,
el termini per a la verificació comptable d'aquests
comptes, si la auditoria fos obligatòria, s'entendrà

d'administració de les associacions, de les societats civils i
mercantils, del consell rector de les societats cooperatives
i del patronat de les fundacions podran celebrar-se per
videoconferència o per conferència telefònica múltiple,
sempre que tots els membres de l’òrgan disposin dels
mitjans necessaris, el secretari de l’òrgan reconegui la
seva identitat, i així ho expressi en l'acta, que remetrà
immediatament a les adreces de correu electrònic de
cadascun dels concurrents. La mateixa regla és aplicable
a les comissions delegades i a les altres comissions
obligatòries o voluntàries que tingués constituïdes. La
sessió s'entendrà celebrada al domicili de la persona
jurídica.
Tot i que els estatuts no ho haguessin previst, durant el
període d'alarma, les juntes o assemblees d'associats o
de socis podran celebrar-se per vídeo o per conferència
telefònica múltiple sempre que totes les persones que
tinguessin dret d'assistència o els qui els representen
disposin dels mitjans necessaris, el secretari de l'òrgan
reconegui la seva identitat, i així ho expressi en l'acta,
que remetrà immediatament a les adreces de correu
electrònic.
2. Tot i que els estatuts no ho haguessin previst, durant el
període d'alarma, els acords dels òrgans de govern i
d'administració de les associacions, de les societats civils i
mercantils, del consell rector de les societats cooperatives
i del patronat de les fundacions es podran adoptar
mitjançant votació per escrit i sense sessió, sempre que
ho decideixi el president i quan ho sol·licitin, al menys, dos
dels membres de l'òrgan. La mateixa regla és aplicable a
les comissions delegades i a les altres comissions
obligatòries o voluntàries que tingués constituïdes. La
sessió s'entendrà celebrada al domicili social. És aplicable
a totes aquests acords el que estableix l'article 100 de
Reial Decret 1784/1996, de 19 de juliol, pel qual s'aprova
el Reglament de Registre Mercantil, encara que no es
tracti de societats mercantils.
3. L'obligació de formular els comptes anuals, ordinaris o
abreujats, individuals o consolidats, en el termini de tres
mesos a comptar des del tancament de l'exercici social
que incumbeix l'òrgan de govern o administració d'una
persona jurídica i, quan sigui legalment exigible,
l'informe de gestió i altres documents exigibles segons la
legislació de societats, queda suspesa fins que finalitzi
l'estat d'alarma, reprenent de nou (l’obligació de
formular els comptes) per altres tres mesos a comptar
des d'aquesta data. No obstant això , serà vàlida la
formulació dels comptes que realitzi l'òrgan de govern o
administració d'una persona jurídica durant l'estat
d'alarma i pot igualment realitzar la seva verificació
comptable dins el termini legalment previst o acollint-se
a la pròrroga prevista en l'apartat següent .
4. En el cas que, a la data de declaració de l'estat d'alarma
o durant la vigència d'aquest, l'òrgan de govern o
administració d'una persona jurídica obligada hagi
formulat els comptes de l'exercici anterior, el termini per
a la verificació comptable de aquests comptes, tant si
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prorrogat per dos mesos a comptar des que finalitzi l'estat
d'alarma.
5. La junta general ordinària per aprovar els comptes de
l'exercici anterior es reunirà necessàriament dins dels tres
mesos següents a comptar des que finalitzi el termini per
formular els comptes anuals.
6. Si la convocatòria de la Junta General s'hagués publicat
abans de la declaració de l'estat d'alarma però el dia de
celebració és posterior a aquesta declaració, l'òrgan
d'administració podrà modificar el lloc i l'hora previstos
per a celebració de la junta o revocar l'acord de
convocatòria mitjançant anunci publicat amb una
antelació mínima de quaranta-vuit hores a la pàgina web
de la societat i, si la societat no tingués pàgina web, en el
«Butlletí oficial de l'Estat». En cas de revocació de l'acord
de convocatòria, l'òrgan d'administració haurà de
procedir a nova convocatòria dins del mes següent a la
data en què hagi finalitzat l'estat d'alarma.

l'auditoria fos obligatòria com voluntària, s'entendrà
prorrogat per dos mesos a comptar des que finalitzi l'estat
d'alarma.
5. La junta general ordinària per aprovar els comptes de
l'exercici anterior es reunirà necessàriament dins dels tres
mesos següents a comptar des que finalitzi el termini per
formular els comptes anuals.
6. Si la convocatòria de la Junta General s'hagués publicat
abans de la declaració de l'estat d'alarma però el dia de
celebració fos posterior a aquesta declaració, l'òrgan
d'administració podrà modificar el lloc i l'hora previstos
per la celebració de la junta o revocar l'acord de
convocatòria mitjançant anunci publicat amb una
antelació mínima de quaranta-vuit hores a la pàgina web
de la societat i, si la societat no tingués pàgina web, en el
«Butlletí oficial de l'Estat». En cas de revocació de l'acord
de convocatòria, l'òrgan d'administració haurà de
procedir a nova convocatòria dins del mes següent a la
data en què hagi finalitzat l'estat d'alarma.
6.bis. En relació a la proposta d'aplicació del resultat, les
societats mercantils que, havent formulat els seus
comptes anuals, convoquin la junta general ordinària a
partir de l'entrada en vigor d'aquesta disposició, podran
substituir la proposta d'aplicació del resultat continguda
en la memòria per una altra proposta.
L'òrgan d'administració haurà de justificar amb la base
de la situació creada pel COVID-19 la substitució de la
proposta d'aplicació del resultat, que també ha
d'acompanyar d'un escrit de l'auditor de comptes en el
qual aquest indiqui que no hauria modificat la seva
opinió auditora si hagués conegut, en el moment de la
seva signatura, la nova proposta.

7. El notari que hagi estat requerit perquè assisteixi a una
junta general de socis i aixequi acta de la reunió podrà
utilitzar mitjans de comunicació a distància en temps real
que garanteixin adequadament el compliment de la
funció notarial.
8. Encara que hi hagi una causa legal o estatutària, en les
societats de capital els socis no podran exercir el dret de

Si es tracta de societats i la junta general ordinària
estigués convocada, l'òrgan d'administració podrà
retirar de l'ordre del dia la proposta d'aplicació
delresultat a l'efecte de sotmetre una nova proposta a
l'aprovació d'una junta general que haurà de celebrar-se
també dins del termini legalment previst per a la
celebració de la junta general ordinària. La decisió de
l'òrgan d'administració s'ha de publicar abans de la
celebració de la junta general ja convocada. En relació a
la nova proposta s'han de complir els requisits de
justificació de l’ escrit d'auditor de comptes assenyalats
en el paràgraf anterior. La certificació de l'òrgan
d'administració a l'efecte del dipòsit de comptes es
limitarà, si escau, a l'aprovació dels comptes anuals,
presentant posteriorment en el Registre Mercantil
certificació complementària relativa a l'aprovació de la
proposta d'aplicació del resultat.
7. El notari que hagi estat requerit perquè assisteixi a una
junta general de socis i aixequi acta de la reunió podrà
utilitzar mitjans de comunicació a distància en temps real
que garanteixin adequadament el compliment de la
funció notarial.
8. Encara que hi hagi una causa legal o estatutària, en les
societats de capital els socis no podran exercir el dret de
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separació fins que finalitzi l'estat d'alarma i les pròrrogues
de la mateixa que, si escau, s'acordin.

separació fins que finalitzi l'estat d'alarma i les pròrrogues
de la mateixa que, si escau, s'acordin.

9. El reintegrament de les aportacions als socis
cooperatius que causin baixa durant la vigència de l'estat
d'alarma queda prorrogat fins que transcorrin sis mesos a
comptar des que finalitzi l'estat d'alarma.

9. El reintegrament de les aportacions als socis
cooperatius que causin baixa durant la vigència de l'estat
d'alarma queda prorrogat fins que transcorrin sis mesos a
comptar des que finalitzi l'estat d'alarma.

10. En el cas que, durant la vigència de l'estat d'alarma,
transcorregués el termini de durada de la societat fixat en
els estatuts socials, no es produirà la dissolució de ple dret
fins que transcorrin dos mesos a comptar des que finalitzi
aquest estat .

10. En el cas que, durant la vigència de l'estat d'alarma,
transcorregués el termini de durada de la societat fixat en
els estatuts socials, no es produirà la dissolució de ple dret
fins que transcorrin dos mesos a comptar des que finalitzi
aquest estat .

11. En cas que, abans de la declaració de l'estat d'alarma i
durant la vigència d'aquest estat, concorri causa legal o
estatutària de dissolució de la societat, el termini legal per
a la convocatòria per l'òrgan d'administració de la junta
general d' socis a fi que adopti l'acord de dissolució de la
societat o els acords que tinguin per objecte enervar la
causa, se suspèn fins que finalitzi aquest estat d'alarma.

11. En cas que, abans de la declaració de l'estat d'alarma i
durant la vigència d'aquest estat, concorri causa legal o
estatutària de dissolució de la societat, el termini legal per
a la convocatòria per l'òrgan d'administració de la junta
general de socis a fi que adopti l'acord de dissolució de la
societat o els acords que tinguin per objecte enervar la
causa, se suspèn fins que finalitzi aquest estat d'alarma.

12. Si la causa legal o estatutària de dissolució hagués
esdevingut durant la vigència de l'estat d'alarma, els
administradors no responia

12. Si la causa legal o estatutària de dissolució hagués
esdevingut durant la vigència de l'estat d'alarma, els
administradors no respondran dels deutes socials
contrets en aquest període.

Apartat 18. L'apartat segon de la disposició transitòria primera, queda redactat en els termes
següents:
Disposició transitòria primera. Limitació a l'aplicació als expedients de regulació d'ocupació.
RDLL 8/2020

RDLL 11/2020

1. No se'ls aplicaran les especialitats que preveu l'article
22 apartats 2 i 3 i article 23 d'aquest Reial decret-llei als
expedients de regulació d'ocupació per a la suspensió dels
contractes de treball o per a la reducció de jornada iniciats
o comunicats abans de l'entrada en vigor d'aquest i basats
en les causes previstes en el mateix.
2. Les mesures extraordinàries en matèria de cotitzacions
i protecció per desocupació regulades en els articles 24,
25, 26 i 27 són aplicables als afectats pels procediments
de suspensió de contractes i reducció de jornada
comunicats, autoritzats o iniciats amb anterioritat a la
entrada en vigor d'aquest reial decret llei, sempre que
derivin directament del COVID-19.

2. Les mesures extraordinàries en matèria de cotitzacions
i protecció per desocupació previstes en els articles 24 i
en els apartats 1 a 5 de l'article 25, són aplicables als
afectats pels procediments de suspensió de contractes i
reducció de jornada comunicats, autoritzats o iniciats amb
anterioritat al entrada en vigor d'aquest Reial decret llei,
sempre que derivin directament del COVID- 19.
La mesura prevista en l'article 25.6 és aplicable als
treballadors que hagin vist suspesa la seva relació laboral
amb anterioritat a la data d'entrada en vigor d'aquest
Reial decret llei, sempre que aquesta suspensió sigui
conseqüència directa del COVID-19.

Possibilitat per les entitats locals de celebració i adopció d’acords de forma telemàtica (DF 2a)
S'afegeix un nou apartat 3 al article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, amb la redacció següent:
«3. En tot cas, quan concorrin situacions excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu, o
catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin de manera desproporcionada el normal
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funcionament del règim presencial de les sessions dels òrgans col·legiats de les entitats locals, aquests
podran, apreciada la concurrència de la situació descrita per l'alcalde o president o qui vàlidament els
substitueixi a l’ efecte de la convocatòria d'acord amb la normativa vigent, constituir-se, celebrar
sessions i adoptar acords a distància per mitjans electrònics i telemàtics, sempre que els seus membres
participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat. Així mateix, s’ha
d'assegurar la comunicació entre ells en temps real durant la sessió, disposant els mitjans necessaris
per garantir el caràcter públic o secret de les mateixes segons procedeixi legalment en cada cas.
Als efectes anteriors, es consideren mitjans electrònics vàlids les audioconferències,
videoconferències, o altres sistemes tecnològics o audiovisuals que garanteixin adequadament la
seguretat tecnològica, l'efectiva participació política dels seus membres, la validesa del debat i votació
dels acords que s’adoptin »

Contractació pública (DF 7a)
Es modifica la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes de el sector públic per establir una
excepció a la durada dels contractes de serveis quan concorrin determinades circumstàncies. En
concret, es permet suspendre total o parcialment els contractes de neteja i seguretat quan els
edificis o instal·lacions on es desenvolupen quedin clausurats total o parcialment, esdevenint
impossible que el contractista presti els serveis. A l’ efecte d'aplicació de l'article 34 només tenen la
consideració de contractes públics aquells que d'acord amb els seus plecs estiguin subjectes a la Llei
de Contractes de Sector Públic o a la de sectors exclosos. I, les despeses salarials inclouen els relatius
a les cotitzacions a la Seguretat Social a l’efecte del que estableix l'article 34.
En aquest sentit el paràgraf segon de l'apartat 4 de l'article 29 queda redactat com segueix:
Article 29. Termini de durada dels contractes i d'execució de la prestació.
LCSP

LCSP post RDLL 11/2020

4. Els contractes de subministraments i de serveis de
prestació successiva tindran un termini màxim de durada
de cinc anys, incloent les possibles pròrrogues que en
aplicació de l'apartat segon d'aquest article acordi l'òrgan
de contractació, respectant les condicions i límits
establerts en les respectives normes pressupostàries que
siguin aplicables a l'ens contractant.
Excepcionalment, en els contractes de serveis es podrà
establir un termini de durada superior a l'establert en el
paràgraf anterior, quan ho exigeixi el període de
recuperació de les inversions directament relacionades
amb el contracte i aquestes no siguin susceptibles
d'utilitzar-se en la resta de l'activitat productiva del
contractista o la seva utilització fora antieconòmica,
sempre que l'amortització d'aquestes inversions sigui un
cost rellevant en la prestació de servei, circumstàncies
que hauran de ser justificades en l'expedient de
contractació amb indicació de les inversions a les quals es
refereixi i del seu període de recuperació. El concepte de
cost rellevant en la prestació de servei serà objecte de
desenvolupament reglamentari.
El contracte de serveis de manteniment que es concerti
conjuntament amb el de la compra del bé a mantenir,
quan aquest manteniment només pugui ser prestat per
raons d'exclusivitat per l'empresa que va subministrar dit

Excepcionalment, en els contractes de subministraments
i de serveis es podrà establir un termini de durada
superior a l’establert en el paràgraf anterior, quan ho
exigeixi el període de recuperació de les inversions
directament relacionades amb el contracte i aquestes no
siguin susceptibles d'utilitzar-se en la resta de l'activitat
productiva del contractista o la seva utilització fora
antieconòmica, sempre que l'amortització d'aquestes
inversions sigui un cost rellevant en la prestació del
subministrament o servei, circumstàncies que hauran de
ser justificades en l’expedient de contractació amb
indicació de les inversions a les quals es refereixi i del seu
període de recuperació. El concepte de cost rellevant en
la prestació del subministrament o servei serà objecte de
desenvolupament reglamentari.
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bé, podrà tenir com termini de durada el de la vida útil del
producte adquirit.
Així mateix podrà establir-se als contractes de serveis
relatius als serveis a les persones un termini de durada
més gran quan això fos necessari per a la continuïtat
d'aquells tractaments als usuaris en què el canvi del
prestador pogués repercutir negativament.
No obstant el que estableixen els apartats anteriors, quan
al venciment d'un contracte no s'hagués formalitzat el
nou contracte que garanteixi la continuïtat de la prestació
a realitzar pel contractista com a conseqüència
d'incidències resultants d'esdeveniments imprevisibles
per a l'òrgan de contractació produïdes en el procediment
d'adjudicació i hi hagi raons d'interès públic per no
interrompre la prestació, es podrà prorrogar el contracte
originari fins que comenci l'execució de el nou contracte i
en tot cas per un període màxim de nou mesos, sense
modificar la resta de condicions del contracte, sempre que
l'anunci de licitació de el nou contracte s'hagi publicat
amb una antelació mínima de tres mesos respecte de la
data de finalització del contracte originari.

Barcelona, 1 d’abril de 2020.
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Nota informativa en relació al Reial Decret Llei 13/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten determinades
mesures urgents en matèria d'ocupació agrària (BOE núm. 98, 08-04-2020)

El RDLL 13/2020 adopta mesures urgents de caràcter temporal, amb la finalitat d'establir una sèrie de disposicions
en matèria d'ocupació agrària que compleixin amb el triple objectiu de:




Garantir el normal aprovisionament dels mercats,
Mantenir la renda de la població que més necessiti de l'activitat i sostenibilitat agràries
Millora de les condicions sociolaborals de la població, assegurant augments en els ingressos per a les
persones en situació de desocupació o cessament d'activitat.
Les mesures incloses en el RDLL estan orientades a afavorir la contractació de mà d'obra del sector primari.
Solucionant també un problema col·lateral en matèria de renda dels particulars que s'hagin pogut veure afectats
per la crisi sanitària. De la mateixa manera, s'assegura que els responsables de les explotacions primàries que es
vegin impossibilitats per proveir-se de mà d'obra temporera suficient per atendre les seves necessitats estacionals,
trobin un sistema que faci front a aquesta situació conjuntural.
Les mesures que pren la norma són:


Permetre la compatibilitat de la prestació per desocupació o altres prestacions de caràcter social o laboral,
amb l'acompliment de tasques agràries per part de la població pròxima als llocs de cultiu que pugui atendre
les necessitats laborals sense generar desplaçaments excessius i en plena conformitat amb les normes de salut
pública acordades per l'autoritat competent. És a dir qualsevol treballador que accepti un contracte temporal
d’aquestes característiques no es veurà perjudicat, amb independència que percebi o no algun tipus de
subsidi, ajuda o prestació de caràcter social o laboral, contributiva o no contributiva.



També es podran beneficiar de la compatibilitat amb la prestació per desocupació aquells treballadors els
contractes dels quals s'hagin vist temporalment suspesos com a conseqüència del tancament temporal de
l'activitat conforme a l’art. 47 del TRLET.



Les mesures de flexibilització d'aquest RDLL són incompatibles amb les prestacions per desocupació que
tinguin el seu origen en l'aplicació dels article 22, 23 i 25 del RDLL 8/2020 (ERTE per la COVID19), perquè el
Sistema Nacional d'Ocupació ja proveeix d'un mecanisme especial per a subvenir les necessitats més
peremptòries i de caràcter estrictament temporal dels treballadors afectats per reduccions en l'activitat dels
seus ocupadors.



També es poden acollir a aquest sistema, els treballadors que tinguin un permís de treball que finalitzi en el
període comprès entre la declaració de l'estat d'alarma i el 30 de juny de 2020, així com de joves nacionals de
tercers països, que es trobin en situació regular, entre els 18 i els 21 anys.
Per a poder accedir a aquest tipus de contractes:


l'empresari haurà d'assegurar en tot moment la disponibilitat de mitjans de prevenció apropiats enfront de la
COVID-19.



els treballadors contractats hauran de tenir el seu domicili (o el lloc de residència temporal) en alguna localitat
pròxima al lloc en el qual s'ofereixi el contracte de treball.



El salari s'abonarà per transferència bancària en el compte indicat pel treballador en el contracte.



En tot cas, la remuneració mínima que s'ha d'aplicar, amb independència del sector on procedeixi el
treballador, ha de ser la que correspongui segons Conveni Col·lectiu vigent que resulti d'aplicació i en tot cas,
el del SMI recollit en el RD 231/2020, de 4 de febrer, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a
2020.
Les Delegacions i, en el seu cas les Subdelegacions del Govern establiran els mecanismes de coordinació precisos
amb el Sistema Nacional d'Ocupació i amb els agents socials per assegurar la correcta aplicació del que disposa el
RDLL.
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També s'incorporen determinades modificacions puntuals en matèria de Seguretat Social en els RDLL 6/2020,
8/2020 i 11/2020, destinades a aclarir la redacció i a desenvolupar aspectes concrets de gestió de les prestacions
establertes en els mateixos i de flexibilització de tràmits, d'acord amb la situació d'excepcionalitat. En aquest
sentit, davant el tancament de les oficines d'atenció i informació al ciutadà de les diferents entitats gestores de la
Seguretat Social i de les oficines de prestacions del Servei Públic d'Ocupació Estatal, s'adopten determinades
mesures extraordinàries de simplificació per a la tramitació dels procediments que permetin a les entitats gestores
resoldre de manera provisional en matèria de prestacions de la Seguretat Social i de protecció social.
També es modifica la DA 15a del RDLL 11/2020 que incorpora a l'ordenament jurídic els efectes de la compatibilitat
de la pensió de jubilació amb el nomenament com a personal estatutari dels professionals sanitaris. També se’ls
amplia la cobertura de la protecció de Seguretat Social a totes les contingències, tant per malaltia comuna com
per malaltia professional i per accident sigui o no de treball, inclòs l'accident “in itinere”, no essent aplicable a
aquests professionals, durant el temps que romanguin en aquest règim de compatibilitat, els límits de protecció
que les normes de Seguretat Social preveuen per a la jubilació activa, la qual cosa provoca la necessitat de
modificar els apartats 4 i 5 de la disposició addicional citada.
Per tal d’estimular la fabricació de productes sanitaris, així com la recerca clínica tant en relació amb medicaments
com amb productes sanitaris s’eximeix l’aplicació de les taxes previstes en els procediments d'autorització
d'assajos clínics per a la recerca de medicaments relacionats amb la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, en
els procediments de llicència prèvia de funcionament, en relació amb llicències excepcionals per a la fabricació
dels productes sanitaris necessaris per a la protecció de la salut pública i per a garantir el proveïment en la situació
de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, així com en els procediments d'autorització de recerques clíniques
amb productes sanitaris, realitzades en relació amb la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
El RDL entrarà en vigor el dia 09-04-2020 i estarà vigent fins al 30-06- 2020. Però les mesures previstes en la DA
3a mantindran la seva eficàcia fins que, després de la finalització de la vigència de l'estat d'alarma, es normalitzi
el funcionament de les oficines d'atenció i informació al ciutadà de les diferents entitats gestores de la Seguretat
Social, la qual cosa es determinarà mitjançant una resolució que es publicarà al BOE.
També les mesures previstes en l'apartat 1 de la DA 4a mantindran la seva eficàcia fins que, després de la
finalització de la vigència de l'estat d'alarma, es normalitzi el funcionament de les oficines d'atenció i informació
al ciutadà de les oficines de prestacions del Servei Públic d'Ocupació Estatal, mitjançant una resolució que es
publicarà en el BOE.
A continuació procedim a concretar aquelles mesures que puguin ser de més interès pel món local:
Objecte (art. 1)
La finalitat del RDLL és afavorir la contractació temporal de treballadors en el sector agrari mitjançant l'establiment
de mesures extraordinàries de flexibilització de l'ocupació, de caràcter social i laboral, essent d'aplicació temporal
fins al 30 de juny de 2020.
Els contractes laborals afectats per aquesta mesura seran tots aquells de caràcter temporal per desenvolupar
activitats amb dependència i per compte d’altri en explotacions agràries (compreses en qualsevol dels codis de
CNAE propis de l'activitat agrària) amb independència de la categoria professional o l'ocupació concreta, i que la
seva signatura i finalització estiguin compreses en el període que va des del 14-03-2020 fins el 30-06-2020.
Beneficiaris de les mesures de flexibilització laboral (art. 2)
Podran ser beneficiaris les persones que el dia 08-04-2020 es trobin en qualsevol de les següents situacions:
a) Persones en situació de desocupació o cessament d'activitat
b) Treballadors amb contractes temporalment suspesos com a conseqüència del tancament temporal de
l'activitat conforme a l'assenyalat en l’art. 47 del TRLET excepte si l’ERTO és com a conseqüència de la
COVID19.
c) Treballadors immigrants amb permís de treball que finalitzi dins el període que va del 14-03-2020 al 3006-2020. La pròrroga del qual es determinarà a través d'instruccions de la Secretaria d'Estat de
Migracions.
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d) Joves nacionals entre els 18 i els 21 anys de tercers països, que es trobin en situació regular.
Podran beneficiar-se de les mesures de flexibilització aprovades pel RDLL les persones amb domicilis pròxims als
llocs en què hagi de realitzar-se el treball. S'entendrà que existeix proximitat quan el domicili de treballador o el
lloc en què pernocti temporalment mentre es desenvolupa la campanya estigui en el mateix terme municipal o en
termes municipals limítrofs del centre de treball. Les CCAA podran ajustar aquest criteri en funció de l'estructura
territorial tenint en compte el despoblament o la dispersió de municipis.
Compatibilitat de les retribucions amb altres prestacions laborals (art. 3)
Les retribucions percebudes per l'activitat laboral previstes pel RDLL seran compatibles:
a) Amb el subsidi per desocupació en favor dels treballadors agraris del RD 5/1997), o amb la renda agrària
dels residents en les CCAA d'Andalusia i Extremadura (regulat al RD 426/2003, d'11 d'abril).
b) Amb les prestacions per desocupació derivades de la suspensió per causes econòmiques, tècniques,
organitzatives o de producció de l'art. 47 del TRLET, amb exclusió d'aquelles que tinguin el seu origen en
les mesures previstes en els articles 22, 23 i 25 el RDL 8/2020.
c) Amb qualsevol altre prestació per desocupació regulada en el Títol III del TRLGSS.
d) Amb les prestacions per cessament d'activitat motivades per les causes previstes en l’art. 331 del TRLGSS,
amb exclusió d'aquelles que tinguin el seu origen en la mesura prevista en l’art. 17 del RDLL 8/2020.
e) Amb qualsevol altra prestació de caràcter econòmic o qualsevol altre benefici o ajuda social, atorgada per
qualsevol Administració que sigui incompatible amb el treball, o que, sense ser-ho, com a conseqüència
de la percepció d'ingressos per l'activitat laboral s'excedirien els límits de renda assenyalats en la
normativa corresponent.
Seran incompatibles amb les prestacions econòmiques de Seguretat Social per IT, risc durant l'embaràs i risc
durant la lactància natural. Així mateix, serà incompatible amb les pensions d’IT contributiva, excepte els supòsits
de compatibilitat prevists en el TRLGSS.
Seran incompatibles amb la prestació per naixement i cura de menor de la Seguretat Social, , excepte la que
respecta al període obligatori de la mare biològica a continuació del part, o la part que en restés d'aquest, que es
podrà gaudir des de l'endemà fins a la finalització de les prestacions previstes en el present RDLL.
Els ingressos obtinguts per aquesta activitat laboral no es tindran en compte a l'efecte dels límits de rendes
establertes per a les prestacions contributives o no contributives de la Seguretat Social, inclosos els complements
per mínims de les pensions contributives.
Obligacions de l'empresari (art. 4)


L'empresari haurà d'assegurar en tot moment la disponibilitat de mitjans de prevenció apropiats enfront de
la COVID-19.

Tramitació (art. 5)


Les Administracions competents i els agents socials promouran la contractació de les persones que es trobin
en les circumstàncies descrites.



Les ofertes d'ocupació que sigui necessari cobrir en cada localitat seran comunicades per les empreses i
ocupadors als serveis públics d'ocupació autonòmics competents, que les gestionaran per donar-los cobertura
de manera urgent.



Els serveis públics d'ocupació autonòmics, en aquelles localitats o municipis en què el nombre de demandants
d'ocupació superi l'oferta disponible de treballadors establiran els col·lectius prioritaris per a cobrir-la. Com a
criteris prioritaris per a gestionar aquestes ofertes d'ocupació es tindran en compte els següents:
a) Persones en situació de desocupació o cessament d'activitat que no percebin cap mena de subsidi o
prestació.
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b) Persones en situació de desocupació o cessament d'activitat que percebin únicament subsidis o
prestacions de caràcter no contributiu.
c) Persones en situació de desocupació o cessament d'activitat perceptors de subsidis per desocupació o
prestacions de caràcter social o laboral.
d) Immigrants amb permisos de treball i residència que hagin expirat durant el període comprès entre el
14-03-2020 i el 30-06-2020.
e) Joves nacionals de tercers països entre els 18 i els 21 anys, que es trobin en situació regular.


Les empreses i ocupadors comunicaran als serveis públics d'ocupació autonòmics competents, les
contractacions en la forma habitual, emplenant l'identificador específic de l'oferta que li hagin assignat. El SPE
identificarà aquests contractes i remetrà la informació a les autoritats corresponents, a les AAPP competents,
i en tot cas a l'autoritat laboral, a la Inspecció de TGSS i a la Secretaria d'Estat de Migracions.



El SPE reprendrà d'ofici les prestacions per desocupació que hagin quedat suspeses pels processos automàtics
d'intercanvi d'informació prevists amb les bases de dades d'afiliació de la TGSS i amb la base de dades de
contractes del Sistema Nacional d'Ocupació, quan es tracti de contractes celebrats d'acord amb el que es
preveu en aquest RDLL.



En el cas de perceptors de prestacions per desocupació de treballadors agraris als quals els sigui aplicable el
sistema unificat de pagament, no es tindran en compte les jornades reals treballades en aquestes
contractacions, a l'efecte de determinar la quantia i els dies de dret consumits.



El salari s'abonarà per transferència bancària en el compte indicat pel treballador en el contracte subscrit amb
l'ocupador.



En tot cas, la remuneració mínima que s'ha d'aplicar, amb independència del sector on procedeixi el
treballador, ha de ser la que correspongui segons Conveni Col·lectiu vigent que resulti d'aplicació i en tot cas,
el del SMI recollit en el RD 231/2020, de 4 de febrer, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a
2020.

Coordinació i seguiment (DA 1a).


Les Delegacions i, en el seu cas, les Subdelegacions del Govern, en coordinació amb els òrgans competents de
les comunitats autònomes i de la resta de les AAPP, establiran els mecanismes de coordinació i participació
precisos per a garantir la correcta aplicació de les mesures establertes en el RDLL.



Correspondrà a les Delegacions i, en el seu cas, Subdelegacions de Govern, la realització del seguiment de
l'aplicació en els territoris afectats a partir de la informació subministrada per les autoritats corresponents.

Mesures de simplificació per a la tramitació dels procediments de les entitats gestores de la Seguretat Social
com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma (DA 3a)
Mesures extraordinàries de simplificació per a la tramitació dels procediments en matèria de prestacions de la
Seguretat Social:


Quan la persona interessada no disposi de certificat electrònic o clau permanent, el canal de comunicació
a través del qual podrà exercir els seus drets, presentar documents, realitzar qualsevol tràmit, o sol·licitar
serveis, es troba situat en la seu electrònica de la Seguretat Social sede.seg-social.gob.es mitjançant
l’accés directe a “tràmits sense certificat” accessible des de la web de la Seguretat Social www.segsocial.es i en funció de l'entitat gestora competent per a gestionar les prestacions, a través dels enllaços
establerts a aquest efecte. La informació es mantindrà permanentment actualitzada.
Per a l'INSS: http://run.gob.es/cqsjmb.
Per al ISM: http://run.gob.es/lpifqh.



Quan la persona interessada no disposi de certificat electrònic o clau permanent, provisionalment
s'admetrà la identitat declarada per l'interessat, sense perjudici de les comprovacions que pugui fer
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l'entitat gestora, a través dels mitjans ja establerts per a verificar la identitat mitjançant l'accés al Sistema
SVDIR, que implementa la verificació i la consulta de les dades d'Identitat, i altres mitjans similars.


Les entitats gestores podran consultar o recaptar la informació i els documents que ja es trobin en poder
de les AAPP, tret que l'interessat s'oposés a això, en els termes i amb les excepcions previstes per l’art. 28
de la LPAC.



En el cas que l'interessat no disposi de signatura electrònica, haurà de deixar constància expressa de la
seva voluntat o consentiment a la tramitació del seu expedient.



En aquells supòsits en els quals, a causa del tancament d'oficines públiques, l'interessat no pugui
presentar el document preceptiu o observar el procediment habitual establert haurà d'aportar
documents o proves alternatives de la concurrència dels requisits o condicions exigits en el procediment
per al reconeixement o revisió del dret, sense perjudici de l'obligació de presentar els documents
preceptius una vegada que deixi d'estar vigent l'estat d'alarma.



Si l'interessat no tingués o no pogués obtenir documents alternatius que acreditin el seu dret, es podrà
admetre una declaració responsable, en els termes de l'art. 69 de la Llei 39/2015, sense perjudici de
l'obligació de presentar amb posterioritat els documents acreditatius dels fets o dades al·legades i la
revisió de les prestacions reconegudes amb caràcter provisional.



D'acord amb la sol·licitud presentada i els documents aportats, l'entitat gestora efectuarà les
comprovacions corresponents, i dictarà la resolució provisional que sigui procedent, estimant o
desestimant el dret. Les entitats gestores de la Seguretat Social revisaran totes les resolucions provisionals
de reconeixement o revisió de prestacions adoptades sota aquest règim transitori. En el seu cas,
s'efectuarà l'abonament d'aquelles quantitats que resultin procedents després de l'oportuna revisió. En
el cas que després d'aquestes actuacions es desprengui que l'interessat no té dret a la prestació,
s'iniciaran les actuacions necessàries amb vista a reclamar les quantitats indegudament percebudes.

Incapacitat temporal en situació de confinament total (DD final)


La Disposició derogatòria única del RDLL deroga la DA 21a relativa a la IT en situació excepcional de
confinament total, aplicable als treballadors que no podien treballar en les zones on s’havia declarat el
confinament total, com per exemple en la Conca d’Òdena.

Modificació del RDLL 6/2020, de 10 de març (DF 1a)
L'article cinquè del Reial decret llei 6/2020 queda redactat en els següents termes:
Article cinquè. Consideració excepcional com a situació assimilada a accident de treball dels períodes d'aïllament, contagi o
restricció en les sortides del municipi on tinguin el domicili de les persones treballadores com a conseqüència del virus de la
COVID-19.
RDLL 6/2020

RDLL 13/2020

1. A fi de protegir la salut pública, es consideraran, amb caràcter
excepcional, situació assimilada a accident de treball,
exclusivament per a la prestació econòmica d'incapacitat
temporal del sistema de Seguretat Social, aquells períodes
d'aïllament o contagi de les persones treballadores provocat
pel virus de la COVID-19.

1. A fi de protegir la salut pública, es consideraran, amb caràcter
excepcional, situació assimilada a accident de treball,
exclusivament per a la prestació econòmica d'incapacitat
temporal del sistema de Seguretat Social, aquells períodes
d'aïllament o contagi de les persones treballadores provocats
pel virus de la COVID-19, tret que es provi que el contagi de la
malaltia s'ha contret amb causa exclusiva en la realització del
treball en els termes que assenyala l'article 156 del text refós
de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial
decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, i en aquest cas serà
qualificada com a accident de treball.

2. En tots dos casos la durada d'aquesta prestació excepcional
vindrà determinada pel comunicat de baixa per aïllament i la
corresponent alta.
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3. Podrà causar dret a aquesta prestació la persona treballadora
per compte propi o aliè que es trobi en la data del fet causant
en situació d'alta en qualsevol dels règims de Seguretat Social.
4. La data del fet causant serà la data en la qual s'acordi
l'aïllament o malaltia del treballador, sense perjudici que el
comunicat de baixa s'expedeixi amb posterioritat a aquesta
data.

Amb el mateix caràcter excepcional, amb efectes des de l'inici
de la situació de restricció de la sortida del municipi on tinguin
el domicili, i mitjançant el corresponent comunicat de baixa,
s'estendrà aquesta protecció a aquells treballadors que es
vegin obligats a desplaçar-se de localitat per a prestar serveis
en les activitats no afectades pel Reial decret 463/2020, de 14
de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de
la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19,
sempre que per l'autoritat competent s'hagi acordat restringir
la sortida de persones del municipi on aquests treballadors
tinguin el seu domicili i els hagi estat denegada de manera
expressa la possibilitat de desplaçar-se per l'autoritat
competent, no puguin fer el seu treball de manera telemàtica
per causes no imputables a l'empresa per a la qual presten els
seus serveis o al propi treballador i no tinguin dret a percebre
cap altra prestació pública.
L'acreditació de l'acord de restricció de la població on es té el
domicili i la denegació de la possibilitat de desplaçament es
realitzarà mitjançant certificació expedida per l'ajuntament
del domicili davant el corresponent òrgan del servei públic de
salut. Igualment, la impossibilitat de realització del treball de
manera telemàtica s'acreditarà mitjançant una certificació de
l'empresa o una declaració responsable en el cas dels
treballadors per compte propi davant el mateix òrgan del
servei públic de salut.
2. La durada d'aquesta prestació excepcional vindrà
determinada pel comunicat de baixa i la corresponent alta.
En els casos de restricció en les sortides del municipi on tinguin
el domicili, de tractar-se de les persones treballadores per
compte d'altri a les quals es refereix l'article 1 del Reial decret
llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís
retribuït recuperable per a les persones treballadores per
compte d'altri que no prestin serveis essencials, amb la
finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de
la lluita contra la COVID-19, s'expedirà un comunicat de baixa
amb efectes des de la data d'inici de la restricció i un
comunicat d'alta amb efectes de 29 de març de 2020. De
tractar-se de treballadors per compte propi o autònoms el
dret a la prestació començarà amb el comunicat de baixa des
de la data d'inici de la restricció i durarà fins la data de
finalització de la restricció. Aquest subsidi per incapacitat
temporal és incompatible amb el dret a una prestació de la
Seguretat Social, inclosa la incapacitat temporal per
contingències comunes o professionals.
3. Podrà causar dret a aquesta prestació la persona treballadora
per compte propi o aliè que es trobi en la data del fet causant
en situació d'alta en qualsevol dels règims de Seguretat Social.
4. La data del fet causant serà la data en la qual s'acordi
l'aïllament, restricció o malaltia del treballador, sense perjudici
que el comunicat de baixa s'expedeixi amb posterioritat a
aquesta data.»

Modificació del RDLL 8/2020, de 10 de març (DF 2a)
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L'article 17 del RDLL 8/2020 queda redactat de la següent manera:
Art. 17. Prestació extraordinària per cessament d'activitat als afectats per la declaració de l'estat d'alarma per la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19
RDLL 8/2020

RDLL 13/2020

1. Amb caràcter excepcional i vigència limitada a un mes, a
partir de l'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de
març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la
situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, o fins a
l'últim dia del mes en què finalitzi aquest estat d'alarma, de
prolongar-se aquest durant més d'un mes, els treballadors per
compte propi o autònoms, les activitats dels quals quedin
suspeses, en virtut del que es preveu en l'esmentat Reial decret,
o, en un altre cas quan la seva facturació en el mes anterior al
que se sol·licita la prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75
per cent en relació amb la mitjana de facturació del semestre
anterior, tindran dret a la prestació extraordinària per
cessament d'activitat que es regula en aquest article, sempre
que compleixin els següents requisits:

1. Amb caràcter excepcional i vigència limitada fins a l'últim dia
del mes en què finalitzi l'estat d'alarma declarat per Reial decret
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma
per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la
COVID-19, tindran dret a una prestació extraordinària per
cessament d'activitat:

a) Estar afiliats i en alta, en la data de la declaració de l'estat
d'alarma, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels
Treballadors per Compte Propi o Autònoms o, en el seu cas, en
el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la
Mar.
b) En el cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa
en virtut del que es preveu en el Reial decret 463/2020, de 14
de març, acreditar la reducció de la seva facturació en, almenys,
un 75 per cent, en relació amb l'efectuada en el semestre
anterior. En el cas dels treballadors per compte propi o
autònoms que desenvolupin activitats en algun dels codis del
CNAE 2009 entre el 9001 i el 9004 tots dos inclosos, la reducció
de la facturació es calcularà en relació amb l'efectuada en els
12 mesos anteriors. Alternativament, per a produccions
agràries de caràcter estacional aquest requisit s'entendrà
compliment quan la seva facturació mitjana en els mesos de
campanya de producció anteriors al que se sol·licita la prestació
es vegi reduïda, almenys, en un 75 per cent en relació amb els
mateixos mesos de la campanya de l'any anterior.
c) Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la
Seguretat Social. No obstant això, si en la data de la suspensió
de l'activitat o de la reducció de la facturació no es complís
aquest requisit, l'òrgan gestor convidarà al pagament al
treballador autònom perquè en el termini improrrogable de
trenta dies naturals ingressi les quotes degudes. La
regularització del descobert produirà plens efectes per a
l'adquisició del dret a la protecció.
2. La quantia de la prestació regulada en aquest article es
determinarà aplicant el 70 per cent a la base reguladora,
calculada de conformitat amb el que es preveu en l'article 339
de la Llei General de la Seguretat Social, aprovada mitjançant
Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre. Quan no
s'acrediti el període mínim de cotització per a tenir dret a la
prestació, la quantia de la prestació serà equivalent al 70 per
cent de la base mínima de cotització en el Règim Especial de la

a) Els treballadors autònoms inclosos en el Règim Especial de
Treballadors Autònoms, els treballadors autònoms agraris
inclosos en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte
Propi Agraris i els treballadors autònoms inclosos en el Règim
Especial de Treballadors de la Mar les activitats de la qual
quedin suspeses, en virtut del que es preveu en l'esmentat Reial
decret.
b) Els treballadors autònoms inclosos en el Règim Especial de
Treballadors Autònoms, els treballadors autònoms agraris
inclosos en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte
Propi Agraris i els treballadors autònoms inclosos en el Règim
Especial de Treballadors de la Mar que, no cessant en la seva
activitat, la seva facturació en el mes natural anterior al que se
sol·licita la prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75 per cent
en relació amb la mitjana de facturació del semestre natural
anterior, sempre que no es trobin en alguns dels supòsits
recollits en les lletres c) i d) següents.
c) Els treballadors autònoms agraris de produccions de caràcter
estacional inclosos en el Sistema Especial per a Treballadors per
Compte Propi Agrari, així com els treballadors de produccions
pesqueres, marisqueres o de productes específics de caràcter
estacional inclosos en el Règim Especial de Treballadors de la
Mar, quan la seva facturació mitjana en els mesos de campanya
de producció anteriors al que se sol·licita la prestació es vegi
reduïda, almenys, en un 75 per cent en relació amb els mateixos
mesos de la campanya de l'any anterior.
d) Els treballadors autònoms que desenvolupin activitats en
algun dels següents codis del CNAE 2009: 5912, 5915, 5916,
5920 i entre el 9001 i el 9004 tots dos inclosos, sempre que, no
cessant en la seva activitat, la seva facturació en el mes natural
anterior al que se sol·licita la prestació es vegi reduïda en
almenys un 75 per cent en relació amb l'efectuada en els 12
mesos anteriors.
2. Són requisits per a causar dret a aquesta prestació:
a) Estar afiliats i en alta, en la data de la declaració de l'estat
d'alarma, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels
Treballadors per Compte Propi o Autònoms o, en el seu cas, en
el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la
Mar.
b) En el cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa
en virtut del que es preveu en el Reial decret 463/2020, de 14
de març, acreditar la reducció dels seus ingressos en, almenys,
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Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o
Autònoms o, en el seu cas, en el Règim Especial de la Seguretat
Social dels Treballadors de la Mar.

un 75 per cent, en els períodes recollits en les lletres b), c) i d)
de l'apartat anterior.

3. La prestació extraordinària per cessament d'activitat
regulada en aquest article tindrà una durada d'un mes,
ampliant-se, en el seu cas, fins a l'últim dia del mes en què
finalitzi l'estat d'alarma, en el cas que aquest es prorrogui i
tingui una durada superior al mes. El temps de la seva percepció
s'entendrà com cotitzat i no reduirà els períodes de prestació
per cessament d'activitat als quals el beneficiari pugui tenir dret
en el futur.

c) Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la
Seguretat Social. No obstant això, si en la data de la suspensió
de l'activitat o de la reducció de la facturació, com a
conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma, no es complís
aquest requisit, l'òrgan gestor convidarà al pagament al
treballador autònom perquè en el termini improrrogable de
trenta dies naturals ingressi les quotes degudes. La
regularització del descobert produirà plens efectes per a
l'adquisició del dret a la protecció.

4. La percepció serà incompatible amb qualsevol altra prestació
del sistema de Seguretat Social.

d) No serà necessari per a causar dret a aquesta prestació
tramitar la baixa en el règim de Seguretat Social corresponent.

5. Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat
que hagin optat pel seu enquadrament com a treballadors per
compte propi en el règim especial que correspongui tindran
dret igualment a aquesta prestació extraordinària, sempre que
reuneixin els requisits establerts en aquest article.

3. La quantia de la prestació regulada en aquest article es
determinarà aplicant el 70 per cent a la base reguladora,
calculada de conformitat amb el que es preveu en l'article 339
de la Llei General de la Seguretat Social, aprovada mitjançant
Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre. Quan no
s'acrediti el període mínim de cotització per tenir dret a la
prestació, la quantia de la prestació serà equivalent al 70 per
cent de la base mínima de cotització en el Règim Especial de la
Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o
Autònoms o, en el seu cas, en el Règim Especial de la Seguretat
Social dels Treballadors de la Mar, que els correspongui per
activitat.

6. La gestió d'aquesta prestació correspondrà a les entitats a les
quals es refereix l'article 346 del Text refós de la Llei General de
la Seguretat Social
7. En el supòsit de suspensió de l'activitat, la cotització
corresponent als dies d'activitat el mes de març de 2020 no
coberts per la prestació regulada en aquest article, que no fos
abonada dins del termini reglamentari d'ingrés, no serà objecte
del recàrrec previst a l'article 30 del Text Refós de la Llei General
de la Seguretat Social.
8. El reconeixement de la prestació regulada en aquest article
podrà sol·licitar-se fins a l'últim dia del mes següent al qual es
va produir la finalització de l'estat d'alarma.
9. L'acreditació de la reducció de la facturació es realitzarà
mitjançant l'aportació de la informació comptable que ho
justifiqui, podent fer-se a través de la còpia del llibre de registre
de factures emeses i rebudes; del llibre diari d'ingressos i
despeses; del llibre registro de vendes i ingressos; o del llibre de
compres i despeses.
Aquells treballadors autònoms que no estiguin obligats a portar
els llibres que acrediten el volum d'activitat, hauran d'acreditar
la reducció almenys del 75% exigida per qualsevol mitjà de
prova admès en dret.
Tota sol·licitud haurà d'anar acompanyada d'una declaració
jurada en la qual es faci constar que es compleixen tots els
requisits exigits per a causar dret a aquesta prestació.

4. La prestació extraordinària per cessament d'activitat
regulada en aquest article tindrà una durada d'un mes,
ampliant-se, en el seu cas, fins a l'últim dia del mes en què
finalitzi l'estat d'alarma, en el cas que aquest es prorrogui i
tingui una durada superior al mes. El temps de la seva percepció
s'entendrà com cotitzat, no existirà obligació de cotitzar i no
reduirà els períodes de prestació per cessament d'activitat als
quals el beneficiari pugui tenir dret en el futur.
5. Aquesta prestació serà compatible amb qualsevol altra
prestació de seguretat social que el beneficiari vingués
percebent i fos compatible amb el compliment de l'activitat que
desenvolupava.
Pel que fa als treballadors per compte propi inclosos en el
Règim Especial dels Treballadors de la Mar, la prestació per
cessament d'activitat serà incompatible amb la percepció de les
ajudes per paralització de la flota.
6. Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat
que hagin optat pel seu enquadrament com a treballadors per
compte propi en el règim especial que correspongui tindran
dret igualment a aquesta prestació extraordinària, sempre que
reuneixin els requisits establerts en aquest article.
7. La gestió d'aquesta prestació correspondrà a les entitats a les
quals es refereix l'article 346 del Text refós de la Llei General de
la Seguretat Social.
8. En el supòsit de suspensió de l'activitat, la cotització
corresponent als dies d'activitat del mes de març de 2020 no
coberts per la prestació regulada en aquest article, que no fos
abonada dins del termini reglamentari d'ingrés, no serà objecte
del recàrrec previst en l'article 30 del Text Refós de la Llei
General de la Seguretat Social.
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9. El reconeixement de la prestació regulada en aquest article
podrà sol·licitar-se fins a l'últim dia del mes següent en què es
va produir la finalització de l'estat d'alarma. Les entitats
gestores, d'acord amb la sol·licitud presentada i els documents
aportats, si escau, dictarà la resolució provisional que sigui
procedent, estimant o desestimant el dret. Finalitzat l'estat
d'alarma es procedirà a revisar totes les resolucions
provisionals adoptades. En cas de que es desprengui que
l'interessat no té dret a la prestació, s'iniciaran els tràmits de
reclamació de les quantitats indegudament percebudes.
10. L'acreditació de la reducció de la facturació es realitzarà
mitjançant l'aportació de la informació comptable que ho
justifiqui, podent fer-se a través de la còpia del llibre de registre
de factures emeses i rebudes; del llibre diari d'ingressos i
despeses; del llibre registre de vendes i ingressos; o del llibre de
compres i despeses.
Aquells treballadors autònoms que no estiguin obligats a
aportar els llibres que acrediten el volum d'activitat, hauran
d'acreditar la reducció almenys del 75% exigida per qualsevol
mitjà de prova admès en dret.
Tota sol·licitud haurà d'anar acompanyada d'una declaració
jurada en la qual es faci constar que es compleixen tots els
requisits exigits per causar dret a aquesta prestació.»

Modificació del RDLL 11/2020, de 10 de març (DF 3a)
1. L'apartat 1 de l'article 34 queda redactat en els següents termes:

Art. 34. Moratòria de les cotitzacions socials a la Seguretat Social
RDLL 11/2020

RDL 13/2020

1. S'habilita a la Tresoreria General de la Seguretat Social a
atorgar moratòries de sis mesos, sense interès, a les
empreses i els treballadors per compte propi inclosos en
qualsevol règim de la Seguretat Social, que el sol·licitin i
compleixin els requisits i condicions que s'establiran
mitjançant Ordre del Ministre d'Inclusió, Seguretat Social i
Migracions previ acord de la Comissió Delegada del Govern
per a Assumptes Econòmics. La moratòria en els casos que
sigui concedida afectarà el pagament de les seves cotitzacions
a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta,
el període de meritació de la qual, en el cas de les empreses
estigui comprès entre els mesos d'abril i juny de 2020 i, en el
cas dels treballadors per compte propi entre maig i juliol de
2020, sempre que les activitats que realitzin no s'hagin suspès
en ocasió de l'estat d'alarma declarat pel Reial decret
463/2020, de 14 de març.

1. S'habilita a la Tresoreria General de la Seguretat Social a
atorgar moratòries de sis mesos, sense interès, a les empreses i a
treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de la
Seguretat Social, que el sol·licitin i compleixin els requisits i
condicions que s'establiran mitjançant Ordre del Ministre
d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, previ acord de la
Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics. La
moratòria, en els casos que sigui concedida, afectarà el pagament
de les aportacions empresarials a la cotització a la Seguretat
Social i per conceptes de recaptació conjunta a les quotes dels
treballadors per compte propi o autònoms, el període de
meritació dels quals, en el cas de les empreses estigui comprès
entre els mesos d'abril i juny de 2020 i, en el cas dels treballadors
per compte propi entre maig i juliol de 2020, sempre que les
activitats que realitzin no es trobin suspeses en ocasió de l'estat
d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març.

2. L'apartat 4 de la disposició addicional novena queda redactat en els següents termes:
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DA 9a. Aplicació del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte
econòmic i social de la COVID-19 a determinats procediments i actes.
RDLL 11/2020

RDL 13/2020

4. El que es preveu a l'article 33 del Reial decret llei 8/2020, de
17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front
a l'impacte econòmic i social de la COVID-19, per als deutes
tributaris, resultarà d'aplicació als altres recursos de naturalesa
pública.

4. El que es preveu en l'article 33 del Reial decret llei 8/2020, de
17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front
a l'impacte econòmic i social de la COVID-19, per als deutes
tributaris, resultarà d'aplicació als altres recursos de naturalesa
pública, excepte als recursos de la Seguretat Social.

3. L'apartat 4 de la disposició addicional quinzena queda redactat en els següents termes:

DA 15a Efectes de la compatibilitat de la pensió de jubilació amb el nomenament com a personal estatutari dels professionals
sanitaris realitzats a l'empara de l'Ordre SND/232/2020, de 15 de març, per la qual s'adopten mesures en matèria de recursos
humans i mitjans per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
RDLL 11/2020

RDL 13/2020
4. Durant la realització d'aquest treball per compte d'altri
compatible amb la pensió de jubilació, les comunitats
autònomes o, en el seu cas, l'Institut Nacional de Gestió
Sanitària (INGESA), i els treballadors estan subjectes a
l'obligació d'afiliació, alta, baixa, variació de dades prevista en
l'article 16 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social
i a l'obligació de cotitzar en els termes dels articles 18 i 19 del
mateix text legal, no sent aplicable el que es disposa en l'article
153 d'aquest.

4. S'incorpora un nou apartat 5 en la disposició addicional quinzena, amb la següent redacció:

DA 15a. Efectes de la compatibilitat de la pensió de jubilació amb el nomenament com a personal estatutari dels
professionals sanitaris realitzats a l'empara de l'Ordre SND/232/2020, de 15 de març, per la qual s'adopten mesures en
matèria de recursos humans i mitjans per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
RDLL 11/2020

RDL 13/2020
5. Durant la realització d'aquest treball estaran protegits
enfront de totes les contingències comunes i professionals,
sempre que reuneixin els requisits necessaris per a causar-les,
sent aplicable el règim de limitació de les pensions,
incompatibilitats i l'exercici del dret d'opció, prevists en el text
refós de la Llei General de la Seguretat Social.

Barcelona, a 8 d’abril de 2020.
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Nota Informativa del Reial Decret Llei 14/2020, de 14 d'abril, pel qual s'estén el termini per a la presentació
i ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries (BOE núm. 28966, de 15-04-2020)
Des de la declaració de la pandèmia de la COVID-19 el Govern d'Espanya ha adoptat una sèrie de mesures de
diferent naturalesa en els àmbits de la sanitat, la seguretat, el transport i la mobilitat, l'economia i la defensa.
Des d'una perspectiva tributària, cal destacar:
-

el RDLL 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per a respondre a l'impacte econòmic
de la COVID-19, l'article del qual 14 estableix l'ajornament de deutes tributaris;

-

el RDLL 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic
i social de la COVID-19, que incorpora, entre altres mesures, la suspensió de terminis en l'àmbit tributari
i l'exempció de la quota gradual de la modalitat d'actes jurídics documentats en l'Impost sobre
Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats en les escriptures de novació de préstecs i crèdits
hipotecaris; i,

-

el RDLL 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i
econòmic per a fer front a la COVID-19, que afegeix un altre conjunt de mesures, perquè les
comercialitzadores d'electricitat i gas puguin retardar les liquidacions de l’IVA sobre l'electricitat i l'Impost
sobre hidrocarburs, corresponents a les factures dels consumidors, el pagament de les quals s'hagués
retardat; l'ajornament de deutes derivats de declaracions duaneres; la suspensió de terminis en l'àmbit
tributari de les comunitats autònomes i de les entitats locals; l'ampliació del termini per a interposar
recursos de reposició o reclamacions economicoadministratives o, la suspensió dels terminis de
prescripció i caducitat de qualsevol de les accions i drets regulats en la normativa tributària.

En l'àmbit tributari, es fa necessari continuar implantant mesures que permetin als obligats tributaris el
compliment voluntari de les obligacions fiscals, tenint en compte les grans limitacions que en matèria de
mobilitat s'estan duent a terme, cosa que dificulta o impedeix en molts casos el seu compliment. A més, la
situació actual de risc sanitari i les mesures adoptades per a la seva contenció, estan produint problemes
operatius i de funcionament sobretot en petites i mitjanes empreses (pimes) i autònoms i per extensió als
assessors i gestors que afronten serioses dificultats per a recopilar la informació necessària i complir amb les
obligacions fiscals dels seus clients, per la qual cosa s'estén el termini voluntari de presentació i pagament de
les declaracions i autoliquidacions tributàries.
D’altra banda també s'adopten mesures per a la gestió de crèdits destinats a les comunitats autònomes
relacionats amb la COVID-19.
El RDLL s'estructura en un article únic, una disposició addicional única i tres disposicions finals, i entrarà en
vigor el mateix dia de la seva publicació en el BOE.
A continuació concretem el seu contingut:
AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ I INGRÉS DE LES DECLARACIONS I AUTOLIQUIDACIONS:
ARTICLE ÚNIC
Aquest article disposa, per als tributs que s'indiquen, l’ampliació del termini de presentació i ingrés de les
declaracions i autoliquidacions tributàries el venciment de les quals es produeixi a partir de l'entrada en vigor
d'aquest RDLL i fins al dia 20 de maig de 2020. Aquesta mesura s'aplicarà per a aquells contribuents que tinguin
un volum d'operacions no superior a 600.000 euros a l'efecte de l’IVA.
La mesura també serà aplicable a les AAPP, si bé serà requisit necessari que el seu últim pressupost anual
aprovat no superi la quantitat de 600.000 euros.
En canvi, l’article no resultarà d'aplicació als grups fiscals que apliquin el règim especial de consolidació fiscal
regulat en el capítol VI del títol VII de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost de societats, amb
independència del seu import net de la xifra de negocis, ni tampoc als grups d'entitats que tributin en el règim
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especial de grups d'entitats de l'Impost sobre el Valor Afegit regulat en el capítol IX del títol IX de la Llei
37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, amb independència del seu volum
d'operacions. Tampoc serà d’aplicació en relació amb la presentació de declaracions regulades pel Reglament
(UE) núm. 952/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 d'octubre de 2013, pel qual s'aprova el codi
duaner de la Unió i/o per la seva normativa de desenvolupament.
GESTIÓ DE CRÈDITS RELACIONATS AMB LA COVID-19: DA ÚNICA.
La DA preveu que el lliurament de crèdits relacionats amb la COVID-19 es puguin lliurar a les CCAA per les
quantitats que s'hagin establert, en un únic pagament, en lloc dels pagaments trimestrals que estableix l’art.
86 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.

Barcelona, 15 d’abril de 2020
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Nota informativa del Reial Decret Llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per a donar
suport a l'economia i l'ocupació (BOE núm. 112, de 22 d'abril de 2020)

Després de la fase de contenció reforçada la millora en el terreny sanitari ha permès tornar a la situació de
confinament i al nivell d'activitat econòmica anterior, al Reial decret d'estat d'alarma. La tornada a l'activitat dels
sectors considerats no essencials ha permès una lleu recuperació de l'activitat i una millor evolució del mercat laboral,
malgrat que encara som molt lluny de recuperar els nivells previs a la crisi causada per la COVID-19. Amb la finalitat de
respondre a les necessitats de suport reforçat derivades de la prolongació d'aquesta situació excepcional, de
continuar protegint i donant suport al teixit productiu i social, de minimitzar l'impacte i de facilitar que l'activitat
econòmica es recuperi quan comenci a remetre aquesta situació d'emergència de salut pública, s'aprova un nou
paquet de mesures que reforça, complementa i amplia les anteriorment adoptades i se centra en el suport a les
empreses i als treballadors.
El RDLL s'estructura en un preàmbul, 5 capítols, 26 articles, 15 disposicions addicionals, 5 disposicions transitòries, 13
disposicions finals i un annex.
El RDLL entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el BOE, excepte la modificació introduïda en la lletra f) de
l'apartat 4 de l’art. 4 del RDLL 5/2015, de 30 d'abril, en relació a la comercialització dels drets d'explotació de
continguts audiovisuals de les competicions de futbol professional que té un termini específic d’entrada en vigor.
Entre les mesures que contempla el RDLL figuren les relatives a:
1.

Mesures per a reduir els costos operatius de pimes i autònoms (cap. I): pel que fa al pagament de les rendes dels
lloguers de locals, es regula un procediment perquè les parts puguin arribar a un acord per a la modulació del
pagament en línia amb la clàusula «rebus sic stantibus», d'elaboració jurisprudencial, que permet la modulació o
modificació de les obligacions contractuals si concorren els requisits exigits: imprevisibilitat i inevitabilitat del risc
derivat, excessiva onerositat de la prestació deguda i bona fe contractual.

2.

Mesures per a reforçar el finançament empresarial (cap II): Es regula un paquet de mesures per reforçar el
finançament de les empreses. Així s'habilita l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), organisme
públic adscrit a la Secretaria d'Estat d'Energia, a concedir ajornaments de les quotes dels préstecs concedits en el
marc dels seus programes de subvencions o ajudes reemborsables. D’altra banda, donada la situació adversa del
mercat de crèdit, s'habilita al Consorci de Compensació d'Assegurances perquè desenvolupi activitats de
reassegurança de crèdit i de caució a partir del 2020. I finalment, per reforçar les mesures de suport a la liquiditat
per mitjà d’avals, així com per ampliar el seu abast, el RDLL preveu tres mesures complementàries: 1) preveu un
reforçament del reaval concedit per la Companyia Espanyola de Reafiançament, Societat Anònima (CERSA), per
tal d'augmentar la capacitat d'aval de les Societats de Garantia Recíproca, presents en totes les CCAA d'Espanya i
amb gran capil·laritat com reforçadores de l'accés al finançament de les pimes de les diferents àrees geogràfiques
en què es troben presents; 2) s’estableix que podran beneficiar-se dels avals dels pagarés incorporats al Mercat
de Renda Fixa de l'Associació d'Intermediaris d'Actius Financers (AIAF) i al Mercat Alternatiu de Renda Fixa
(MARF), fomentant el manteniment de les fonts de liquiditat proporcionades pels mercats de capitals i no només
a través dels canals bancaris tradicionals. En tots dos casos, les condicions dels avals s'establiran per Acord de
Consell de Ministres; i, 3) es garanteix que la línia d'avals per import de fins a 100.000 milions d'euros podrà
alliberar-se fins al 31 de desembre de 2020.

3.

Mesures fiscals (cap. III):
 Per permetre que el subministrament de material sanitari es faci de manera ràpida i efectiva, s'estableix fins
el 31 de juliol de 2020, un tipus impositiu de l’IVA del 0% aplicable als lliuraments interiors, importacions i
adquisicions intracomunitàries d'aquest tipus de béns, quan els seus destinataris siguin entitats públiques,
sense ànim de lucre i centres hospitalaris. Per evitar la necessitat d'adaptar els sistemes de facturació dels
subjectes passius, aquestes operacions s'han de documentar en factura i com operacions exemptes. No
obstant això, l'aplicació d'un tipus impositiu del 0% no determina la limitació del dret a la deducció de l’IVA
suportat pel subjecte passiu que realitza l'operació.
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 Per tal d'adaptar el càlcul aplicable a les liquidacions d'impostos a la realitat econòmica, s'adopten dues
mesures en l'àmbit fiscal respecte de l'Impost sobre societats:
1) Es permet, per als períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2020 i amb efectes exclusius per a
aquest període, que aquells contribuents que el volum d'operacions no hagi superat la quantitat de
600.000 euros exerceixin l'opció de realitzar els pagaments fraccionats, sobre la part de la base
imposable del període dels 3, 9 o 11 primers mesos, mitjançant la presentació dins del termini ampliat
per RDLL14/2020 del pagament fraccionat.
2) Per als contribuents que no hagin pogut exercir l'opció d'acord amb l'anterior, i l'import net de la xifra de
negocis no sigui superior a 6.000.000 d'euros, es preveu que l'opció pugui realitzar-se en el termini del
pagament fraccionat que hagi de presentar-se en els 20 primers dies del mes d'octubre de 2020. Aquesta
mesura no és aplicable per als grups fiscals que apliquin el règim especial de consolidació fiscal regulat en
el capítol VI del títol VII de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats.
 També s’adapten temporalment les quanties dels pagaments fraccionats i els ingressos a compte dels
diferents impostos que es determinen d'acord amb signes, índexs o mòduls: així, s'adapten,
proporcionalment al període temporal afectat per la declaració de l'estat d'alarma en les activitats
econòmiques, el càlcul dels pagaments fraccionats en el mètode d'estimació objectiva de l’IRPF l'ingrés a
compte del règim simplificat de l’IVA.
 S'elimina la vinculació obligatòria que durant tres anys s'estableix legalment per a la renúncia al mètode
d'estimació objectiva de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, del règim simplificat i del règim
especial de la agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA, sempre que compleixin els requisits normatius per a la
seva aplicació.
 S'estén fins al 30 de maig la vigència temporal de determinades mesures tributàries contingudes en els RDLL
8/2020 i 11/2020, que tenien com a límit temporal el dia 30 d'abril de 2020, o, si fos , el dia 20 de maig de
2020, amb la finalitat de garantir l'adaptació d'aquestes mesures a l'evolució de la crisi que els efectes
pretenen mitigar. Aquesta extensió també s'aplica a les administracions tributàries de les comunitats
autònomes i entitats locals per la remissió efectuada per l’art. 53 de RDLL 11/2020.
 S'arbitra la possibilitat de supeditar el pagament dels deutes tributaris a l'obtenció del finançament a què es
refereix el RDLL 8/2020, de 17 de març.
 S'inclou una DF que modifica RDLL 8/2020, en relació al termini de desenvolupament de les subhastes i
adjudicació de béns a què es refereixen els arts. 104.2 i 104 bis del Reglament general de recaptació.
 També, s'arbitra una solució que adapta l'exercici de drets de licitadors i adjudicataris en els procediments
d'alienació desenvolupats per l’AEAT a l'ampliació de terminis que afecta aquests procediments. Així, el
licitador podrà sol·licitar l'anul·lació de les seves licitacions i l'alliberament dels dipòsits constituïts i, si
s'escau, també el preu de la rematada ingressat, sempre que, pel que fa als adjudicataris, no s'hagués emès
certificació de l'acta de adjudicació dels béns o atorgament d'escriptura pública de venda.
 En relació amb l'Impost sobre l’IVA, com el confinament ha fet incrementar la demanda de productes
culturals i d'informació dels ciutadans, per facilitar l'accés als llibres, diaris i revistes digitals, a través d'una
disposició final es redueix al 4% el tipus impositiu aplicable als mateixos, alhora que s'elimina la discriminació
existent en matèria de tipus impositius entre el llibre físic i el llibre electrònic.
 També s'afegeix un nou apartat 3 a la DA 8a del RDLL 11/2020, de 31 de març, amb la finalitat d'habilitar la
interposició i tramitació del recurs especial en els termes que estableix la mateixa LCSP en aquells
procediments de contractació on la continuació hagi estat acordada per les entitats de sector públic.
D'aquesta manera es garanteix, per a tots els licitadors que prenguin part en aquests procediments, la
possibilitat de fer valer els seus drets, ja que els terminis del recurs especial que preveu la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes de Sector Públic continuaran computant en els termes que estableix aquesta
Llei.
4.

Mesures per facilitar l'ajustament de l'economia i protegir l'ocupació (cap IV):


Es modifica l’art. 22 del RDLL 8/2020, pel que fa al concepte de força major vinculada a la tramitació d’un
ERTE. En aquest sentit, cal tenir present que el concepte de “força major” que fa servir el precepte no està
configurada per referència a la construcció doctrinal i clàssica d'aquest concepte en el nostre ordenament
civil., sinó que es tracta d'un concepte de creació legal i concreció administrativa, directament i
irremeiablement vinculat en exclusiva a la situació d'excepcionalitat derivada de la crisi sanitària. Per aquest
motiu, la força major podrà ser parcial, i, en aquelles empreses que desenvolupin activitats considerades
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essencials, pot ser que un ERTE afecti només a aquella part de la plantilla que no desenvolupa tasques
essencials,


Es reforça la protecció dels treballadors fixos-discontinus, ampliant la cobertura regulada en el RDLL 8/2020 a
aquelles persones treballadores que no s’hagin pogut reincorporar a la seva activitat en les dates previstes,
com a conseqüència de la COVID-19 i que, o bé disposant de períodes d'ocupació cotitzada suficient, no
compleixin el requisit de situació legal de desocupació, o bé no puguin accedir a la prestació d’atur per no
tenir el període de cotització necessari.



Els treballadors autònoms tenien de termini fins al mes de juny de 2019 per associar-se amb alguna Mútua
col·laboradora amb la Seguretat Social per a la gestió de determinades prestacions de la Seguretat Social.
Com un col·lectiu d'uns 50.000 autònoms no ho van fer, i ara mateix han de realitzar de forma massiva la
sol·licitud de cessament d'activitat, es disposa que poden optar per una Mútua en el mateix moment de
sol·licitar el cessament. Igualment, podran sol·licitar la prestació d’IT a partir del moment en què optin per la
corresponent Mutua.



Se suspenen els terminis que regeixen en l'àmbit de funcionament i actuació de la Inspecció de Treball i
Seguretat Social, amb l'excepció dels casos en què la intervenció d'aquest organisme sigui necessària per
garantir la protecció de l'interès general o per estar relacionats amb la COVID-19.



EL RDLL 9/2020 va desenvolupar un règim sancionador adaptat a les circumstàncies actuals amb la
implementació dels mecanismes de control i sanció necessaris que evitin comportaments fraudulents en la
percepció de les prestacions. En el RDLL es reforcen aquests mecanismes de control i sanció. Concretament,
es regula la sanció dels comportaments de les empreses que presentin sol·licituds que continguin falsedats i
incorreccions en les dades facilitades i s'estableix una responsabilitat empresarial que implica la devolució,
per part de l'empresa, de les prestacions indegudament percebudes pels seus treballadors i treballadores,
quan no hi hagi dol o culpa d'aquests.



Es permet, de manera extraordinària i limitada en el temps que el Fons d'educació i promoció de les
cooperatives, pugui destinar-se a qualsevol activitat que contribueixi a frenar o pal·liar els efectes de la crisi
sanitària derivada de la COVID-19, mitjançant accions pròpies, donacions a altres entitats públiques o
privades o dotació de liquiditat a la cooperativa per garantir la continuïtat del seu funcionament.



Es flexibilitzen de forma temporal i extraordinària alguns dels requisits que permeten a les societats
anònimes o de responsabilitat limitada la qualificació de societat laboral.



Per garantir la protecció de les persones treballadores i seguir atenent les necessitats de conciliació de la vida
laboral i familiar en el context de la crisi de la COVID-19, es prorroga per dos mesos el caràcter preferent de la
feina a distància, així com el dret d'adaptació de l'horari i reducció de la jornada.



Pel que fa als treballadors per compte propi o autònoms del sector agrari: s'introdueix una reforma en els
requisits per a la inclusió en el referit sistema especial, mitjançant la qual es pugui prescindir d'aquells
requisits vinculats a rendes de treball. Amb la seva supressió es facilita l'accés a les garanties socials dels
petits agricultors, fet que col·laborarà a la millora de la seguretat jurídica, ja que determina clarament qui és
un petit agricultor.



Amb l'objecte de mitigar en l'àmbit portuari estatal l'impacte econòmic també s'estableixen una sèrie de
mesures excepcionals i transitòries, respecte de la taxa d'ocupació i la taxa del vaixell.



En relació als parcs científics i tecnològics, amb l’objectiu de facilitar la col·laboració publico-privada en R + D
+ I, i fer possible la continuïtat dels parcs i de les entitats ubicades en ells, s'introdueix una DA que contempla
mesures en relació amb les quotes derivades de préstecs concedits a entitats promotores de parcs científics i
tecnològics en virtut de les convocatòries gestionades exclusivament pel Ministeri de Ciència i innovació, o el
Ministeri competent en matèria de recerca, desenvolupament i innovació en anys anteriors, des de l'any
2000.



També s'inclou una DA per permetre l'endeutament del Consorci Barcelona Supercomputing Center-Centre
Nacional de Supercomputació (BSC-CNS) per tal de possibilitar el compliment dels compromisos
internacionals relacionats amb el projecte EuroHPC.



S’inclou una DA que permet, a les entitats que formen part del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i
Recerca, la possibilitat de prorrogar els contractes predoctorals que puguin haver subscrit més enllà de les
concretes convocatòries públiques de recursos humans.
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5.

Mesures de protecció dels ciutadans (cap V):
 En relació a la prestació per desocupació, s'adopten noves mesures de protecció: s’atribueix la consideració
de situació legal de desocupació a aquelles persones treballadores que hagin vist extingit el seu contracte de
treball durant el període de prova des del 9 de març, així com a aquelles que l'hagin extingit voluntàriament
des de l'1 de març per tenir una oferta laboral en ferm que no s’ha arribat a materialitzar com a conseqüència
de la COVID-19.
 S’amplien les contingències en què es poden fer efectius els drets consolidats dels plans de pensions,
recollides en el RDLL 11/2020, de 31 de març, i s'estableixen les condicions i termes en què es podran fer
efectius els drets consolidats, regulant, entre altres qüestions, l'acreditació de les circumstàncies que donen
dret a la disponibilitat dels plans, el termini a què es vinculen aquestes circumstàncies i el import màxim de
què es pot disposar.
 Les formalitzacions, mitjançant instrument notarial o pòlissa, d'instruments públics dels contractes de
finançament no hipotecari dels arts. 21 a 27 del RDLL 11/2020, tindran una bonificació del 50% en els termes
previstos per l’art. 16 ter del RDLL 8/2020 per l’atorgament d’escriptura pública.
 També s'introdueix una DA que regula l'atorgament unilateral pel creditor dels instruments notarials en què
es formalitza l'ampliació de termini derivada de la moratòria legal dels préstecs o crèdits garantits amb
hipoteca, o mitjançant un altre dret inscriptible diferent, i es justifica que allò que es documenta és el
reconeixement unilateral del creditor d'una obligació establerta ex lege.
 Finalment, en relació amb el dret de resolució de determinats contractes sense penalització per part dels
consumidors i usuaris, s'estableix que el «dies a quo» del dret a resoldre el contracte és aquell en què resulta
impossible la seva execució i el «dies ad quem» als 14 dies d'aquell. En aquest sentit, s'estableix que el
termini de 60 dies per entendre que no s'ha arribat a un acord entre les parts, que començarà a computar en
el moment en què el consumidor o usuari sol·licita la resolució del contracte, per ser aquest el moment on
l’empresari té coneixement oficial del fet.
 La DA 3a fixa l'import màxim de la línia d'avals que estableix l’art. 9 de RDLL 11/2020 per donar cobertura al
finançament d'arrendataris d'habitatge habitual que es trobin en situació de vulnerabilitat com a
conseqüència de l'impacte social i econòmic de la pandèmia. Aquesta disposició permetrà la concessió de
préstecs avalats al 100% per l'Estat, i sense cost per al beneficiari, de despeses ni interessos a famílies que,
com a conseqüència de la pandèmia, es trobin en dificultats per fer front a la renda dels seus lloguers
d'habitatge habitual, per un import total de fins a 1.200 milions d '€. L'objectiu és que totes les famílies que
reuneixin les condicions que es definiran per Ordre de Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, i
que sol·licitin aquests préstecs avalats, hi tinguin accés als mateixos a través de les entitats financeres.
 S’aprova l'extensió per a l'any 2020 d'una reducció en la cotització durant la situació d'inactivitat en el
sistema especial per a treballadors agraris per compte d'altri, establert en el Règim General de la Seguretat
Social, per a aquells treballadors que haguessin realitzat un màxim de 55 jornades reals cotitzades en l'any
2019 tal com es va fer en l'any 2019 pel mateix col·lectiu.
 Es modifica l'art. 35 del RDLL 11/2020 per atorgar una major seguretat jurídica al procediment administratiu a
seguir per l'ajornament en el pagament de deutes amb la seguretat Social. En aquest sentit, es simplifica el
procediment de resolució de l'ajornament, amb independència del nombre de mensualitats que comprengui,
es fixa un criteri homogeni en la determinació del termini d'amortització mitjançant el pagament esglaonat
del deute i s'estableix l'efecte jurídic de la sol·licitud fins a la resolució del procediment, en relació amb la
suspensió dels terminis administratius prevista en la DA 3a del RD 463/2020; finalment, aquest ajornament es
declara incompatible amb la moratòria regulada en l’art. 34 del RDLL 11/2020, de 31 de març.
 Finalment, s'adopten una sèrie de mesures per a traspassar a les mútues col·laboradores amb la Seguretat
Social la gestió de la prestació extraordinària de cessament d'activitat prevista en l’art. 17 de RDLL 8/2020,
d'aquells autònoms que no hagin exercitat l'opció que preveu l'article 83.1.b) de la LGSS, dins del termini
establert per la DT 1a del RDLL8/2018.

6.

Altres mesures:
 Esport federat, olímpic i paralímpic: es modifica el RDLL 5/2015 en relació a la comercialització dels drets
d'explotació de continguts audiovisuals de les competicions de futbol professional, facilitant la transferència
de recursos privats generats pel futbol cap a polítiques públiques. A aquest efecte, es crea la «Fundació
Espanya Esport Global», fundació del sector públic estatal en règim d'autonomia i descentralització funcional.
La fundació estarà adscrita a l’AGE, a través del Consell Superior d'Esports.
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La DF 4a modifica la lletra d) de l'apartat 4 de l’art. 159 de la LGSP que regula l'acte d'obertura dels sobres o
arxius electrònics dels licitadors que continguin l'oferta avaluable per criteris quantificables mitjançant la
mera aplicació de fórmules, dins el procediment obert simplificat, eliminant l'exigència que l'obertura dels
sobres tingui lloc en tot cas mitjançant acte públic. La reforma del precepte vol permetre que l'obertura de
l'oferta econòmica, tal com es preveu en l’art. 157.4 LCSP per als procediments oberts, en què el
procediment obert simplificat no deixa de ser una especialitat, sigui realitzada en acte públic, excepte quan
es prevegi que en la licitació puguin emprar-se mitjans electrònics.
També s'introdueix una DA 9a per la qual es fixen regles específiques aplicables als ajuts amb càrrec a
finançament de convocatòries públiques en l'àmbit universitari.
Finalment, la norma també inclou mesures destinades a afavorir la devolució dels anomenats «préstecs
renda-universitat», que actualitzen les adoptades en el RDLL 3/2019. A causa de les conseqüències
econòmiques derivades de la crisi sanitària, determinats prestataris no poden fer front al reemborsament
dels préstecs, de manera que s'obre la possibilitat d'optar per la novació d'aquests instruments contractuals
dins d'un nou termini, mantenint les condicions establertes en el RDLL.

A continuació procedim a concretar aquelles mesures que poden resultar de més interès pel món local:
Mesures per a reduir els costos operatius de pimes i autònoms (cap. I)
- Arrendaments per a un ús diferent al d’habitatge amb grans tenedors (art. 1)
- Altres arrendaments per a un ús diferent al d’habitatge(art.2)
- Autònoms i Pimes arrendataris a l'efecte de l’art. 1 i l’art. 2 (art. 3)
- Acreditació dels requisits (art. 4)
- Conseqüències de l'aplicació indeguda de l'ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda (art. 5)
Mesures per a reforçar el finançament empresarial (cap II)
- Subvencions de la E.P.E. Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), M.P. sota la modalitat de
préstec (art. 6)
- Condicions bàsiques de l'acceptació en reassegurança per part de Consorci de Compensació d'Assegurances dels
riscos de l'assegurança de crèdit assumits per les entitats asseguradores privades (art. 7)
Mesures fiscals (cap. III)
-

Tipus impositiu aplicable de l’IVA als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de béns necessaris
per a combatre els efectes de la COVID-19 (art. 8): amb efectes des de l'entrada en vigor del RDLL (23-04-2020) i
vigència fins el 31-07-2020, s'aplicarà el tipus de l'0% de l’IVA als lliuraments de béns, importacions i adquisicions
intracomunitàries de béns referits en l'annex del RDLL i els seus destinataris siguin entitats de dret públic,
clíniques o centres hospitalaris, o entitats privades de caràcter social a les què es refereix l'apartat 3 de l’art. 20
de l’IVA Aquestes operacions s'han de documentar en factura com a operacions exemptes.

-

Opció extraordinària per la modalitat de pagaments fraccionats que preveu l'article 40.3 de la Llei 27/2014, de 27
de novembre, de l'Impost sobre Societats (art. 9)

-

Limitació dels efectes temporals de la renúncia tàcita al mètode d'estimació objectiva en l'exercici 2020 (art. 10)

-

Càlcul dels pagaments fraccionats en el mètode d'estimació objectiva de l’IRPF i de la quota trimestral del règim
simplificat de l’IVA com a conseqüència de l'estat d'alarma declarat en el període impositiu 2020 (art. 11)

-

No inici del període executiu per a determinats deutes tributaris en el cas de concessió de finançament a què es
refereix l'article 29 de Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a
l'impacte econòmic i social de la COVID-19 (art. 12)

Mesures per facilitar l'ajustament de l'economia i protegir l'ocupació (cap. IV)
-

Mesura extraordinària per flexibilitzar de forma temporal l'ús del Fons de Promoció i Educació de les Cooperatives
amb la finalitat de pal·liar els efectes de la COVID-19 (art. 13)

-

Mesura extraordinària per prorrogar el termini previst a l'article 1.2.b) de la Llei 44/2015, de 14 d'octubre, de
societats laborals i participades (art. 14)
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-

Pròrroga de la vigència que estableixen els art. 5 i 6 del RDLL 8/2020, de 17 de març i modificació de l’art. 6 (art.
15): es prorroga l’establert als arts. 5 (caràcter preferent del treball a distància) i 6 ( Pla MECUIDA) del RDLL
8/2020, que es mantindran vigents durant els dos mesos posteriors a l'acompliment de la vigència prevista en la
DF 10a del RDLL 8/2020. En atenció a les circumstàncies, seran possibles pròrrogues addicionals per part de
Govern.

-

Mesures respecte de l'activitat o tràfics mínims establerts en els títols concessionals (art. 16)
Mesures respecte de la taxa d'ocupació (art. 17)
Mesures respecte de la taxa d'activitat (art. 18)
Mesures respecte de la taxa del vaixell (art. 19)
Ajornament de deutes tributaris en l'àmbit portuari (art. 20)
Terminals de passatgers (art. 21)

Mesures de protecció dels ciutadans (cap V)
-

Situació legal de desocupació per extinció de la relació laboral en el període de prova produïda durant la vigència
de l'estat d'alarma (art. 22): L'extinció de la relació laboral durant el període de prova a instància de l'empresa,
produïda a partir del 09-03-2020, tindrà la consideració de situació legal de desocupació amb independència de la
causa per la qual s'hagués extingit la relació laboral anterior. També es trobaran en situació legal d'atur i en
situació assimilada a l'alta, les persones treballadores que hagin resolt voluntàriament la seva última relació
laboral a partir del dia 01-03-2020, per tenir un compromís ferm de subscripció d'un contracte laboral per part
d'una altra empresa, si aquesta hagués desistit de la mateixa com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID19. La situació legal d'atur s'acreditarà mitjançant comunicació escrita per part de l'empresa a la persona
treballadora desistint de la subscripció del contracte laboral compromès com a conseqüència de la crisi derivada
de la COVID 19.

-

Normes sobre disponibilitat excepcional dels plans de pensions en situacions derivades de la crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19 (art. 23)

-

Pròrroga de diversos termes i terminis de presentació d'informació per les persones i entitats subjectes a la
supervisió de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions (art. 24)

-

Cotització en situació d'inactivitat en el sistema especial per a treballadors agraris per compte d'altri establert en
el Règim General de la Seguretat Social (art. 25)

-

Creació de la Fundació Espanya Esport Global, F.S.P (art. 26)

Extensió dels terminis de vigència de determinades disposicions tributàries del RDLL 8/2020, i del RDLL 11/2020 (DA
1a)
Les referències temporals de l’art. 33 del RDLL 8/2020 (suspensió dels terminis en l’àmbit tributari), i de les DA 8
(ampliació del termini per recórrer en via administrativa) i 9 (reclamacions en via tributària i altres procediments) del
RDLL 11/2020 als dies 30-04 i 20-05 s'entendran realitzades el dia 30-05-2020.
Suspensió de terminis en l'àmbit d'actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (DA 2a)
En el període de vigència de l'estat d'alarma així com les seves possibles pròrrogues, no computarà a l'efecte dels
terminis de durada de les actuacions comprovadores de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Així mateix, no
computarà en la durada dels terminis fixats pels funcionaris del Sistema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social per al
compliment de qualssevol requeriments. S'exceptuen del que estableix el paràgraf anterior aquelles actuacions de
comprovació i aquells requeriments i ordres de paralització derivats de situacions estretament vinculades als fets
justificatius de l'estat d'alarma, o aquelles que per la seva gravetat o urgència resultin indispensables per a la
protecció de l'interès general, en aquest cas s'ha de motivar degudament, traslladant de tal motivació a l'interessat.
Durant el període de vigència de l'estat d'alarma, declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març i les seves
possibles pròrrogues, queden suspesos els terminis de prescripció de les accions per exigir responsabilitats pel que fa
a l'acompliment de la normativa d'ordre social i de Seguretat social.
Tots els terminis relatius als procediments regulats en el Reglament general sobre procediments per a la imposició de
sancions per infraccions d'ordre social i per als expedients liquidadors de quotes de la Seguretat Social, estan afectats
per la suspensió dels terminis administratius.
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Límit màxim de la línia d'avals per a la cobertura per compte de l'Estat del finançament a arrendataris en situació de
vulnerabilitat social i econòmica de l’art. 9 de RDLL 11/2020 (DA 3a)
La línia d'avals per a la cobertura per compte de l'Estat del finançament a arrendataris en situació de vulnerabilitat
social i econòmica com a conseqüència de l'expansió de la COVID-19, de l’art. 9 del RDLL 11/2020, el Ministeri de
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana podrà concedir avals per un import màxim de 1.200 milions d'euros.
Ampliació del termini d'execució inicialment concedit a les ajudes per a la reconstrucció o rehabilitació d'habitatges
o per a la reparació de danys causats pels sismes ocorreguts a Lorca (Murcia) el 2011 (DA 4a)
Assistència jurídica (DA 5a)
Adaptació normativa de la legislació del règim de classes passives (DA 6a)
Finançament estatal de les despeses imputables a la gestió del règim de classes passives (DA 7a)
Gestió per/de la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social de determinades prestacions públiques (DA 8a)
Regles aplicables a les ajudes amb càrrec al finançament de convocatòries públiques en l'àmbit universitari (DA 9a)
Opció per una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social dels treballadors del RETA que hagin optat inicialment
per una entitat gestora (DA 10a)
Efectes en l’IT de l'opció per una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social realitzada pels treballadors del RETA
per tenir dret a la prestació extraordinària per cessament d'activitat regulada a l’art. 17 del RDL 8/2020 (DA 11a)
Suport financer a les actuacions en parcs científics i tecnològics (DA 12a)
Autorització del deute del Consorci del Centre de Supercomputació de Barcelona - Centre Nacional de
Supercomputació (BSC-CNS) (DA 13a)
Regles aplicables als contractes predoctorals per a personal investigador en formació subscrits en l'àmbit de la
investigació (DA 14a)
Atorgament unilateral pel creditor dels instruments notarials en què es formalitza l'ampliació de termini derivada
de la moratòria legal dels préstecs o crèdits garantits amb hipoteca o mitjançant un altre dret inscriptible diferent
DA 15a)
No inici del període executiu per a determinats deutes tributaris en el cas de concessió de finançament a què es
refereix l’art. 29 del RDLL 8/2020 (DA 16a)
Règim transitori en la gestió del règim de classes passives (DA 1a)
Règim transitori fins a l'aprovació dels Estatuts de la Fundació Espanya Esport Global, F.S.P. i la seva inscripció en el
Registre de Fundacions de competència estatal (DT 2a)
Disposicions aplicables a determinats préstecs universitaris (DT 3a)
Comprovació dels requisits d'incorporació en el sistema especial per a treballadors agraris per compte propi (DT 4a)
Modificació del text refós de la Llei de classes passives de l'Estat (DF 1a)
Modificació de la Llei de l’IVA (DF 2a)
Modificació del text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social (DF 3a)
-

Es modifica el paràgraf c) de l’art. 23.1 del TRLISOS, relatiu a les infraccions greus, que contempla la següent
conducta com constitutiva d’una infracció greu: “c) Efectuar declaracions, o facilitar, comunicar o consignar dades
falses o inexactes que donen lloc al fet que les persones treballadores obtinguin o gaudeixin indegudament de
prestacions, així com la connivència amb els seus treballadors/es o amb les altres persones beneficiàries per a
l'obtenció de prestacions indegudes o superiors a les que siguin procedents en cada cas, o per eludir el compliment
de les obligacions que a qualsevol d'ells correspongui en matèria de prestacions.”

-

Es modifica l'apartat 2 de l'art. 23.2 del TRLISOS, relatiu a les infraccions greus, que queda redactat així: “En el
supòsit d'infraccions molt greus, s'entendrà que l'empresa incorre en una infracció per cadascuna de les persones
treballadores que hagin sol·licitat, obtingut o gaudeixin fraudulentament de les prestacions de Seguretat Social.
Sense perjudici del que estableix l'article 43.3, en les infraccions assenyalades en els paràgrafs a), c) i e) de
l'apartat anterior, l'empresa ha de respondre solidàriament de la devolució de les quantitats indegudament
percebudes per la persona treballadora.
Les empreses que contractin o subcontractin la realització d'obres o serveis corresponents a la pròpia activitat,
han de respondre solidàriament de les infraccions a què es refereix l'apartat 1.a) anterior, comeses per l'empresa
contractista o subcontractista durant tot el període de vigència de la contracta.
En les infraccions assenyalades en l'apartat 1.h), les entitats de formació o aquelles que assumeixin l'organització
de les accions formatives programades per les empreses i els sol·licitants o beneficiaris de subvencions i ajudes
públiques, han de respondre solidàriament de la devolució de les quantitats gaudides de manera indeguda per
cada acció formativa.”
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-

S'afegeix un apartat 3 a l'article 43 del TRLISOS, relatiu a les responsabilitats empresarials amb la redacció
següent: «En el cas de la infracció que preveu l'article 23.1.c), l'empresa ha de respondre directament de la
devolució de les quantitats indegudament percebudes per la persona treballadora, sempre que no concorri dol o
culpa d'aquesta.”
Modificació del RDLL 6/2011 (mesures urgents per reparar els danys causats pels moviments sísmics esdevinguts
l'11 de maig de 2011 a Lorca) (DF 4a)
Modificació del RDLL 5/2015, de 30 d'abril, de mesures urgents en relació amb la comercialització dels drets
d'explotació de continguts audiovisuals de les competicions de futbol professional (DF 5a)
Modificació de l’art. 324 del TRLGSS relatiu al sistema especial del treballadors titulars d’explotacions agràries, (DF
6a)
Modificació de l’art.159.4.d) de la LCSP (DF 7º)
Es modifica la lletra d) de l’art. 159.4 de la LCSP, que queda redactada de la següent manera: «L'obertura dels sobres o
arxius electrònics, que contenen la proposició, es farà per l'ordre que sigui procedent de conformitat amb el que
estableix l'article 145 de la LCSP en funció del mètode aplicable per valorar els criteris d'adjudicació establerts en els
plecs. L'obertura es farà per la mesa de contractació a la qual es refereix l'apartat 6 de l'article 326 de la present Llei.
En tot cas, serà públic l'acte d'obertura dels sobres o arxius electrònics que continguin la part de l'oferta avaluable a
través de criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules establertes en els plecs, excepte quan es
prevegi que en la licitació puguin emprar-se mitjans electrònics. A aquests efectes, en el model d'oferta que figuri com
a annex al plec s’explicitaran aquests extrems».
Modificació del RDLL 8/2020 (DF 8a)
-

Es modifica l’apartat 1 de l’art. 17.7 del RDLL 8/2020, relatiu a la prestació extraordinària per cessament
d'activitat per als afectats per declaració de l'estat d'alarma, concretament en la part que té a veure amb la gestió
de les mútues col·laboradores de la Seguretat Social amb l’Institut Social de la Marina.

-

Es modifica també l’art. 22.1 del RDLL 8/2020, relatiu a les mesures excepcionals en relació amb els procediments
de suspensió de contractes i reducció de jornada per causa de força major (ERTE per causa major) establint que:
les suspensions de contracte i reduccions de jornada que tinguin la seva causa directa en pèrdues d'activitat com
a conseqüència de la COVID-19, inclosa la declaració l'estat d'alarma, que impliquin suspensió o cancel·lació
d'activitats, tancament temporal de locals d'afluència pública, restriccions en el transport públic i, en general, de
la mobilitat de les persones i / o les mercaderies, manca de subministraments que impedeixin greument
continuar amb el desenvolupament ordinari de l'activitat, o bé en situacions urgents i extraordinàries degudes al
contagi de la plantilla o la adopció de mesures d'aïllament preventiu decretats per l'autoritat sanitària, que
quedin degudament acreditats, tindran la consideració de provinents d'una situació de força major, amb les
conseqüències que es deriven de l’art. 47 de l’ET. I, en relació amb les activitats que s'hagin de mantenir d'acord
amb la declaració de l'estat d'alarma, altres normes de rang legal o les disposicions dictades per les autoritats
delegades en virtut del que preveu l’art. 4 de RD 463/2020, de 14 de març, s'entendrà que concorre la força major
descrita en el paràgraf anterior respecte de les suspensions de contractes i reduccions de jornada aplicables a la
part d'activitat no afectada per les esmentades condicions de manteniment de l'activitat ».

-

Es modifica també l’art. 25.6 del RDLL 8/2020, relatiu a les mesures extraordinàries en matèria de protecció per
desocupació en aplicació dels procediments referits en els articles 22 i 23 (ERTES i ERTES COVID), concretament
pel que fa al prestació d’atur dels treballadors fixes-discontinus i els treballadors que realitzen taques fixes i
periòdiques que es repeteixen en dates conegudes.

-

Es modifica l’art. 29. 1 i 2 del RDLL 8/2020, relatiu a l’aprovació d'una línia per a la cobertura per compte de l'Estat
del finançament atorgat per entitats financeres a empreses i autònoms.

-

Es modifica l’art. 33.3 del RDLL 8/2020, relatiu a la suspensió de terminis en l'àmbit tributari.

Modificació de la DA 2a del RDLL 9/2020 (DF 9a)
La DA 2a del RDLL 9/2020 relativa al règim sancionador i reintegrament de prestacions indegudes. Així s’estableix que
les sol·licituds presentades per l'empresa que continguin falsedats o incorreccions en les dades facilitades donaran lloc
a les sancions corresponents. I també serà sancionable la conducta de l'empresa consistent en sol·licitar mesures, en
relació a l'ocupació, que no fossin necessàries o no tinguessin connexió suficient amb la causa que les origina, quan
aquesta circumstància es dedueixi de les falsedats o incorreccions en les dades facilitades per aquelles i sempre que
donin lloc a la generació o percepció de prestacions indegudes o a l'aplicació de deduccions indegudes en les quotes a
la Seguretat Social. El reconeixement indegut de prestacions a la persona treballadora per causa no imputable, com a
conseqüència d'algun dels incompliments donarà lloc a la devolució de les prestacions indegudament generades. En
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aquests supòsits, l'empresa haurà d'ingressar a l'entitat gestora les quantitats percebudes per la persona treballadora
d'acord amb el que estableix el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social. L'obligació de tornar
les prestacions previstes en el paràgraf anterior serà exigible fins a la prescripció de les infraccions referides. En
aquests casos, la persona treballadora conservarà el dret al salari corresponent al període de regulació d'ocupació
inicialment autoritzat, descomptades les quantitats que hagués percebut en concepte de prestació per desocupació.
Modificació del RDLL 11/2020 (DF 10a)
-

Es modifica el subapartat IV de l’art. 5.1.a) del RDLL 11/2020, relatiu a la definició de la situació de vulnerabilitat
econòmica a efectes d'obtenir moratòries o ajudes en relació amb la renda arrendatícia de l'habitatge habitual,
establint que: en cas que algun dels membres de la unitat familiar tingui declarada discapacitat igual o superior al
33% , situació de dependència o malaltia que l'incapaciti acreditadament de forma permanent per realitzar una
activitat laboral, el límit previst al subapartat i) serà de quatre vegades l'IPREM, sense perjudici dels increments
acumulats per fill a càrrec.

-

Es modifica el subapartat IV de l'article 16.1.b) del RDLL 11/2020, relatiu a la definició de vulnerabilitat econòmica
a l'efecte de la moratòria hipotecària i del crèdit de finançament no hipotecari, establint que: en cas que algun
dels membres de la unitat familiar tingui declarada discapacitat igual o superior al 33%, situació de dependència o
malaltia que l'incapaciti acreditadament de forma permanent per realitzar una activitat laboral, el límit previst al
subapartat i) serà de quatre vegades l'IPREM, sense perjudici dels increments acumulats per fill a càrrec.

-

Es fa una nova redacció de l’art. 24. 6 de RDLL 11/2020, relatiu a la concessió de la suspensió de les obligacions
derivades dels contractes de crèdit sense garantia hipotecària, establint que: durant la vigència de l'estat d'alarma
i fins que torni a restablir-se plenament la llibertat deambulatòria, no podran formalitzar-se els instruments
notarials. No obstant, això no suspendrà l'aplicació de la moratòria, que haurà d'aplicar-se automàticament,
malgrat s'hagi formalitzat o no aquesta suspensió en l'instrument corresponent. Els drets aranzelaris notarials
derivats de la intervenció de pòlisses en què es formalitzi, si s’escau, la suspensió temporal de les obligacions
contractuals derivades de tot préstec o crèdit sense garantia hipotecària es bonificaran en un 50% amb un límit
mínim de 25 euros i màxim de 50 euros, per tots els conceptes incloent les seves còpies i trasllats. Els drets
aranzelaris dels registradors derivats de la constància registral, conseqüència de la suspensió temporal de les
obligacions contractuals es minutaran de conformitat amb l'article 36.9.g de l'Ordenança aprovada per Ordre de
19 de juliol 1999, per la quantitat fixa de 6 euros. I, els drets aranzelaris notarials i registrals derivats de la
formalització i inscripció que preveu aquest apartat seran satisfets, en tot cas, pel creditor.

-

Es modifica l’art. 35 del RDLL 11/2020, relatiu a l’ajornament del pagament de deutes amb la Seguretat Social
establint que: Les empreses i els treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de la Seguretat social
o els autoritzats per actuar a través del Sistema de remissió electrònica de dades en l'àmbit de la Seguretat Social
(Sistema RED), sempre que no tinguin algun altre ajornament en vigor, podran sol·licitar l'ajornament en el
pagament dels seus deutes amb la Seguretat Social en el termini reglamentari d'ingrés tingui lloc entre els mesos
d'abril i juny de 2020, en els termes i condicions establerts en la normativa de Seguretat Social, però amb les
següents particularitats:
1a És aplicable un interès del 0,5% en lloc del que preveu l’art. 23.5 de la LGSS.
2a Les sol·licituds d'ajornament s’hauran d'efectuar abans del transcurs dels deu primers dies naturals de cada un
dels terminis reglamentaris d'ingrés anteriorment assenyalats.
3a L'ajornament es concedirà mitjançant una única resolució, amb independència dels mesos que comprengui,
s'amortitzarà amb pagaments mensuals i determinarà un termini d'amortització de 4 mesos per cada mensualitat
sol·licitada a partir del mes següent en què aquella s'hagi dictat, sense que excedeixi en total de 12 mensualitats.
4a La sol·licitud d'aquest ajornament determinarà la suspensió de procediment recaptatori respecte els deutes
afectats pel mateix i que el deutor sigui considerat al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social fins
que es dicti la corresponent resolució.
L'ajornament serà incompatible amb la moratòria regulada a l'article anterior. Les sol·licituds d'ajornament per
períodes, respecte dels quals també s'hagi sol·licitat l'esmentada moratòria, es tindran per no presentades, si al
sol·licitant se li ha concedit aquesta darrera moratòria.

-

Es modifica l'art. 36.1 del RDLL 11/2020, relatiu al dret de resolució de determinats contractes sense penalització
per part dels consumidors i usuaris, establint que: si com a conseqüència de les mesures adoptades durant la
vigència de l'estat d'alarma dels contractes subscrits pels consumidors i usuaris, ja siguin de compravenda de béns
o de prestació de serveis, inclosos els de tracte successiu, resultessin d'impossible compliment, el consumidor i
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usuari tindrà dret a resoldre el contracte durant un termini de 14 dies des de la impossible execució del mateix. La
pretensió de resolució només podrà ser estimada quan no sigui possible obtenir de la proposta o propostes de
revisió ofertes per a cadascuna de les parts (sobre la base de la bona fe), una solució que restauri la reciprocitat
dels interessos del contracte. Les propostes de revisió podran abastar, entre altres, l'oferiment de bons o vals
substitutoris del reemborsament. A aquests efectes, s'entendrà que no es possible la proposta de revisió, que
restauri la reciprocitat d'interessos del contracte, quan transcorregut un període de 60 dies des de la sol·licitud de
resolució contractual per part del consumidor o usuari no hi hagi hagut acord entre les parts sobre la proposta de
revisió.
-

S'afegeix un nou apartat 3 a la DA 8a del RDLL 11/2020, relativa a la contractació pública, establint que en aquells
procediments de contractació de les entitats del sector públic que hagin decidit la seva continuació, segons el
previst a l’apartat 4 de la DA 3a del RD d’estat d’alarma, seran susceptibles de recurs especial en els termes que
estableix la mateixa LCSP, sense que el procediment de recurs pugui considerar-se suspès. En cap cas és aplicable
el que preveu l'apartat 1 de la DA 8a a aquells procediments de contractació pública on la continuació hagi estat
acordada per les entitats de sector públic i en conseqüència els terminis del recurs especial que preveu la LCSP
continuaran computant.

Barcelona, 22 d’abril de 2020.
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Nota informativa en relació al REIAL DECRET LLEI 16/2020, de 28 d'abril, de mesures processals i
organitzatives per fer front a la COVID-19 en l'àmbit de l'Administració de Justícia (BOE núm. 119, de 29-042020)

El Govern ha adoptat un conjunt de mesures dirigides a protegir les persones del risc de contagi, a atendre a
les que són especialment vulnerables, a garantir la prestació de serveis públics essencials, així com a vetllar
per les persones treballadores i les empreses. I, per fer front a les possibles conseqüències d'aquestes
mesures, l'Administració de Justícia ha de preparar-se, tant des del punt de vista de l'adopció dels canvis
normatius necessaris en les institucions processals com des de la perspectiva organitzativa, i tot això amb
l'objectiu d'assolir una progressiva reactivació del normal funcionament dels jutjats i tribunals.
Així mateix, s'han d'adoptar mesures en previsió de l'augment de litigiositat que s'originarà com a
conseqüència de les mesures extraordinàries que s'han adoptat i de la pròpia conjuntura econòmica derivada
de la crisi sanitària. Indubtablement, resulta precís configurar procediments que permetin substanciar amb
celeritat pretensions amb origen directe i fàcilment identificable en la crisi sanitària derivada de la COVID-19
com, per exemple, el reequilibri del règim de visites o custòdia compartida pels períodes no gaudits per les
limitacions de la llibertat deambulatòria o altres mesures adoptades per les autoritats sanitàries. Amb aquesta
mateixa finalitat, es fa necessari declarar la preferència per al despatx i tramitació d'altres procediments ja
previstos en les lleis processals vigents.
Així mateix, durant tot el temps que perduri aquesta crisi sanitària, s'han d'adoptar mesures que garanteixin
el dret a la salut tant de tot el personal al servei de l'Administració de Justícia, com dels ciutadans i dels
professionals que es relacionen amb aquesta Administració, procurant d'aquesta manera evitar situacions de
contagi. Per això és de singular importància incloure mesures que garanteixin la distància de seguretat en el
desenvolupament a les vistes i audiències públiques i el foment de la incorporació de les noves tecnologies a
les actuacions processals i, en general, a les relacions dels ciutadans i ciutadanes amb l'Administració de
Justícia, que evitin, en la mesura del possible, excessives concentracions a les seus judicials.
El RDLL entra en vigor l'endemà de la publicació en el BOE, és a dir el 30-04-2020.
Així, el RDLL s'estructura en tres capítols, que contenen un total de vint articles, quatre disposicions
addicionals, dues disposicions transitòries, una disposició derogatòria i set disposicions finals:


El capítol I regula les mesures de caràcter processal. Així s’estableixen una sèrie de disposicions
dirigides a reprendre l'activitat ordinària dels jutjats, a més de donar resposta al previsible increment
de la litigiositat que es derivarà de la pròpia crisi sanitària. En aquest sentit, s'habilita
excepcionalment i de manera parcial el mes d'agost, i es declaren urgents totes les actuacions
processals i declara hàbils per a la seva realització els dies 11 a 30 del més d’agost. També
s’estableixen unes regles generals per al còmput dels terminis, optant-se en l'article 3 pel reinici
d’aquest còmput i per no prendre en consideració, per tant, el termini que hagués transcorregut
prèviament a la declaració de l'estat d'alarma. S’acorda també l'ampliació dels terminis per a la
presentació de recursos contra sentències i altres resolucions que posen fi al procediment i siguin
notificades durant la suspensió de terminis establerta en el RD 463/2020, així com les que siguin
notificades dins dels vint dies hàbils següents a l'aixecament dels terminis processals suspesos.
Finalment, es regula «ex novo» un procediment especial i sumari per a la resolució de qüestions
relatives al dret de família directament derivades de la crisi sanitària (règim de custòdia i de visites
de menors; pagament de pensions alimentàries; modificació de mesures, etc.), pensant
particularment en l'interès superior de les persones menors afectades.



En el capítol II s'inclouen mesures en l'àmbit concursal i societari. En aquest sentit, s'ajorna el deure
de sol·licitar l'obertura de la fase de liquidació quan, durant la vigència del conveni, el deutor conegui
la impossibilitat de complir els pagaments compromesos i les obligacions contretes amb posterioritat
a l'aprovació d'aquell; així mateix, es facilita la modificació del conveni o de l'acord extrajudicial de
pagaments o de l'acord de refinançament homologat. Respecte d'aquests últims es permet a més la
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presentació de nova sol·licitud sense necessitat que transcorri un any des de la presentació de
l'anterior. També es qualifica de crèdits contra la massa, arribat el cas de liquidació, els crèdits
derivats de compromisos de finançament o de prestació de garanties a càrrec de tercers, incloses les
persones especialment relacionades amb el concursat, que figuressin en la proposta de conveni o en
la proposta de modificació del ja aprovat pel jutge. En aquest mateix sentit, es qualifiquen com a
ordinaris els crèdits de les persones especialment vinculades amb el deutor en els concursos que
poguessin declarar-se dins dels dos anys següents a la declaració de l'estat d'alarma. I, per evitar el
previsible augment de litigiositat en relació amb la tramitació de concursos de creditors en els Jutjats
del Mercantil i de Primera Instància, s'estableixen una sèrie de normes d'agilitació del procés
concursal, com la confessió de la insolvència, la tramitació preferent de determinades actuacions
tendents a la protecció dels drets dels treballadors, a mantenir la continuïtat de l'empresa i a
conservar el valor de béns i drets, així com la simplificació de determinats actes i incidents (subhastes,
impugnació d'inventari i llistes de creditors o aprovació de plans de liquidació).
Finalment, s'estableixen dues normes que tracten d'atenuar temporal i excepcionalment les
conseqüències que tindria l'aplicació en l'actual situació de les normes generals sobre dissolució de
societats de capital i sobre declaració de concurs, de manera tal que es permeti a les empreses
guanyar temps per a poder reestructurar el seu deute, aconseguir liquiditat i compensar pèrdues, ja
sigui per la recuperació de la seva activitat ordinària o per l'accés al crèdit o a les ajudes públiques.
D'aquesta forma, s'amplia la suspensió del deure de sol·licitar la declaració de concurs de creditors
fins al 31 de desembre de 2020 i es preveu que a l'efecte de la causa legal de dissolució per pèrdues
no es computin les del present exercici. Així, es deroga l’art. 43 del RDLL 8/2020, que establia la
suspensió del deure de sol·licitar el concurs durant la vigència de l'estat d'alarma i preveia que els
jutges no admetrien a tràmit sol·licituds de concurs necessari fins transcorreguts dos mesos des de la
finalització d'aquest estat.


El capítol III regula mesures de caràcter organitzatiu i tecnològic destinades a afrontar de manera
immediata les conseqüències, ja exposades, que ha tingut la crisi de la COVID-19 sobre
l'Administració de Justícia. Així, s'estableix la celebració d'actes processals preferentment mitjançant
la presència telemàtica dels intervinents per a garantir la protecció de la salut de les persones i
minimitzar el risc de contagi. No obstant això, en l'ordre jurisdiccional penal, la celebració de judicis
preferentment mitjançant presència telemàtica s'exceptua en els supòsits de procediments per
delictes greus, en els quals la presència física de l'acusat resulta necessària. Igualment, per a atendre
les mateixes finalitats, es limita l'accés del públic a totes les actuacions orals ateses les
característiques de les sales de vistes. Amb la mateixa finalitat s'estableix un sistema d'atenció al
públic per via telefònica o a través del correu electrònic habilitat a aquest efecte, de tal forma que es
limita l'atenció presencial als supòsits estrictament necessaris i únicament mitjançant cita prèvia.
També es preveu la creació d'unitats judicials per al coneixement d'assumptes derivats de la COVID19 i s'estableix la possibilitat que els Lletrats i Lletrades de l'Administració de Justícia puguin, durant
el període de pràctiques, realitzar funcions de substitució o reforç, entre altres mesures. També
s'estableixen jornades de treball de demà?/matí o tarda, evitant amb això la coincidència de tot el
personal en les mateixes hores.



En la DF 1a es modifica la Llei 18/2011, de 5 de juliol, reguladora de l'ús de les tecnologies de la
informació i la comunicació en l'Administració de Justícia, facilitant l'accés remot a les aplicacions
utilitzades per a la gestió processal, fomentant així el teletreball, i es modifica el sistema
d'identificació i signatura reconeguts, dissociantl’un de l’altra, en els mateixos termes que la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.



La DF 2a modifica i amplia la «vacatio legis» de la Llei 20/2011, de 21 de juliol, de Registre Civil, fins
al 30 d'abril de 2021.



Amb la DF 3a s'introdueix una millora tècnica en la modificació de l'article 159.4, de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic.



En les DF 4a i DF 5a s'amplia la possibilitat de disponibilitat de plans de pensions per als treballadors
per compte propi o autònoms als casos en què, sense parar en la seva activitat, hagin tingut una
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reducció de, al menys, el 75 per cent en la seva facturació com a conseqüència de la situació de crisi
sanitària.


Així mateix, la disposició final quarta amplia els terminis establerts en els articles 4 i 8 del RDLL
11/2020 perquè l'arrendatari d'habitatge habitual pugui realitzar la sol·licitud d'ajornament temporal
i extraordinari del pagament de la renda. També es modifiquen determinats aspectes de l’art. 9 amb
la finalitat i de donar major agilitat a la tramitació de la línia d'ajudes transitòries de finançament, de
manera que pugui estar operativa per als arrendataris en situació de vulnerabilitat en el termini més
breu possible.

A continuació procedim a concretar aquelles mesures que puguin ser de més interès pel món local:
Mesures processals urgents (Cap. I)


Habilitació de dies a efectes processals (art. 1): es declaren hàbils per a totes les actuacions judicials els
dies 11 a 31 del mes d'agost del 2020, excepte els dissabtes, diumenges i festius, a excepció d’ aquelles
actuacions judicials per a les quals aquests dies siguin ja hàbils conforme a les lleis processals.



Còmput de terminis processals i ampliació del termini per a recórrer (art. 2): el termes i terminis
previstos en les lleis processals que haguessin quedat suspesos per aplicació del RD 463/2020, tornaran
a computar-se des del seu inici, essent per tant el primer dia del còmput el següent hàbil al que deixi de
tenir efecte la suspensió del procediment corresponent.
Els terminis per a l'anunci, preparació, formalització i interposició de recursos contra sentències i altres
resolucions que, conforme a les lleis processals, posin fi al procediment i que siguin notificades durant la
suspensió de terminis establerta en el RD 463/2020 , així com les que siguin notificades dins dels vint dies
hàbils següents a l'aixecament de la suspensió dels terminis processals suspesos, quedaran ampliats per
un termini igual al previst per a l'anunci, preparació, formalització o interposició del recurs en la seva
corresponent llei reguladora. Això no s'aplicarà als procediments els terminis dels quals van ser
exceptuats de la suspensió d'acord amb el que s'estableix en la DA 2a del RD 463/2020.



Procediment especial de família (arts. 3 a 5):
-

Àmbit del procediment especial i sumari en matèria de família (art. 3): durant la vigència de l'estat
d'alarma i fins a tres mesos després de la seva finalització, es decidiran a través del procediment
especial i sumari regulat en els arts. 3 a 5 del RD les demandes següents:
a)

Les relatives al restabliment de l'equilibri en el règim de visites o custòdia compartida quan un
dels progenitors no hagi pogut atendre en els seus estrictes termes el règim establert i, en el seu
cas, custòdia compartida vigent, a conseqüència de les mesures adoptades pel Govern i les altres
autoritats sanitàries a fi d'evitar la propagació de la COVID-19.
b) Les que tinguin per objecte sol·licitar la revisió de les mesures definitives sobre càrregues del
matrimoni, pensions econòmiques entre cònjuges i aliments reconeguts als fills, adoptades en
aplicació del que es disposa en l’art. 774 de la LEC, quan la revisió tingui com a fonament haver
variat substancialment les circumstàncies econòmiques de cònjuges i progenitors a
conseqüència de la crisi sanitària produïda per la COVID-19.
c) Les que pretenguin l'establiment o la revisió de l'obligació de prestar aliments, quan aquestes
pretensions tinguin com a fonament haver variat substancialment les circumstàncies
econòmiques del parent obligat a aquesta prestació alimentosa a conseqüència de la crisi
sanitària produïda per la COVID-19.
-

Competència (art. 4): serà competent per a conèixer dels procediments dels paràgrafs a) i b) el
jutjat que hagués resolt sobre el règim de visites o custòdia compartida, el reequilibri de la qual
s'insti o que hagués acordat les mesures definitives de la revisió que es pretengui. I serà
competent per a conèixer del procediment previst en el paràgraf c) el jutjat assenyalat en l’art.
769.3 de la LEC, quan es tracti de l'establiment de la prestació d'aliments reclamats per un
progenitor contra l'altre en nom dels fills menors, i el jutjat que resulti competent en aplicació
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de les regles generals de l’art. 50 de la LEC, quan es tracti de la prestació d'aliments en favor de
qualsevol altre alimentista. Quan la demanda sigui sobre la revisió de la prestació d'aliments,
serà competent el jutjat que hagués resolt en el seu moment sobre aquesta prestació.
-

Tramitació (art. 5)



Tramitació de la impugnació ERTOS de l’art. 23 del RDLL 8/2020 (art. 6): es tramitaran conforme a la
modalitat processal de conflicte col·lectiu, les demandes presentades pels subjectes legitimats quan
versin sobre les suspensions i reduccions de jornada adoptades en aplicació del que es preveu en l'article
23 del RDLL 8/2020, de 17 de març, i aquestes mesures afectin a més de cinc treballadors. Són subjectes
legitimats els de l’art. 154 de la LRJS i la comissió representativa prevista en la normativa laboral dictada
per pal·liar els efectes derivats de la COVID-19 en relació amb els ERTOS de l’art. 23 del RDLL 8/2020.



Tramitació preferent de determinats procediments (art. 7): durant el període que transcorri des de
l'aixecament de la suspensió dels terminis processals declarada pel RD 463/2020, de 14 de març, i fins al
31 de desembre de 2020, es tramitaran amb preferència els següents expedients i procediments, sense
perjudici del caràcter preferent que tinguin reconegut altres procediments d'acord amb les lleis
processals:
a)

Els processos o expedients de jurisdicció voluntària en els quals s'adoptin les mesures a què es
refereix l'article 158 CC, així com el procediment especial i sumari previst en els articles 3 a 5 del
RDLL.

b) En l'ordre jurisdiccional civil, els processos derivats de la falta de reconeixement per l'entitat creditora
de la moratòria legal en les hipoteques d'habitatge habitual i d'immobles afectes a l'activitat
econòmica, els processos derivats de qualssevol reclamacions que poguessin plantejar els
arrendataris per falta d'aplicació de la moratòria prevista legalment o de la pròrroga obligatòria del
contracte, així com els procediments concursals de deutors que siguin persones naturals i que no
tinguin la condició d'empresaris.
c)

En l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu, els recursos que s'interposin contra els actes i
resolucions de les AAPP pels quals es denegui l'aplicació d'ajudes i mesures previstes legalment per
a pal·liar els efectes econòmics de la crisi sanitària produïda per la COVID-19.

d) En l'ordre jurisdiccional social, tindran caràcter urgent i preferent els processos per acomiadament o
extinció de contracte, els derivats del procediment per a declarar el deure i forma de recuperació de
les hores de treball no prestades durant el permís retribuït previst en el RDLL 10/2020; els
procediments per aplicació del pla MECUIDA de l’art. 6 del RDLL 8/2020; els procediments per a la
impugnació individual, col·lectiva o d'ofici dels ERTOS per les causes regulades en els arts. 22 i 23 del
RDLL 8/2020; i els que se substanciïn per a fer efectiva la modalitat de treball a distància o l'adequació
de les condicions de treball previstes en l’art. 5 del RDLL 8/2020.
En tot cas, en l'ordre jurisdiccional social, els procediments per a la impugnació individual o col·lectiva
dels ERTOS per les causes regulades en els arts. 22 i 23 del RDLL 8/2020; els que se substanciïn per a
fer efectiva la modalitat de treball a distància o l'adequació de les condicions de treball previstes en
l'article 5 del RDLL 8/2020 i els procediments per a l'aplicació del pla MECUIDA de l'art. 6 del RDLL
8/2020, de 17 de març, tindran caràcter urgent amb caràcter general i seran preferents respecte de
tots els que es tramitin en el jutjat, excepte els que tinguin per objecte la tutela dels drets
fonamentals i llibertats públiques.
Mesures concursals i societàries (Cap. II)







Modificació del conveni concursal (art. 8)
Ajornament del deure de sol·licitar l'obertura de la fase de liquidació (art. 9)
Acords de refinançament (art. 10)
Règim especial de la sol·licitud de declaració del concurs de creditors (art. 11)
Finançaments i pagaments per persones especialment relacionades amb el deutor (art. 12)
Impugnació de l'inventari i de la llista de creditors (art. 13)
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Tramitació preferent (art. 14)
Alienació de la massa activa (art. 15)
Aprovació del pla de liquidació (art. 16)
Agilitació de la tramitació de l'acord extrajudicial de pagaments (art. 17)
Suspensió de la causa de dissolució per pèrdues (art. 18)

Mesures organitzatives i tecnològiques: (Cap III)











Celebració d'actes processals mitjançant presència telemàtica (art. 19)
Accés a les sales de vistes (art. 20).
Exploracions medicoforense (art. 21)
Dispensa de la utilització de togues (art. 22)
Atenció al públic (art. 23)
Òrgans judicials associats a la COVID-19 (art. 24)
Assignació preferent de Jutges d'adscripció territorial (art. 25).
Actuacions dins d'un mateix centre de destinació (art. 26)
Jornada laboral (art. 27)
Substitució i reforç de lletrats de l'Administració de Justícia en pràctiques (art. 28)

Ampliació de terminis en l'àmbit del Registre Civil (DA 1a).


En els expedients d'autorització per a contraure matrimoni en els quals hagués recaigut resolució
estimatòria es concedirà automàticament un termini d'un any per a la celebració del matrimoni, a
computar des de la finalització de l'estat d'alarma. El mateix termini s'aplicarà a aquells expedients
en els quals no hagués transcorregut el termini d'un any des de la publicació d'edictes, de la seva
dispensa o de les diligències substitutòries que preveu l'article 248 del Reglament de la Llei del
Registre Civil.



Durant la vigència de l'estat d'alarma i fins a tres mesos després de la seva finalització s'ampliarà a
cinc dies naturals el termini de 72 hores que l'article 46.1 de la Llei 20/2011, de 21 de juliol, del
Registre Civil, estableix perquè la direcció d'hospitals, clíniques i establiments sanitaris comuniquin a
l'Oficina del Registre Civil que correspongui cadascun dels naixements que hagin tingut lloc en el
centre sanitari.

Suspensió de la causa de dissolució de l'article 96.1 e) de la LRJSP (DA 2a)
Adequació de determinades disposicions a la jurisdicció militar (DA 3a)
Actes de comunicació del Ministeri Fiscal (DA 4a)
Règim transitori de les actuacions processals (DT 1a)


Les normes del RDLL s'aplicaran a totes les actuacions processals que es realitzin a partir de la seva
entrada en vigor, qualsevol que sigui la data d'iniciació del procés en què aquelles es produeixin. No
obstant això, aquelles normes del RDLL que tinguin un termini determinat de durada se subjectaran
a aquest.

Previsions en matèria de concurs de creditors (DT 2a)
Derogació de l'art. 43 del RDLL 8/2020 relatiu al termini per a sol·licitar el concurs (DD única)
Modificació de la Llei 18/2011, de 5 de juliol, reguladora de l'ús de les tecnologies de la informació i la
comunicació en l'Administració de Justícia (DF 1a)
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Modificació de la DF 10a de la Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registre Civil, sobre l’entrada en vigor de la
Llei (DF 2a)
Modificació de la LCSP (DF 3a)


Es modifiquen els paràgrafs d) i f) de l'article 159.4 de la LCSP:
Art. 159.4.d) de la LCSP en relació al Procediment obert simplificat

REDACCIÓ ANTERIOR

REDACCIÓ ACTUAL

d) L'obertura dels sobres o arxius electrònics contenint la
proposició es farà per l'ordre que procedeixi de
conformitat amb el que s'estableix en l'article 145 en
funció del mètode aplicable per a valorar els criteris
d'adjudicació establerts en els plecs. L'obertura es farà per
la mesa de contractació a la qual es refereix l'apartat 6 de
l'article 326 de la present Llei. En tot cas, serà públic l'acte
d'obertura dels sobres o arxius electrònics que continguin
la part de l'oferta avaluable a través de criteris
quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules
establertes en els plecs, excepte quan es prevegi que en
la licitació puguin emprar-se mitjans electrònics. A aquest
efecte, en el model d'oferta que figuri com a annex al plec
es contindran aquests extrems.

d) L'oferta es presentarà en un únic sobre o arxiu
electrònic en els supòsits en què en el procediment no es
contemplin criteris d'adjudicació la quantificació de la
qual depengui d'un judici de valor. En cas contrari, l'oferta
es presentarà en dos sobres o arxius electrònics.
L'obertura dels sobres o arxius electrònics contenint la
proposició es farà per l'ordre que procedeixi de
conformitat amb el que s'estableix en l'article 145 en
funció del mètode aplicable per a valorar els criteris
d'adjudicació establerts en els plecs. L'obertura es farà per
la mesa de contractació a la qual es refereix l'apartat 6 de
l'article 326 d’aquesta Llei.

Art. 159.4.f) de la LCSP en relació al Procediment obert simplificat
REDACCIÓ ANTERIOR

REDACCIÓ ACTUAL

f) En tot cas, la valoració a la qual es refereix la lletra
anterior haurà d'estar efectuada amb anterioritat a l'acte
públic d'obertura del sobre que contingui l'oferta avaluable
a través de criteris quantificables mitjançant la mera
aplicació de fórmules. En aquest acte públic es procedirà a
la lectura del resultat d'aquella.

f) En tot cas, la valoració a la qual es refereix la lletra
anterior haurà d'estar efectuada amb anterioritat a
l'obertura del sobre o arxiu electrònic que contingui
l'oferta avaluable a través de criteris quantificables
mitjançant la mera aplicació de fórmules.

Després d'aquest acte públic, en la mateixa sessió, la mesa
procedirà a:
1r Prèvia exclusió, en el seu cas, de les ofertes que no
compleixin els requeriments del plec, avaluar i classificar les
ofertes.
2n Realitzar la proposta d'adjudicació a favor del candidat
amb millor puntuació.
3r Comprovar en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades que l'empresa està degudament constituïda,
el signant de la proposició té poder bastant per a formular
l'oferta, ostenta la solvència econòmica, financera i tècnica
o, en el seu cas la classificació corresponent i no està
culpable en cap prohibició per a contractar.
4t Requerir a l'empresa que ha obtingut la millor puntuació
mitjançant comunicació electrònica perquè constitueixi la
garantia definitiva, així com perquè aporti el compromís al
qual es refereix l'article 75.2 i la documentació justificativa
de què disposa efectivament dels mitjans que s'hagués
compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte

Després de l'obertura del sobre o arxiu electrònic i en la
mateixa sessió la mesa procedirà a:
1r Prèvia exclusió, en el seu cas, de les ofertes que no
compleixin els requeriments del plec, avaluar i classificar
les ofertes.
2n Realitzar la proposta d'adjudicació a favor del
candidat amb millor puntuació.
3r Comprovar en el Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades que l'empresa està degudament
constituïda, el signant de la proposició té poder bastant
per a formular l'oferta, ostenta la solvència econòmica,
financera i tècnica o, en el seu cas la classificació
corresponent i no està culpable en cap prohibició per a
contractar.
4t Requerir a l'empresa que ha obtingut la millor
puntuació mitjançant comunicació electrònica perquè
constitueixi la garantia definitiva, així com perquè aporti
el compromís al qual es refereix l'article 75.2 i la
documentació justificativa de què disposa efectivament
dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o
adscriure a l'execució del contracte conforme a l'article
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conforme a l'article 76.2; i tot això en el termini de 7 dies
hàbils a comptar des de l'enviament de la comunicació.

76.2; i tot això en el termini de set dies hàbils a comptar
des de l'enviament de la comunicació.

En el cas que l'oferta del licitador que hagi obtingut la millor
puntuació es presumeixi que és anormalment baixa per
donar-se els supòsits previstos en l'article 149, la mesa,
realitzades les actuacions recollides en els punts 1r i 2n
anteriors, seguirà el procediment previst en el citat article,
si bé el termini màxim perquè justifiqui la seva oferta el
licitador no podrà superar els 5 dies hàbils des de
l'enviament de la corresponent comunicació.

En el cas que l'oferta del licitador que hagi obtingut la
millor puntuació es presumeixi que és anormalment
baixa per donar-se els supòsits previstos en l'article 149,
la mesa, realitzades les actuacions recollides en els punts
1r i 2n anteriors, seguirà el procediment previst en el
citat article, si bé el termini màxim perquè justifiqui la
seva oferta el licitador no podrà superar els 5 dies hàbils
des de l'enviament de la corresponent comunicació.

Presentada la garantia definitiva i, en els casos en què
resulti preceptiva, prèvia fiscalització del compromís de la
despesa per la Intervenció en els termes previstos en la Llei
47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària en un
termini no superior a 5 dies, es procedirà a adjudicar el
contracte a favor del licitador proposat com a adjudicatari,
procedint-se, una vegada adjudicat el mateix, a la seva
formalització.

Presentada la garantia definitiva i, en els casos en què
resulti preceptiva, prèvia fiscalització del compromís de
la despesa per la Intervenció en els termes previstos en
la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General
Pressupostària, en un termini no superior a 5 dies, es
procedirà a adjudicar el contracte a favor del licitador
proposat com a adjudicatari, procedint-se, una vegada
adjudicat el mateix, a la seva formalització.

En cas que en el termini atorgat a aquest efecte el candidat
proposat com a adjudicatari no presenti la garantia
definitiva, s'efectuarà proposta d'adjudicació a favor del
següent candidat en puntuació, atorgant-li el corresponent
termini per a constituir la citada garantia definitiva.

En cas que en el termini atorgat a aquest efecte el
candidat proposat com a adjudicatari no presenti la
garantia definitiva, s'efectuarà proposta d'adjudicació a
favor del següent candidat en puntuació, atorgant-li el
corresponent termini per a constituir la citada garantia
definitiva.

En el cas que l'empresari hagi de presentar qualsevol altra
documentació que no estigui inscrita en el Registre de
Licitadors, la mateixa s'haurà d'aportar en el termini de 7
dies hàbils establert per a presentar la garantia definitiva.

En el cas que l'empresari hagi de presentar qualsevol
altra documentació que no estigui inscrita en el Registre
de Licitadors, la mateixa s'haurà d'aportar en el termini
de 7 dies hàbils establert per a presentar la garantia
definitiva.

Modificació del RDLL 11/2020 (DF 4a)


Es modifica l’art. 4. 1 que queda redactat de la manera següent:

Art. 4 RDLL 11/2020 sobre l’aplicació automàtica de la moratòria del deute arrendatici en cas de grans tenedors i
empreses o entitats públiques d'habitatge
REDACCIÓ ANTERIOR

REDACCIÓ ACTUAL

1. La persona arrendatària d'un contracte d'habitatge
habitual subscrit a l'empara de la Llei 29/1994, de 24 de
novembre, d'Arrendaments Urbans, que es trobi en
situació de vulnerabilitat econòmica, tal com es defineix
en l'article següent, podrà sol·licitar de la persona
arrendadora quan aquesta sigui una empresa o entitat
pública d'habitatge o una gran tenedora, entenent per tal
la persona física o jurídica que sigui titular de més de deu
immobles urbans, excloent garatges i trasters, o una
superfície construïda de més de 1.500 m², en el termini
d'un mes des de l'entrada en vigor d'aquest reial decret
llei, l'ajornament temporal i extraordinari en el pagament
de la renda, sempre que aquest ajornament o la
condonació total o parcial de la mateixa no s'hagués

“·1. La persona arrendatària d'un contracte d'habitatge
habitual subscrit a l'empara de la Llei 29/1994, de 24 de
novembre, d'Arrendaments Urbans, que es trobi en
situació de vulnerabilitat econòmica, tal com es defineix
en l'article següent, podrà sol·licitar de la persona
arrendadora quan aquesta sigui una empresa o entitat
pública d'habitatge o una gran tenedora, entenent per tal
la persona física o jurídica que sigui titular de més de deu
immobles urbans, excloent-hi garatges i trasters, o una
superfície construïda de més de 1.500 m², en el termini de
tres mesos des de l'entrada en vigor d'aquest reial decret
llei, l'ajornament temporal i extraordinari en el pagament
de la renda, sempre que aquest ajornament o la
condonació total o parcial de la mateixa no s'hagués
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aconseguit ja amb caràcter voluntari per acord entre totes
dues parts.



aconseguit ja amb caràcter voluntari per acord entre totes
dues parts.”

Es modifica l’art. 8.1, que queda redactat de la manera següent:

Art. 8.1 del RDLL 11/2020 sobre modificació excepcional i transitòria de les condicions contractuals d'arrendament
en el cas d'arrendadors no compresos entre els recollits en l’art. 4 a conseqüència de l'impacte econòmic i social de
la COVID-19
REDACCIÓ ANTERIOR

REDACCIÓ ACTUAL

1. La persona arrendatària d'un contracte d'habitatge
habitual subscrit a l'empara de la Llei 29/1994, de 24 de
novembre, d'Arrendaments Urbans que es trobi en
situació de vulnerabilitat econòmica, tal com es defineix
en l'article 5, podrà sol·licitar de la persona arrendadora,
quan aquesta no sigui cap de les compreses en l'article 4,
en el termini d'un mes des de l'entrada en vigor d'aquest
Reial decret llei i en els termes recollits en els apartats 2 a
4 següents, l'ajornament temporal i extraordinari en el
pagament de la renda, sempre que aquest ajornament o
la condonació total o parcial de la mateixa no s'hagués
acordat prèviament entre totes dues parts amb caràcter
voluntari.

1. La persona arrendatària d'un contracte d'habitatge
habitual subscrit a l'empara de la Llei 29/1994, de 24 de
novembre, d'Arrendaments Urbans, que es trobi en
situació de vulnerabilitat econòmica, tal com es defineix
en l'article 5, podrà sol·licitar de la persona arrendadora,
quan aquesta no sigui cap de les compreses en l'article 4,
en el termini de tres mesos des de l'entrada en vigor
d'aquest Reial decret llei i en els termes recollits en els
apartats 2 a 4 següents, l'ajornament temporal i
extraordinari en el pagament de la renda, sempre que
aquest ajornament o la condonació total o parcial de la
mateixa no s'hagués acordat prèviament entre totes dues
parts amb caràcter voluntari.



L'article 9 queda redactat com segueix:

Art. 9 del RDLL 11/2020 sobre l’aprovació d'una línia d'avals per a la cobertura per compte de l'Estat del
finançament a arrendataris en situació de vulnerabilitat social i econòmica a conseqüència de l'expansió de la
COVID-19
REDACCIÓ ANTERIOR

REDACCIÓ ACTUAL

1. A fi de proporcionar cobertura financera per a fer front
a les despeses d'habitatge per part de les llars que es
trobin en situacions de vulnerabilitat social i econòmica a
conseqüència de l'expansió de la COVID-19, s'autoritza el
Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana
perquè, mitjançant acord amb l'Institut de Crèdit Oficial,
per un termini de fins a catorze anys, es desenvolupi una
línia d'avals amb total cobertura de l'Estat, perquè les
entitats bancàries puguin oferir ajudes transitòries de
finançament a les persones que es trobin en la referida
situació de vulnerabilitat, amb un termini de devolució de
fins a sis anys, prorrogable excepcionalment per altres
quatre i sense que, en cap cas, reporti cap mena de
despeses i interessos per al sol·licitant.

1. A fi de proporcionar cobertura financera per a fer front
a les despeses d'habitatge per part de les llars que es
trobin en situacions de vulnerabilitat social i econòmica a
conseqüència de l'expansió de la COVID 19, s'autoritza el
Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana
perquè, mitjançant conveni amb l'Institut de Crèdit
Oficial, per un termini de fins a catorze anys, es
desenvolupi una línia d'avals amb total cobertura de
l'Estat, perquè les entitats de crèdit puguin oferir ajudes
transitòries de finançament a les persones que es trobin
en la referida situació de vulnerabilitat, en forma de
préstec amb un termini de devolució de fins a sis anys,
prorrogable excepcionalment per altres quatre i sense
que, en cap cas, reporti cap mena de despeses i interessos
per al sol·licitant.

2. Les ajudes transitòries de finançament seran finalistes,
havent de dedicar-se al pagament de la renda de
l'arrendament d'habitatge i podran cobrir un import
màxim de sis mensualitats de renda.
3. A aquestes ajudes transitòries de finançament podran
accedir tots aquells arrendataris que es trobin en situació
de vulnerabilitat sobrevinguda a conseqüència de
l'expansió de la COVID-19, d'acord amb els criteris i
requisits que es defineixin a través d'una Ordre del

2. Les ajudes transitòries de finançament seran finalistes,
havent de dedicar-se al pagament de la renda de
l'arrendament d'habitatge habitual i podran cobrir un
import màxim de sis mensualitats de renda.
3. A aquestes ajudes transitòries de finançament podran
accedir tots aquells arrendataris que es trobin en situació
de vulnerabilitat sobrevinguda a conseqüència de
l'expansió de la COVID-19, d'acord amb els criteris i
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Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, que
inclouran en tot cas, i com a mínim, les situacions
definides en l'article 5 del present reial decret llei. Aquesta
Ordre no requerirà desenvolupament normatiu posterior
per a la seva aplicació i complirà en tot cas amb la
normativa de la Unió Europea en matèria d'ajudes d'Estat.

requisits que es defineixin a través d'una Ordre del
Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, que
inclouran en tot cas, i com a mínim, les situacions
definides en l'article 5 del present Reial decret llei.
Aquesta Ordre no requerirà desenvolupament normatiu
posterior per a la seva aplicació i complirà en tot cas amb
la normativa de la Unió Europea en matèria d'ajudes
d'Estat.
4. L'Ordre del Ministeri de Transports Mobilitat i Agenda
Urbana establerta en l'apartat anterior no estarà
subjecta a l'autorització del Consell de Ministres,
prevista en l'article 10.2 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.
5. A l'efecte de l'aplicació de les ajudes transitòries de
finançament, s'estableix que en el mateix acte de
concessió del préstec per part de l'entitat de crèdit de
conformitat amb la regulació establerta, s'entendrà
concedida la subvenció de despeses i interessos que
comporti aquest préstec, per la qual cosa no requerirà
resolució de concessió del Ministeri de Transports,
Mobilitat i Agenda Urbana. Les ajudes en la modalitat de
subvenció de tipus d'interès es finançaran pel Ministeri
de Transports Mobilitat i Agenda Urbana amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 17.09.261N.481, «Bonificació
de despeses i interessos per concessió de préstecs a
arrendataris en situació de vulnerabilitat per la COVID19». Aquest crèdit tindrà la consideració d'ampliable. La
verificació del compliment dels requisits dels beneficiaris
de la subvenció es realitzarà ‘‘ex post’’ pel Ministeri de
Transports Mobilitat i Agenda Urbana, conforme a la
normativa d'aplicació.
6. El conveni del Ministeri de Transports, Mobilitat i
Agenda Urbana amb l'Institut de Crèdit Oficial al qual es
refereix l'apartat 1 i l'Ordre del Ministeri de Transports
Mobilitat i Agenda Urbana referida en apartats
anteriors, queden exceptuats de l'aplicació del que es
disposa en els apartats Sisè i Setè de l'Acord de Consell
de Ministres de 27 de desembre de 2019, pel qual
s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga per a
2020 dels Pressupostos Generals de l'Estat vigents l'any
2019. Addicionalment, al conveni li resultarà d'aplicació
el règim especial previst en l'article 39 del Reial decret
llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents
extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i
social de la COVID-19.



Es modifica el paràgraf c) de l'apartat 1 de la DA 20a, que queda redactat com segueix:

DA 20a sobre la disponibilitat dels plans de pensions en cas de desocupació o cessament d'activitat derivats de la
situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19
REDACCIÓ ANTERIOR

REDACCIÓ ACTUAL

c) En el cas dels treballadors per compte propi que
haguessin estat prèviament integrats en un règim de la
Seguretat Social com a tals i hagin cessat en la seva

c) En el cas dels treballadors per compte propi que
haguessin estat prèviament integrats en un règim de la
Seguretat Social com a tals, o en un règim de mutualisme
alternatiu, i a conseqüència de la situació de crisi sanitària
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activitat a conseqüència de la situació de crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19.

ocasionada per la COVID-19 hagin cessat en la seva
activitat o, quan sense haver cessat en la seva activitat,
la seva facturació en el mes natural anterior al que se
sol·licita la disponibilitat del pla de pensions s'hagi
reduït, almenys, en un 75 per cent en relació amb la
mitjana de facturació del semestre natural anterior,
sempre que no es trobin en algun dels dos supòsits
recollits en els paràgrafs següents.
En el cas dels treballadors autònoms agraris de
produccions de caràcter estacional inclosos en el Sistema
Especial per a Treballadors per Compte Propi Agrari, així
com els treballadors de produccions pesqueres,
marisqueres o de productes específics de caràcter
estacional inclosos en el Règim Especial de Treballadors
de la Mar, quan la seva facturació mitjana en els mesos
de campanya de producció anteriors al que se sol·licita la
prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75 per cent en
relació a la dels mateixos mesos de la campanya de l'any
anterior.
En el cas dels treballadors autònoms que desenvolupin
activitats en algun dels següents codis de la CNAE 2009:
5912, 5915, 5916, 5920 i entre el 9001 i el 9004 tots dos
inclosos, sempre que, no cessant en la seva activitat, la
seva facturació en el mes natural anterior al que se
sol·licita la prestació es vegi reduïda en almenys un 75
per cent en relació a l'efectuada en els 12 mesos
anteriors.

MODIFICACIÓ DEL RDLL 15/2020 (DF 5A)


El paràgraf c) de l'article 23.2 queda redactat com segueix:

Art. 23 sobre normes de disponibilitat excepcional dels plans de pensions en situacions derivades de la crisi
sanitària ocasionada per la COVID-19
REDACCIÓ ANTERIOR

REDACCIÓ ACTUAL

c) En el supòsit de ser treballador per compte propi que
hagués estat prèviament integrat en un règim de la
Seguretat Social com a tal, o en un règim de mutualisme
alternatiu a aquesta i hagi cessat en la seva activitat
durant l'estat d'alarma decretat pel Govern per la COVID19, es presentarà el certificat expedit per l'Agència Estatal
de l'Administració Tributària o l'òrgan competent de la
Comunitat Autònoma, en el seu cas, sobre la base de la
declaració de cessament d'activitat declarada per
l'interessat.

c) En el supòsit de ser treballador per compte propi que
hagués estat prèviament integrat en un règim de la
Seguretat Social com a tal, o en un règim de mutualisme
alternatiu a aquesta, i hagi cessat en la seva activitat o la
facturació de la qual s'hagi reduït en un 75 per cent a
conseqüència de l'estat d'alarma decretat pel Govern, es
presentarà, segons correspongui:
1r El certificat expedit per l'Agència Estatal de
l'Administració Tributària o l'òrgan competent de la
Comunitat Autònoma, en el seu cas, sobre la base de la
declaració de cessament d'activitat declarada per
l'interessat; o
2n la informació comptable que justifiqui la reducció de
la facturació en els mateixos termes que els establerts en
l'article 17.10 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març,
per a justificar la reducció de la facturació en la prestació
extraordinària per cessament d'activitat dels
treballadors per compte propi afectats per la declaració
de l'estat d'alarma. Els treballadors per compte propi
que no estiguin obligats a aportar els llibres que acreditin
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el volum d'activitat, hauran d'acreditar la reducció de la
facturació per qualsevol mitjà de prova admès en dret.



El paràgraf c) de l'article 23.3.1r queda redactat com segueix:

Art. 23 sobre normes de disponibilitat excepcional dels plans de pensions en situacions derivades de la crisi
sanitària ocasionada per la COVID-19
REDACCIÓ ANTERIOR

REDACCIÓ ACTUAL

c) En el supòsit de treballadors per compte propi que
haguessin estat prèviament integrats en un règim de la
Seguretat Social com a tal, o en un règim de mutualisme
alternatiu a aquesta, i hagin cessat en la seva activitat a
conseqüència de l'estat d'alarma decretat pel Govern: els
ingressos nets que s'hagin deixat de percebre a
conseqüència de la situació de cessament d'activitat
durant un període de còmput màxim igual a la vigència de
l'estat d'alarma més un mes addicional, estimats
mitjançant la declaració anual de l'Impost sobre la Renda
de les Persones Físiques corresponent a l'exercici anterior
i, en el seu cas, el pagament fraccionat de l'Impost sobre
la Renda de les Persones Físiques i les autoliquidacions de
l'Impost sobre el Valor Afegit corresponents a l'últim
trimestre.

c) En el supòsit de treballadors per compte propi que
haguessin estat prèviament integrats en un règim de la
Seguretat Social com a tal, o en un règim de mutualisme
alternatiu a aquesta, i hagin cessat en la seva activitat o la
facturació de la qual s'hagi reduït en un 75 per cent a
conseqüència de l'estat d'alarma decretat pel Govern: els
ingressos nets que s'hagin deixat de percebre durant un
període de còmput màxim igual a la vigència de l'estat
d'alarma més un mes addicional, estimats mitjançant la
declaració anual de l'Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques corresponent a l'exercici anterior i, en
el seu cas, el pagament fraccionat de l'Impost sobre la
Renda de les Persones Físiques i les autoliquidacions de
l'Impost sobre el Valor Afegit corresponents a l'últim
trimestre.

Barcelona, 29 d’abril de 2020
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Nota informativa del Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s'aproven mesures de suport al sector
cultural i de caràcter tributari per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-2019 (BOE núm. 126,
de 06-05-2020)
El Reial decret llei té com objectiu garantir la supervivència de les estructures culturals, i dels treballadors i
empreses que es dediquen al sector; per a així fer efectiu el dret d'accés a la cultura. I en aquest sentit, la
disposició, aprova una sèrie de mesures de suport al sector cultural per a fer front a la situació derivada de la
COVID-2019.
El RDLL s'estructura en 5 capítols, 15 articles, 8 disposicions addicionals, i 13 disposicions finals.


El capítol I s'ocupa de les mesures generals per a fer costat a empreses i treballadors del sector cultural.
Així, es disposa la concessió directa de dues subvencions a la Societat de Garantia Recíproca Audiovisual
Fiances SGR, per ampliar el seu fons de provisions tècniques i subvencionar el cost de la comissió
d'obertura dels avals dels préstecs al sector cultural, de manera que pugui obrir una línia d'accés al
finançament dels agents del sector en les condicions més favorables, amb el suport de l'instrument de
garantia financera del programa Europa Creativa de la Comissió Europea. Aquesta línia d'accés al
finançament no sols estarà oberta als sectors culturals més tradicionals, sinó que també inclourà a altres
sectors vinculats directament a la cultura digital, com el sector dels videojocs; i també s'articula el suport
als treballadors del sector cultural que no han quedat emparats pels mecanismes de cobertura establerts
fins avui. D'aquesta manera es dóna resposta al col·lectiu d'artistes en espectacles públics enquadrats en
el Règim General de la Seguretat Social. Per a això, s'habilita un accés extraordinari a la prestació per
desocupació, de la qual es podran beneficiar davant la falta d'activitat pel tancament establert dels locals
o instal·lacions, ja siguin oberts o tancats, on desenvolupen les seves activitats professionals, com a
conseqüència de la COVID-19.



El capítol II regula mesures de suport a les arts escèniques i de la música, des de diferents perspectives.
Destaca especialment l'establiment d'un sistema d'ajudes extraordinàries a les arts escèniques i de la
música. Aquestes ajudes, que tindran caràcter excepcional i es concediran per una sola vegada, s'atorguen
a través de dues línies, encaminades al sosteniment de les estructures culturals de tota índole i a les
activitats escèniques i musicals i projectes culturals. El sistema serà implementat per l'Institut Nacional
de les Arts Escèniques i de la Música (INAEM). Les ajudes s'atorgaran seguint el procediment de
concurrència competitiva, i es regiran pel que es disposa en aquest RDLL i en la resolució de convocatòria.
Per al seu finançament, s'autoritza la concessió d'un crèdit extraordinari. A més, a l’art. 4, s'introdueix un
mecanisme per a permetre que els professionals del sector puguin percebre bestretes i indemnitzacions,
en cas d'ajornament o cancel·lació de les actuacions ja contractades amb el Sector Públic, l'import del
qual no excedeixi de 50.000 euros. Per això, s'habilita a l'òrgan de contractació perquè reconegui?? com
a bestreta un percentatge de l'import dels contractes suspesos, i una indemnització, en cas de resolució,
sempre que la suspensió o resolució tingui per causa directa les mesures adoptades per les autoritats
competents per a fer front a la crisi de la COVID-19.



En el capítol III, s'inclouen mesures de suport a la cinematografia i a les arts audiovisuals. Així s'adapta
transitòriament la definició d’ «estrena comercial» de les pel·lícules, permetent que, fins que les sales
d'exhibició tornin a estar en funcionament, es pugui considerar com a tal la realitzada a través de serveis
de comunicació audiovisual televisiva, serveis de comunicació electrònica que difonguin canals de
televisió i serveis de catàlegs de programes. Finalment, s'estableix la concessió directa d'ajudes a les sales
d'exhibició cinematogràfica, l'activitat de la qual s'ha vist també suspesa, per a fer front tant a les
despeses subsistents, com a la necessària promoció per al retorn a l'activitat; habilitant igualment un
crèdit extraordinari per al seu finançament.



El capítol IV regula les mesures relatives al sector del llibre i a l'art contemporani. En primer lloc, es crea
un mecanisme extraordinari d'ajudes per a garantir el suport urgent al manteniment de les estructures
del sector llibreter i de la cadena de subministrament del llibre. El sistema serà implementat per la
Direcció General del Llibre i Foment de la Lectura, en exercici de les seves competències, basant-se en els
principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació. Les ajudes s'atorgaran

seguint el procediment de concurrència competitiva, i es regiran també pel que es disposa en aquest reial
decret llei i en la resolució de convocatòria. I, respecte a l'art contemporani, les ajudes es vertebren, d'una
banda, incrementant les partides corresponents a la seva promoció mitjançant una dotació extraordinària
per a l'adquisició d'art contemporani espanyol. El finançament del suport previst en aquest capítol implica
la concessió del crèdit extraordinari corresponent.


El capítol V regula altres mesures, com ara la de l’art. 14 en relació a les activitats culturals subvencionades
que han resultat cancel·lades com a conseqüència de la COVID-19, la qual cosa permet donar seguretat
jurídica als beneficiaris de les subvencions concedides. A més, s'introdueix una disposició relativa a les
ajudes tramitades pel Consell Superior d'Esports, la quantia de les quals es veu determinada pels resultats
obtinguts pels esportistes en diferents competicions. Atès que la situació generada per l'evolució de la
COVID-19 ha suposat la suspensió de molts campionats, és necessari preveure la continuïtat d'aquestes
ajudes, evitant que els esportistes beneficiaris que no han pogut competir ni, per tant, aconseguir els
resultats dels quals depenen les competicions, per causa que no els és imputable, es vegin privats d'elles.



La DA 1a estableix el límit total acumulat, en tot moment, durant l'exercici 2020, dels compromisos
atorgats per l'Estat respecte a totes les obres o conjunts d'obres cedides temporalment per a la seva
exhibició en institucions de competència exclusiva del Ministeri de Cultura i Esport i dels seus Organismes
públics adscrits.



Les DA 2a a 6a declaren esdeveniment d'excepcional interès públic al Pla Berlanga, al Programa Alacant
2021, a l'esdeveniment «Espanya País Convidat d'Honor en la Fira del Llibre de Frankfurt en 2021», al Pla
de Foment de l'òpera al Carrer del Teatre Real i a l'esdeveniment «175 Aniversari de la construcció del
Gran Teatre del Liceu»; per a contribuir a obtenir finançament privat que es destini a la reactivació del
sector.



La DA 7a persegueix facilitar la protecció del col·lectiu d'autors i artistes que no reuneixen els requisits
per a accedir a un subsidi de desocupació, o a una pensió de jubilació. En aquest context, els fons
assistencials posats en marxa des de fa dècades per les entitats de gestió de drets de propietat
intel·lectual per als seus socis més necessitats són instruments fonamentals; atribuint-se temporalment
a l'assemblea general la facultat d'incrementar els recursos destinats a la realització d'activitats
assistencials, per a garantir la seva eficàcia en benefici dels seus membres més vulnerables.



La DA 8a revoca la suspensió general imposada a les licitacions públiques en tots aquells supòsits en què
no pugui existir cap minvament per als drets dels licitadors. Així es permetrà l'inici de nous procediments
de contractació on sigui possible la selecció del contractista perquè la seva verificació es produeix
mitjançant la tramitació electrònica dels procediments de contractació, la qual permet i garanteix la
presentació electrònica de la documentació requerida i l'accés igualment electrònic als diferents tràmits
de procediment.



També s'acorden, en línia indicada de promoure i facilitar el finançament privat, una sèrie de
modificacions normatives. Així, la DF 1a modifica l’art. 36 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de
l'Impost de societats, incrementant els incentius fiscals relacionats amb la producció cinematogràfica,
com a mesura que afavoreix la major competitivitat del sector cinematogràfic i audiovisual espanyol en
l'entorn nacional i internacional.



La DA 2a pretén incrementar la participació ciutadana en el finançament de projectes de mecenatge, per
la qual cosa es modifica la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats
lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, per a elevar en 5 punts els percentatges de deducció
prevists per a les donacions efectuades per contribuents de l’IPRF.



Les DF 3a a 5a amplien el termini d'altres programes considerats com a esdeveniments d'excepcional
interès públic.



La DF 7a modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. La situació socioeconòmica
provocada per la COVID19 justifica l'adopció de mesures urgents per a modificar el sistema de preus
públics universitaris de cara al curs 2020-2021, com ara l’eliminació del sistema de forquilles.



També s’ajusta la composició del Patronat de la Fundació Espanya Esport Global, F.S.P., creada pel RDLL
15/2020, de 21 d'abril, perquè en formi part una representació de les Federacions esportives espanyoles

i competicions oficials i no oficials. Amb això, es facilitarà, amb caràcter immediat, el funcionament i presa
de decisions de l'òrgan de govern de l'entitat.


També es considera necessari modificar l'actual regulació dels encàrrecs d'entitats pertanyents al Sector
Públic que no tinguin la consideració de poder adjudicador a mitjans propis personificats. Així, la DF 8a
modifica la LCSP aclarint que el requisit del control exigit per a la consideració d'un mitjà propi personificat
respecte d'una entitat pertanyent al Sector Públic que no tingui aquesta qualitat es remet al previst per
als poders adjudicadors; i es precisa el règim aplicable als encàrrecs horitzontals, és a dir, els casos en què
una entitat del Sector Públic estatal de les característica indicades realitzi un encàrrec a una altra del
mateix sector, controlades ambdues, directa o indirectament, per una mateixa entitat d'aquest sector,
així com el règim de la compensació a percebre en aquests casos per l'entitat que rebi l'encàrrec.



Finalment, la DF 9a completa i aclareix les mesures ja adoptades en matèria de contractació per afrontar
les conseqüències derivades de la situació creada per la COVID-19, recollides en el RDLL 8/2020. A aquest
efecte, s'aclareix l'àmbit d'aplicació, incloent els contractes actualment vigents celebrats per les entitats
pertanyents al Sector Públic qualsevol que sigui la normativa de contractació pública a la qual estiguin
subjectes segons el plec. D'altra banda, en els contractes de serveis i de subministraments de prestació
successiva que hagin quedat suspesos conforme al que es preveu en el RDLL, es precisa la possibilitat que
l'òrgan de contractació pugui realitzar bestretes a compte de l'import estimat de la indemnització que
correspongui al contractista. I, en matèria de concessions, s'especifiquen determinats aspectes del règim
de restabliment de l'equilibri econòmic del contracte, i? per la necessitat de precisar la regulació de
determinats encàrrecs previstos en la legislació de contractació pública.

A continuació detallem aquelles mesures que poden ser de més interès pel món local:
Mesures per facilitar el finançament del sector cultural i de suport als seus treballadors (Cap. I)
Concessió directa de subvencions a Societat de Garantia Recíproca Audiovisual Fiances SGR, per a l'impuls
del finançament del sector cultural: art. 1
Accés extraordinari a la prestació per desocupació dels artistes en espectacles públics que no es trobin
afectats per procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada regulades pel RDLL 8/2020: art.
2
Mesures de suport a les arts escèniques i de la música (Cap. II)
Sistema d'ajudes extraordinàries a les arts escèniques i de la música com a conseqüència de l'impacte
negatiu de la crisi sanitària de la COVID-19: art. 3
Contractes del Sector Públic d'interpretació artística i d'espectacles suspesos o resolts: art. 4


Quan, com a conseqüència de la COVID-19, les entitats pertanyents al sector públic de l’art. 3 de la LCSP
acordin la modificació o suspensió de contractes, de quantia no superior a 50.000 euros, d'interpretació
artística i d'espectacles per a ser executats en una data posterior, l'òrgan de contractació podrà acordar
que s'aboni al contractista fins a un 30 % del preu del contracte, com a bestreta a compte d'aquest preu.
El pagament de la bestreta a compte no estarà supeditat a la prestació de garantia per part del
contractista.



Quan, com a conseqüència de la COVID-19 les entitats pertanyents al sector públic de l’art. 3 de la LCSP
acordin la resolució de contractes d'interpretació artística i d'espectacles de quantia no superior a 50.000
euros, per la causa prevista a l'art. 211.1.g) de la LCSP , l'òrgan de contractació podrà acordar una
indemnització a favor del contractista que no podrà ser inferior al 3%, ni superior al 6% del preu del
contracte.

MESURES DE SUPORT A LA CINEMATOGRAFIA I A LES ARTS AUDIOVISUALS (Cap. III)

Ampliació de terminis per al compliment d'obligacions imposades a pel·lícules beneficiàries d'ajudes
concedides en el període 2016 a 2019: art. 5
Mesures per a flexibilitzar el compliment de determinades obligacions que hagin de realitzar-se l'any 2020:
art. 6
Exigibilitat de l'obligació d'inici i comunicació de rodatge: art. 7
Pagament de les ajudes generals per a la producció de llargmetratges sobre projecte: art. 8
Reconeixement de costos: art. 9
Estrena comercial d'una pel·lícula a través de determinats serveis de comunicació o de catàlegs de
programes: art. 10
Concessió directa de subvencions per a titulars de sales d'exhibició cinematogràfica: art. 11
MESURES DE SUPORT AL SECTOR DEL LLIBRE I DE L'ART CONTEMPORANI (Cap. IV)
Sistema d'ajudes extraordinàries al sector del llibre com a conseqüència de l'impacte negatiu de la crisi
sanitària de la COVID-19: art. 12
Sistema d'ajudes extraordinàries a l'art contemporani espanyol com a conseqüència de l'impacte negatiu
de la crisi sanitària de la COVID-19: art. 13
ALTRES MESURES (Cap V)
Activitats culturals subvencionades que hagin resultat cancel·lades com a conseqüència de la COVID-19: art.
14


Seran abonats als beneficiaris de subvencions i ajudes públiques atorgades per a la realització d'activitats,
objectius o projectes culturals aquelles despeses subvencionables degudament acreditades i no
recuperables en les quals hagin incorregut per a la realització de l'objectiu, projecte o activitat
subvencionats, quan aquests no hagin pogut dur-se a terme, totalment o parcialment, com a
conseqüència de les mesures previstes en el RD 463/2020 i les seves pròrrogues o d'aquelles que
s'adoptin per les autoritats competents per a fer front a la crisi sanitària de la COVID-19.

Ajudes convocades pel Consell Superior d'Esports: art. 15
GARANTIA DE L'ESTAT PER A OBRES D'INTERÈS CULTURAL (DA 1a)
BENEFICIS FISCALS APLICABLES AL «PLA BERLANGA» (DA 2a)
BENEFICIS FISCALS APLICABLES AL PROGRAMA “ALACANT 2021. SORTIDA VOLTA AL MÓN A VELA” (DA 3a)
BENEFICIS FISCALS APLICABLES A L'ESDEVENIMENT “ESPANYA PAÍS CONVIDAT D'HONOR A LA FIRA DEL
LLIBRE DE FRANKFURT EN 2021” (DA 4a)
BENEFICIS FISCALS APLICABLES A LA CELEBRACIÓ DEL “PLA DE FOMENT DE L'ÒPERA AL CARRER DEL TEATRE
REAL” (DA 5A)
BENEFICIS FISCALS APLICABLES A L'ESDEVENIMENT “175 ANIVERSARI DE LA CONSTRUCCIÓ DEL GRAN
“TEATRE DEL LICEU” (DA 6a)
FUNCIÓ SOCIAL DE LES ENTITATS DE GESTIÓ DELS DRETS DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL (DA 7a)
CONTINUACIÓ I INICI DELS PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ CELEBRATS PER ENTITATS DEL SECTOR
PÚBLIC DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA (DA 8a)


Des de l'entrada en vigor del RDLL s'acorda l'aixecament de la suspensió dels termes i interrupció dels
terminis dels procediments de contractació promoguts per entitats pertanyents al Sector Públic sempre
que la seva tramitació es realitzi per mitjans electrònics. Aquest aixecament permetrà igualment l'inici de
nous procediments de contractació la tramitació de la qual es dugui a terme també per mitjans
electrònics. Aquesta mesura s'estendrà als recursos especials que procedeixin en tots dos casos.

MODIFICACIÓ DE LA LLEI 27/2014, DE 27 DE NOVEMBRE, DE L'IMPOST DE SOCIETATS (DF 1a)
MODIFICACIÓ DE LA LLEI 49/2002, DE 23 DE DESEMBRE, DE RÈGIM FISCAL DE LES ENTITATS SENSE
FINALITATS LUCRATIVES I DELS INCENTIUS FISCALS AL MECENATGE (DF 2a)
MODIFICACIÓ DE L'APARTAT 2 DE LA DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA DEL REIAL DECRET LLEI 3/2017, DE 17 DE
FEBRER, PER A PROLONGAR EL«PROGRAMA DE PREPARACIÓ DELS ESPORTISTES ESPANYOLS DELS JOCS DE
TÒQUIO 2020». (DF 3a)
MODIFICACIÓ DE L'APARTAT 2 DE LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEIXANTENA QUARTA DE LA LLEI 3/2017, DE
27 DE JUNY, PER A AMPLIAR LA DURADA DEL SUPORT A L'ESDEVENIMENT «V CENTENARI DE L'EXPEDICIÓ
DE LA PRIMERA VOLTA AL MÓN DE FERNANDO DE *MAGALLANES I JUAN SEBASTIÁN ELCANO». (DF 4a)
MODIFICACIÓ DE L'APARTAT DOS DE LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL SETANTENA SISENA I DE L'APARTAT DOS
DE LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL VUITANTENA SETENA DE LA LLEI 6/2018, DE 3 DE JULIOL, PER A AMPLIAR LA
DURADA DEL SUPORT ALS ESDEVENIMENTS “ANDALUSIA VALDERRAMA MÀSTERS” I “ANY SANT XACOBEO
2021” (DF 5a)
MODIFICACIÓ DE LA LLEI ORGÀNICA 6/2001, DE 21 DE DESEMBRE, D'UNIVERSITATS (DF 6a)
MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 26 DEL REIAL DECRET LLEI 15/2020, DE 21 D'ABRIL, DE MESURES URGENTS
COMPLEMENTÀRIES PER A DONAR SUPORT A L'ECONOMIA I L'OCUPACIÓ. ES MODIFICA EL PARÀGRAF
SEGON DE L'APARTAT 4 DE L'ARTICLE 26 DEL RDLL 15/2020 (DF 7a)
MODIFICACIÓ DE LA LCSP (DF 8a)


Es dóna nova redacció als apartats 2 i 3 de l’art. 33.2 i 3 de la LCSP:
Art. 33 LCSP sobre encàrrecs d'entitats pertanyents al sector públic que no tinguin la consideració de poder
adjudicador a mitjans propis personificats.
ANTERIOR REDACCIÓ

NOVA REDACCIÓ

2. Tindran la consideració de mig propi personificat
respecte d'una entitat pertanyent al sector públic que no
tingui la consideració de poder adjudicador, aquelles
persones jurídiques, de dret públic o de dret privat, que
compleixin tots i cadascun dels requisits següents:

2. Tindran la consideració de mig propi personificat
respecte d'una entitat pertanyent al Sector Públic que no
tingui la consideració de poder adjudicador, aquelles
persones jurídiques, de dret públic o de dret privat, que
compleixin tots i cadascun dels requisits següents:

a) Que l'ens que fa l'encàrrec ostenti control, directe o
indirecte, en el sentit de l'article 42 del Codi de Comerç,
sobre l'ens destinatari d'aquest.

a) Que l'ens que fa l'encàrrec ostenti control, directe o
indirecte, en el sentit de l'article 32.2.a), primer i segon
paràgrafs d'aquesta Llei, sobre l'ens destinatari d'aquest.

b) Que la totalitat del capital social o patrimoni de l'ens
destinatari de l'encàrrec sigui de titularitat pública.

b) Que la totalitat del capital social o patrimoni de l'ens
destinatari de l'encàrrec sigui de titularitat pública.

c) Que més del 80 per cent de les activitats de l'ens
destinatari de l'encàrrec es duguin a terme en l'exercici de
les comeses que li han estat confiats per l'entitat que
realitza l'encàrrec i que el controla o per altres persones
jurídiques controlades de la mateixa manera per l'entitat
que realitza l'encàrrec.

c) Que més del 80 per cent de les activitats de l'ens
destinatari de l'encàrrec es duguin a terme en l'exercici de
les comeses que li han estat confiats per l'entitat que
realitza l'encàrrec i que el controla o per altres persones
jurídiques controlades de la mateixa manera per l'entitat
que realitza l'encàrrec.

El compliment efectiu del requisit establert en la present
lletra haurà de quedar reflectit en la Memòria integrant
dels Comptes Anuals de l'ens destinatari de l'encàrrec i,
en conseqüència, ser objecte de verificació per l'auditor
de comptes en la realització de l'auditoria d'aquests
comptes anuals de conformitat amb la normativa
reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes.

El compliment efectiu del requisit establert en la present
lletra haurà de quedar reflectit en la Memòria integrant
dels Comptes Anuals de l'ens destinatari de l'encàrrec i,
en conseqüència, ser objecte de verificació per l'auditor
de comptes en la realització de l'auditoria d'aquests
comptes anuals de conformitat amb la normativa
reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes.

3. L'apartat 2 del present article també s'aplicarà en els
casos en què una persona jurídica del sector públic estatal
realitzi un encàrrec a una altra persona jurídica del sector
públic estatal, sempre que una d'elles, ja sigui la que
realitza l'encàrrec o la que el rep, exerceixi el control de

3. L'apartat 2 del present article també s'aplicarà en els
casos en què una entitat del sector públic estatal realitzi
un encàrrec a una altra del mateix sector, sempre que
l'entitat que realitza l'encàrrec i la que el rebi estiguin
controlades, directa o indirectament, per la mateixa
entitat d'aquest sector i, a més, la totalitat del capital

l'altra o participi directa o indirectament en la seva capital
social.

social o patrimoni de l'entitat destinatària de l'encàrrec
sigui de titularitat pública. En aquest supòsit, el requisit
de l'apartat 2.c) anterior, l'acreditació del qual haurà de
reflectir-se tal al i com ho disposa, s'entendrà
compliment per referència al conjunt d'activitats que es
facin en l'exercici de les comeses que li hagin estat
confiades per l'entitat que realitza l'encàrrec, per
l'entitat que controla directa o indirectament tant a
l'entitat que realitza l'encàrrec com a la que el rep, així
com per qualsevol altra entitat també controlada directa
o indirectament per l'anterior. En aquests casos, la
compensació a percebre per l'entitat que rebi l'encàrrec
haurà de ser aprovada per l'entitat pública que controla
a l'entitat que realitza l'encàrrec i a la que el rep, havent
d'adequar-se aquesta compensació i les altres
condicions de l'encàrrec a les generals del mercat de
manera que no es distorsioni la lliure competència.
La possibilitat que estableix el paràgraf anterior també
podrà ser utilitzada per les Comunitats Autònomes i
Ciutats Autònomes dins de cadascun dels seus respectius
sectors públics.

MODIFICACIÓ DEL RDLL 8/2020 (DF 9a)


S'afegeix un paràgraf final a l’art. 34.1 RDLL 8/2020, amb la següent redacció:
Art. 34 del RDLL 8/2020 sobre mesures en matèria de contractació pública per a pal·liar les conseqüències de la
COVID-19
En els contractes de serveis i de subministraments de prestació successiva que hagin quedat suspesos conforme al
que es preveu en aquest apartat, l'òrgan de contractació podrà concedir a instàncies del contractista una bestreta a
compte de l'import estimat de la indemnització que correspongui. L'abonament de la bestreta podrà realitzar-se en
un sol pagament o mitjançant pagaments periòdics. Posteriorment, l'import anticipat es descomptarà de la
liquidació del contracte. L'òrgan de contractació podrà exigir per a efectuar la bestreta que s'asseguri mitjançant
qualsevol de les formes de garantia previstes en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.



Es modifica l'últim paràgraf de l'apartat 4 de l'article 34, que queda redactat de la següent manera:
Art. 34 del RDLL 8/2020 sobre mesures en matèria de contractació pública per a pal·liar les conseqüències de la
COVID-19



ANTERIOR REDACCIÓ

NOVA REDACCIÓ

L'aplicació del que es disposa en aquest apartat només
procedirà quan l'òrgan de contractació, a instàncies del
contractista, hagués apreciat la impossibilitat d'execució
del contracte com a conseqüència de la situació descrita
en el seu primer paràgraf

L'aplicació del que es disposa en aquest apartat només
procedirà quan l'òrgan de contractació, a instàncies del
contractista, hagués apreciat la impossibilitat d'execució
del contracte com a conseqüència de la situació descrita
en el seu primer paràgraf i, únicament, respecte de la part
del contracte afectada per aquesta impossibilitat.

S'afegeix un paràgraf final a l’art. 34.7, amb el següent literal:

Art. 34 del RDLL 8/2020 sobre mesures en matèria de contractació pública per a pal·liar les conseqüències de la
COVID-19
També tindran la consideració de “contractes públics” els contractes d'obres, els contractes de serveis o consultories
i assistències que siguin complementaris a un contracte d'obres principal i necessaris per a la correcta realització de
la prestació, així com els contractes de concessió, ja siguin d'obres o de serveis, inclosos els de gestió de serveis
públics; celebrats per les entitats pertanyents al Sector Públic en el sentit definit en l'article 3 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre; sempre que estiguin vigents a l'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei i qualsevol que sigui la
normativa de contractació pública a la qual estiguin subjectes de conformitat amb el plec. En aquests contractes, no
resultarà d'aplicació a les suspensions a què es refereix el present article, a més de les disposicions assenyalades en
els apartats 1 i 3, el que es disposa en els articles relatius a indemnitzacions per suspensions de contractes en la
normativa de contractació pública anterior al Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que sigui aplicable
a aquest, ni aquelles indemnitzacions per suspensió previstes en els plecs dels contractes en l'àmbit de la normativa
de contractació pública en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals.

Barcelona 6 de maig de 2020.

Nota informativa del Reial Decret Llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l'ocupació
(BOE núm. 134, de 13-05-2020)

Després d’un període excepcional degut a la crisi sanitària que ha afectat en gran mesura a l’activitat
econòmica i al teixit productiu, s’imposa la necessitat, de reactivar de manera progressiva l'economia,
mitjançant la dinamització d'aquells sectors l'activitat dels quals continua limitada per restriccions sanitàries
derivades, entre altres situacions, per les mesures de confinament i contenció acordades en el marc de l'estat
d'alarma. L'objectiu, per tant, és proporcionar una resposta ponderada davant la situació descrita, tenint en
consideració els efectes que l'emergència sanitària i les mesures de contenció i les limitacions han causat en
l'activitat de les empreses i en els contractes de treball, i especialment sobre les rendes salarials, al mateix
temps atendre el panorama de desescalada i la represa progressiva de l'activitat econòmica, que requereix
dels mecanismes de sustentació, racionalitat social i protecció necessaris.
Aquest RDLL respon a aquest objectiu, i s'estructura en cinc articles, dues disposicions addicionals i tres
disposicions finals. El RDLL ha entrat en vigor el mateix dia de la seva publicació, el 13-05-2020.
Els ERTO per força major derivada de la COVID-19 estan regulats en l’art. 22 del RDLL 8/2020, i permeten la
suspensió del contracte o la reducció de la jornada per aquesta causa, així com accedir a les mesures laborals
especials regulades en els art. 24 i 25 del RDLL.
Així, segons l’art. 22 del RDLL 8/2020, es consideren provinents d’una situació de força major temporal (amb
els efectes previstos en l’art. 47.3, i art. 51.7 de l’ET, les suspensions i reduccions de jornada que tinguin la
seva causa directa en pèrdues d'activitat ocasionades per la COVID-19, inclosa la declaració l'estat d'alarma,
que impliquin suspensió o cancel·lació d'activitats, tancament temporal de locals d'afluència pública,
restriccions en el transport públic i, en general, de la mobilitat de les persones i les mercaderies, falta de
subministraments que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l'activitat, o bé
en situacions urgents i extraordinàries degudes al contagi de la plantilla o l'adopció de mesures d'aïllament
preventiu decretats per l'autoritat sanitària, que quedin degudament acreditats. Per tant , la definició concreta
de les causes que integren la força major per la COVID-19, respon a una causa externa i peremptòria els efectes
i els àmbits de la qual concrets són decidits a cada moment per les autoritats competents per raons de salut
pública, la qual cosa té com a conseqüència que les diferents mesures puguin ser aplicades amb una intensitat
i graduació diferenciada. En conseqüència, procedeix continuar aplicant les mesures de suspensió i reducció
de jornada en aquelles empreses que, per efecte de les restriccions o «pèrdues d'activitat» derivades i incloses
en el citat art. 22.1 i que encara persisteixen, segueixin impossibilitades per a recuperar la seva activitat.
Aquesta força major s'estén al període durant el qual estiguin afectades per les causes descrites en aquest
precepte que impedeixin el reinici de la seva activitat, i mentre durin aquestes causes, en principi, fins el 30
de juny de 2020.
La situació de força major parcial derivada de la COVID-19 es considera que concorre, en aquelles empreses
i entitats que comptin amb un ERTO autoritzat per l’art. 22 del RDLL 8/2020, des del moment en el qual les
causes descrites en aquest precepte, i per raó de les quals es van aplicar les diferents mesures de flexibilitat
en forma de suspensions o reduccions de jornada, permetin la recuperació parcial de la seva activitat, fins al
30 de juny de 2020. Aquestes empreses i entitats hauran de procedir a reincorporar a les persones
treballadores afectades, en la mesura necessària per al desenvolupament de la seva activitat, essent prioritaris
els ajustos en termes de reducció de jornada. Per tant, l'objectiu és facilitar el trànsit cap a les reduccions de
jornada, que suposen un menor impacte econòmic sobre la persona treballadora i que permetran atendre de
manera gradual a l'oferta i demanda de productes i serveis de les empreses, en la mesura en la qual l'activitat
i estructura de personal ho permetin. Així mateix, aquestes mesures també permeten una millor gestió del
temps de treball, reduint els temps d'exposició dels treballadors, de conformitat amb la informació
actualitzada per part de les autoritats públiques sobre la prevalença de la COVID-19.
Les empreses que pugin recuperar la totalitat o una part de la seva activitat, si és que el personal torna a
exercir les seves tasques amb caràcter complet o parcial, renunciant o modificant en la seva aplicació les
mesures excepcionals que es van adoptar en un escenari d'interrupció de l'activitat empresarial o de major
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rigor en el confinament, se’ls imposa l'únic requisit de comunicar, amb caràcter previ, a l'Autoritat laboral
competent la renúncia total a aquestes mesures excepcionals, i al SEPE aquelles variacions que es refereixin a
la finalització de l'aplicació de la mesura respecte a la totalitat o a una part de les persones afectades.
Les empreses que, a partir de l'entrada en vigor d'aquest RDLL i fins el 30 de juny, passin a aplicar mesures de
suspensió o reducció de jornada per raons objectives, econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció,
els resultarà d'aplicació l’art. 23 del RDLL 8/2020. I per tal d’evitar interrupcions, que perjudiquin a les
persones treballadores, es disposa de manera expressa la possibilitat que els efectes de les mesures de
reducció de jornada o suspensió de contractes retrotreguin els seus efectes a la data de finalització dels
expedients per causa de força major que els han precedit.
D’altra banda, per a les situacions previstes en el RDLL 8/2020 es continuen aplicant mesures extraordinàries
en matèria de protecció per desocupació i se n’estableixen de noves extraordinàries en matèria de cotització.


Respecte de les mesures en matèria de protecció per desocupació vinculades a les mesures
extraordinàries establertes en els art. 22 i 23 del RDLL 8/2020, incloses les que s'apliquin a partir de
l'entrada en vigor d’aquest RDL 18/2002, i amb les especialitats descrites als seus art. 1 i 2, es mantenen,
fins el 30 de juny, totes les especialitats previstes en els apartats 1 a 5 de l’art. 25 RDLL 8/2020.



Així mateix, s'apliquen als expedients per causa de força major, exoneracions en les quotes, amb abast
diferent segons sigui la situació de força major total o parcial, en què es trobi l'empresa, distingint, de la
mateixa manera, a l'efecte del percentatge d'exoneració, entre el reinici de l'activitat i el manteniment
parcial de les mesures de suspensió o reducció de jornada. L'objectiu, és permetre una transició que
possibiliti la recuperació gradual de l'activitat empresarial.

Finalment, es preveuen sengles disposicions addicionals, la primera sobre la facultat reconeguda al Govern,
mitjançant acord del Consell de Ministres, per prorrogar les mesures de suspensió i reducció de jornada per
causa de força major, total i parcial, si persisteixen les restriccions de l'activitat vinculades a raons sanitàries,
i, la segona sobre la creació d'una Comissió de Seguiment tripartida laboral.
A continuació procedim a detallar aquelles mesures que poden resultar de més interès pel món local:
Especialitats aplicables als expedients de regulació temporal d'ocupació basats en les causes recollides en
l’art. 22 del RDLL 8/2020, durant el desconfinament: art.1


A partir del 13-05-2020 continuaran en situació de força major total derivada de la COVID-19, aquelles
empreses i entitats que hagin presentat un ERTO basat en l’art. 22 del RDLL 8/2020, de 17 de març, i
estiguessin afectades per les causes referides en aquest precepte, que impedeixi el reinici de la seva
activitat, mentre duri aquesta situació i, en cap cas, més enllà del 30-06-2020.



Es trobaran en situació de força major parcial derivada de la COVID-19, aquelles empreses i entitats que
comptin amb un ERTO autoritzat basat en l'art. 22 del RDLL 8/2020, des del moment en el qual les causes
reflectides en aquest precepte permetin la recuperació parcial de la seva activitat, fins al 30 de juny de
2020. Aquestes empreses i entitats hauran de procedir a reincorporar al personal afectat per les mesures
de regulació temporal d'ocupació, en les condicions necessàries per al desenvolupament de la seva
activitat, prevalent els ajustos en termes de reducció de jornada.



Les empreses i entitats hauran de comunicar a l'autoritat laboral la renúncia total, en el seu cas, a l’ERTO
autoritzat, en el termini de 15 dies des de la data d'efectes de la renúncia.



La renúncia per part d'aquestes empreses i entitats a l’ERTO o, en el seu cas, la suspensió o regularització
del pagament de les prestacions que derivin de la seva modificació, s'efectuarà prèvia comunicació al
SEPE de les variacions en les dades contingudes en la sol·licitud col·lectiva inicial d'accés a la protecció per
desocupació.



En tot cas, aquestes empreses i entitats hauran de comunicar al SEPE aquelles variacions que es refereixin
a la finalització de l'aplicació de la mesura respecte a la totalitat o a una part de les persones afectades,
bé en el número d'aquestes o bé en el percentatge d'activitat parcial de la seva jornada individual, quan
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la flexibilització de les mesures de restricció que afecten l'activitat de l'empresa permeti la reincorporació
al treball.
Procediments de suspensió i reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de
producció comunicats a partir del desconfinament: art. 2


Als procediments d’ERTE basats en causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció iniciats
després del 13-05-2020 i fins al 30-06-2020, els resultarà d'aplicació l’art. 23 del RDLL 8/2020 amb les
especialitats següents:
-

La tramitació d'aquests expedients es podrà iniciar mentre estigui vigent un expedient de regulació
temporal de l’art. 1 (ERTO Covid19).

-

Quan l'expedient de regulació temporal d'ocupació per causes econòmiques, tècniques,
organitzatives o de producció s'iniciï després de la finalització de l’ERTO COVID19, la data d'efectes
d'aquell es retrotraurà a la data de finalització d'aquest.

-

Els ERTO vigents a 13-05-2020 continuaran sent aplicables en els termes previstos en la comunicació
final de l'empresa i fins el termini referit en aquesta comunicació.

Mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació: art. 3


Les mesures de protecció per desocupació previstes en els apartats 1 al 5 de l’art. 25 del RDLL 8/2020,
resultaran aplicables fins el 30 de juny de 2020.



Les mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació regulades en l'article 25.6 del RDLL
8/2020, de 17 de març, resultaran aplicables fins el 31-12-2020.

Mesures extraordinàries en matèria de cotització vinculades a les mesures regulades en l’art. 1: art. 4


La TGSS exonerarà, respecte a les cotitzacions reportades en els mesos de maig i juny de 2020, a les
empreses i entitats amb ERTOS COVID19 per força major total, de l'abonament de l'aportació empresarial
prevista en l'article 273.2 del TGSS, així com del relatiu a les quotes per conceptes de recaptació conjunta,
sempre que, a 29-02-2020, tinguessin menys de 50 treballadors, o assimilats a aquests, en situació d'alta
a la Seguretat Social. Si aquestes empreses i entitats tinguessin 50 treballadors, o assimilats a aquests, o
més, en situació d'alta a la Seguretat Social, l'exoneració de l'obligació de cotitzar arribarà fins al 75% de
l'aportació empresarial.



Les empreses i entitats amb ERTOS COVID19 per força major parcial quedaran exonerades de
l'abonament de l'aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació
conjunta, en els percentatges i condicions que s'indiquen a continuació:
a)

Respecte del les persones treballadores que reiniciï la seva activitat a partir de la data d'efectes de la
renúncia i dels períodes i percentatges de jornada treballats des d'aquest reinici, l'exempció
aconseguirà el 85% de l'aportació empresarial reportada al maig del 2020 i, el 70% de l'aportació
empresarial reportada al juny de 2020, quan l'empresa hagués tingut menys de 50 treballadors o
assimilats als mateixos en situació d'alta a la Seguretat Social a 29-02-2020. Si en aquesta data
l'empresa hagués tingut 50 o més treballadors o assimilats als mateixos en situació d'alta, l'exempció
aconseguirà el 60% de l'aportació empresarial reportada al maig de 2020 i el 45% de l'aportació
empresarial reportada al juny de 2020.

b) Respecte de les persones treballadores d'aquestes empreses que continuïn amb les seves activitats
suspeses a partir de la data d'efectes de la renúncia i dels períodes i percentatges de jornada afectats
per la suspensió, l'exempció aconseguirà el 60% de l'aportació empresarial reportada al maig de 2020
i el 45% de l'aportació empresarial reportada al juny de 2020, quan l'empresa hagués tingut menys
de 50 treballadors o assimilats als mateixos en situació d'alta a la Seguretat Social a 29 de febrer de
2020. Si en aquesta data l'empresa hagués tingut 50 o més treballadors, o assimilats a aquests, en
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situació d'alta, l'exempció aconseguirà el 45% de l'aportació empresarial reportada al maig de 2020 i
el 30% de l'aportació empresarial reportada al juny de 2020. En aquest cas, l'exoneració s'aplicarà a
l'abonament de l'aportació empresarial prevista en l'article 273.2 TRLGSS, així com del relatiu a les
quotes per conceptes de recaptació conjunta.


Les exempcions en la cotització s'aplicaran per la TGSS a instàncies de l'empresa, prèvia comunicació
sobre la situació de força major total o parcial, així com de la identificació de les persones treballadores
afectades i període de la suspensió o reducció de jornada.



Perquè l'exoneració resulti d'aplicació aquesta comunicació es realitzarà, per cada codi de compte de
cotització, mitjançant una declaració responsable que haurà de presentar-se, abans que se sol·liciti el
càlcul de la liquidació de quotes corresponent, a través del sistema RED.



A l'efecte del control d'aquestes exoneracions de quotes, serà suficient la verificació de què el SEPE
procedeixi al reconeixement de la corresponent prestació per desocupació pel període de què es tracti.
La TGSS podrà establir els sistemes de comunicació necessaris amb el SEPE per contrastar amb les seves
bases de dades el contingut de les declaracions responsables i dels períodes de gaudi de les prestacions
per desocupació.



Les exempcions en la cotització a què es refereix aquest article no tindran efectes per al les persones
treballadores, mantenint-se la consideració del període en què s'apliquin com efectivament cotitzat amb
caràcter general, sense que resulti d'aplicació el que s'estableix en l’art. 20 TRLGSSS.



Les exoneracions regulades en aquest article aniran a càrrec dels pressupostos de la Seguretat Social en
el cas de l'aportació empresarial per contingències comunes, de les mútues col·laboradores en el cas de
l'aportació empresarial per contingències professionals, del SEPE en el cas de l'aportació empresarial per
a desocupació i per formació professionals i del Fons de Garantia Salarial en el cas de les aportacions que
financen les seves prestacions.

Límits relacionats amb repartiment de dividends i transparència fiscal: art. 5


Les empreses i entitats que tinguin el seu domicili fiscal en països o territoris qualificats com a paradisos
fiscals conforme a la normativa vigent no podran acollir-se als ERTO regulats en l’art. 1 d'aquest RDLL.



Les societats mercantils o altres persones jurídiques que s'acullin als ERTO regulats en l’art. 1 d'aquest
RDLL i que utilitzin els recursos públics destinats als mateixos no podran procedir al repartiment de
dividends corresponents a l'exercici fiscal en què s'apliquin aquests expedients de regulació temporal
d'ocupació, excepte si abonen prèviament l'import corresponent a l'exoneració aplicada a les quotes de
la seguretat social.



No es tindrà en compte l'exercici en el qual la societat no distribueixi dividends en aplicació del que
s'estableix en el paràgraf anterior, a l'efecte de l'exercici del dret de separació dels socis previst en
l'apartat 1 de l’art. 348 bis del text refós de la Llei de Societats de Capital.



Aquesta limitació a repartir dividends no serà aplicable per a aquelles entitats que, a data de 29-02- 2020,
tinguessin menys de 50 persones treballadores, o assimilades a aquestes, en situació d'alta en la Seguretat
Social.

Extensió dels expedients de regulació temporal d'ocupació basats en la causa prevista en l'article 22 del
Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, i de les mesures extraordinàries en matèria de protecció per
desocupació i de cotització: DA 1a


Mitjançant acord de Consell de Ministres es podrà establir una pròrroga dels expedients de regulació
d'ocupació als quals es refereix l’art. 1, en atenció a les restriccions de l'activitat vinculades a raons
sanitàries que subsisteixin arribat el 30-06-2020.
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Aquest acord podrà, al seu torn, prorrogar les exempcions regulades en l’art. 4, o estendre-les als ERTOs
d'ocupació basats en causes objectives, així com prorrogar les mesures de protecció per desocupació
previstes en l’art. 25.1 del RDLL pel període de temps i percentatges que en ell es determinin.

Comissió de Seguiment tripartida laboral: DA 2a


Es crea una Comissió de Seguiment tripartida laboral del procés de desconfinament, que estarà integrada
per les persones a aquest efecte designades pel Ministeri de Treball i Economia Social, el Ministeri
d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE),
la Confederació Espanyola de la Petita i mitjana empresa (CEPYME), i les organitzacions sindicals més
representatives, Comissions Obreres (CCOO) i la Unió General de Treballadors (UGT).



Aquesta Comissió es reunirà, amb caràcter ordinari, el segon dimecres de cada mes, prèvia convocatòria
remesa pel Ministeri de Treball i Economia Social i amb caràcter extraordinari, sempre que ho sol·licitin
tres de les quatre organitzacions integrants.



Aquesta Comissió de Seguiment tripartida laboral tindrà com a funció principal el seguiment de les
mesures que, en l'àmbit laboral, s'estan adoptant durant la fase d'excepcionalitat atenuada, l'intercanvi
de les dades i informació recaptada per les organitzacions integrants i el Ministeri de Treball i Economia
Social sobre aquest tema, així com la proposta i debat d'aquelles mesures que es proposin per aquest o
per qualsevol de les organitzacions que la integren.



Aquesta Comissió, en qualsevol cas, haurà de ser consultada amb antelació suficient i amb caràcter previ
a l'adopció de les mesures recollides en la DA 1a.

Modificació del RDLL 8/2020: DF 1a


Es modifica l'art. 24.1, amb la redacció següent:
Art. 24 sobre Mesures extraordinàries en matèria de cotització en relació als procediments de suspensió de
contractes i reducció de jornada per força major relacionats amb la COVID-19



REDACCIÓ ANTERIOR

REDACCIÓ ACTUAL

1. En els expedients de suspensió de contractes i reducció
de jornada autoritzats sobre la base de força major
temporal vinculada a la COVID-19 definida en l'article 22,
la Tresoreria General de la Seguretat Social exonerarà a
l'empresa de l'abonament de l'aportació empresarial
prevista en l'article 273.2 del Text Refós de la Llei General
de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu
8/2015, de 30 d'octubre, així com del relatiu a les quotes
per conceptes de recaptació conjunta, mentre duri el
període de suspensió de contractes o reducció de jornada
autoritzat sobre la base d'aquesta causa quan l'empresa,
a 29 de febrer de 2020, tingués menys de 50 treballadors
en situació d'alta en la Seguretat Social. Si l'empresa
tingués 50 treballadors o més, en situació d'alta en la
Seguretat Social, l'exoneració de l'obligació de cotitzar
aconseguirà al 75% de l'aportació empresarial.

1. En els expedients de suspensió de contractes i reducció
de jornada autoritzats sobre la base de força major
temporal vinculada a la COVID-19 definida en l'article 22,
la Tresoreria General de la Seguretat Social exonerarà a
l'empresa de l'abonament de l'aportació empresarial
prevista en l'article 273.2 del text refós de la Llei General
de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu
8/2015, de 30 d'octubre, així com del relatiu a les quotes
per conceptes de recaptació conjunta, durant els mesos
de març i abril de 2020, quan, a 29 de febrer de 2020,
tingués menys de 50 persones treballadores, o
assimilades a persones treballadores per compte d'altri,
en situació d'alta a la Seguretat Social. Si l'empresa
tingués 50 persones treballadores, o assimilades a
persones treballadores per compte d'altri, o més, en
situació d'alta a la Seguretat Social, l'exoneració de
l'obligació de cotitzar aconseguirà el 75% de l'aportació
empresarial.

S'afegeix un nou apartat 5 a l’art. 24, amb la següent redacció:
«5. Les exoneracions regulades en aquest article seran a càrrec dels pressupostos de la Seguretat Social
en el cas de l'aportació empresarial per contingències comunes, de les mútues col·laboradores en el cas
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de l'aportació empresarial per contingències professionals, del Servei Públic d'Ocupació Estatal en el cas
de l'aportació empresarial per a desocupació i per formació professional i del Fons de Garantia Salarial en
el cas de les aportacions que financen les seves prestacions.»


Es modifica la DA 6a, que queda redactada com segueix:
DA 6a de Salvaguarda de l'ocupació
REDACCIÓ ANTERIOR

REDACCIÓ ACTUAL

Les mesures extraordinàries en l'àmbit laboral previstes
en el present reial decret llei estaran subjectes al
compromís de l'empresa de mantenir l'ocupació durant el
termini de sis mesos des de la data de represa de
l'activitat.

1. Les mesures extraordinàries en l'àmbit laboral
previstes en l'article 22 del present reial decret llei
estaran subjectes al compromís de l'empresa de
mantenir l'ocupació durant el termini de sis mesos des
de la data de represa de l'activitat, entenent per tal la
reincorporació al treball efectiu de persones afectades
per l'expedient, encara que aquesta sigui parcial o
només afecti part de la plantilla.
2. Aquest compromís s'entendrà incomplit si es produeix
l'acomiadament o extinció dels contractes de qualsevol
de les persones afectades per aquests expedients.
No es considerarà incomplit aquest compromís quan el
contracte de treball s'extingeixi per acomiadament
disciplinari declarat com a procedent, dimissió, mort,
jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran
invalidesa de la persona treballadora, ni per la fi de la
crida de les persones amb contracte fix-discontinu, quan
aquest no suposi un acomiadament sinó una interrupció.
En particular, en el cas de contractes temporals el
compromís de manteniment de l'ocupació no s'entendrà
incomplit quan el contracte s'extingeixi per expiració del
temps convingut o la realització de l'obra o servei que
constitueix el seu objecte o quan no pugui realitzar-se de
manera immediata l'activitat objecte de contractació.
3. Aquest compromís del manteniment de l'ocupació es
valorarà en atenció a les característiques específiques
dels diferents sectors i la normativa laboral aplicable,
tenint en compte, en particular, les especificitats
d'aquelles empreses que presenten una alta variabilitat
o estacionalitat de l'ocupació.
4. No resultarà d'aplicació el compromís de
manteniment de l'ocupació en aquelles empreses en les
quals concorri un risc de concurs de creditors en els
termes de l'article 5.2 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol,
Concursal.
5. Les empreses que incompleixin aquest compromís
hauran de reintegrar la totalitat de l'import de les
cotitzacions del pagament de les quals van resultar
exonerades, amb el recàrrec i els interessos de demora
corresponents, segons el que s'estableix en les normes
recaptatòries en matèria de Seguretat Social, prèvies
actuacions a aquest efecte de la Inspecció de Treball i
Seguretat Social que acrediti l'incompliment i determini
les quantitats a reintegrar.

Modificació del RDLL 9/2020:DF 2a
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La DF 3a del RDLL 9/2020, queda modificada com segueix:
DF 3a sobre Entrada en vigor i vigència
REDACCIÓ ANTERIOR

REDACCIÓ ACTUAL

Aquest reial decret llei entrarà en vigor el mateix dia de la
seva publicació en el «Boletín Oficial del Estado»,
mantenint la seva vigència durant l'estat d'alarma
decretat pel Reial decret 463/2020 i les seves possibles
pròrrogues.

Aquest reial decret llei entrarà en vigor el mateix dia de la
seva publicació en el "Boletín Oficial del Estado",
mantenint la seva vigència durant l'estat d'alarma
decretat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, i les
seves possibles pròrrogues.
Els articles 2 i 5 mantindran la seva vigència fins al 30 de
juny de 2020.»

Barcelona, 13 de maig de 2020.
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Normativa en relació a les mesures de
desconfinament

ORDRE SND / 370/2020, de 25 d'abril, sobre les condicions en què s'han de desenvolupar els desplaçaments
per part de la població infantil durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE núm. 116,
de 25-04-2020)
Aquesta ordre té per objecte establir les condicions en què els nens i nenes podran realitzar desplaçaments
fora del domicili durant la vigència de l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues. A l'efecte del que
preveu aquesta ordre s'entendrà per nens i nenes les persones menors de 14 anys.
Desplaçaments permesos: art. 2


S'habilita els nens i nenes, i a un adult responsable, a circular per les vies o espais d'ús públic, d'acord amb
el que preveu l’art. 7.1, paràgrafs e), g) i h), de el Reial Decret 463 / 2020, de 14 de març, respecte a la
circulació permesa per causes d'assistència i cura de persones menors, situació de necessitat i qualsevol
altra activitat de naturalesa anàloga, sempre que es respectin els requisits que estableix aquesta ordre
per evitar el contagi. Aquesta circulació queda limitada a la realització d'un passeig diari, de màxim una
hora de durada i a una distància no superior a un quilòmetre pel que fa a el domicili de el menor, entre
les 9:00 hores i les 21:00 hores.



No podran fer ús de l'habilitació que conté l'apartat anterior els nens i nenes que presentin símptomes o
estiguin en aïllament domiciliari a causa d'un diagnòstic per COVID-19, o que es troben en període de
quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticat de
COVID-19.



Els desplaçaments a què es refereix aquest article s'entenen sense perjudici dels permesos per a les
persones menors de 14 anys en l'art. 7.2 de Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

Requisits per evitar el contagi: art. 3


El passeig diari haurà de realitzar com a màxim en grups formats per un adult responsable i fins a tres
nens o nenes. Durant el passeig diari s'ha de mantenir una distància interpersonal amb tercers de al menys
dos metres. Així mateix, haurà de complir amb les mesures de prevenció i higiene enfront de l'COVID-19
indicades per les autoritats sanitàries.

Llocs permesos: art. 4


Es podrà circular per qualsevol via o espai d'ús públic, inclosos els espais naturals i zones verdes
autoritzades, sempre que es respecti el límit màxim d'un quilòmetre pel que fa a el domicili de el menor.
No estarà permès l'accés a espais recreatius infantils a l'aire lliure, així com a instal·lacions esportives.

Adult responsable: art. 5
S'entén per adult responsable aquella persona major d'edat que convisqui al mateix domicili amb el nen o
nena actualment, o es tracti d'un empleat de llar a càrrec de el menor. Quan l'adult responsable sigui una
persona diferent dels progenitors, tutors, curadors, acollidors o guardadors legals o de fet, ha de tenir una
autorització prèvia d'aquests. És responsabilitat de l'adult acompanyant garantir que es compleixen durant la
realització de la passejada diari els requisits per evitar el contagi.
Nens i nenes que resideixin en centres de protecció de menors, centres habitacionals socials de suport per
a persones amb discapacitat o altres serveis residencials anàlegs: DA única


Les CCAA podran, en l'exercici de les seves competències en matèria de protecció i tutela de persones
menors d'edat, adoptar les mesures necessàries per adequar l'aplicació del que disposa aquesta Ordre,
en relació amb els nens i nenes que resideixin en centres de protecció de menors, centres habitacionals
socials de suport per a persones amb discapacitat o altres serveis residencials anàlegs.

Aquesta Ordre entrarà en vigor a les 00:00 hores del 26-04-2020.
Barcelona 25 d’abril de 2020.
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ORDRE SND/380/2020, de 30 d'abril, sobre les condicions en les quals es pot realitzar activitat física no
professional a l'aire lliure durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE núm. 121, de
01-05-2020)
Aquesta ordre té per objecte establir les condicions en les quals les persones de 14 anys d'ara endavant podran
realitzar activitat física no professional a l'aire lliure durant la vigència de l'estat d'alarma.
Desplaçaments permesos per a la pràctica d'activitat física: art. 1


S'habilita a les persones de 14 anys d'ara endavant, a circular per les vies o espais d'ús públic per a la
pràctica de les activitats físiques. Es tractarà de pràctica no professional de qualsevol esport individual
que no requereixi contacte amb tercers, així com els passejos. Aquestes activitats es podran realitzar una
vegada al dia i durant les franges horàries previstes.



Durant els passejos es podrà sortir acompanyat d'una sola persona convivent. No obstant això, aquelles
persones que per necessitat hagin de sortir acompanyades podran fer-ho també per una persona
emprada de llar a càrrec o persona cuidadora habitual.



La pràctica no professional de qualsevol esport individual que no requereixi contacte només es podrà
realitzar de manera individual. No obstant això, aquelles persones que per necessitat hagin de sortir
acompanyades podran fer-ho per una persona convivent, una persona emprada de llar a càrrec o persona
cuidadora habitual.



Els passejos es realitzaran amb una distància no superior a un quilòmetre respecte al domicili. Aquesta
limitació no serà aplicable a la pràctica no professional de qualsevol esport individual, estant aquesta
permesa dins del municipi on es resideix.



No podran les persones que presentin símptomes o estiguin en aïllament domiciliari a causa d'un
diagnòstic per la COVID-19, o que es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut
contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticat de la COVID-19. Així mateix, tampoc podran
fer ús d'aquesta habilitació els residents en centres sociosanitaris de majors.



Els desplaçaments als quals es refereix aquest article s'entenen sense perjudici dels permesos amb
caràcter general en l’art. 7 del RD 463/2020, i en l'Ordre SND/370/2020, de 25 d'abril, podent ser aquests
acumulatius.

Requisits per a evitar el contagi: art. 3


Durant la pràctica de les activitats físiques autoritzades s’haurà de mantenir una distància interpersonal
amb tercers d'almenys dos metres.



S'han d'evitar els espais concorreguts, així com aquells llocs on puguin existir aglomeracions.



En la mesura que sigui possible, l'activitat física permesa per aquesta ordre ha de realitzar-se de manera
continuada evitant parades innecessàries en les vies o espais d'ús públic. Quan en atenció a les condicions
físiques de la persona que està realitzant l'activitat sigui necessari fer una parada en les vies o espais d'ús
públic, la mateixa es durà a terme pel temps estrictament necessari.



Haurà de complir-se amb les mesures de prevenció i higiene enfront de la COVID-19 indicades per les
autoritats sanitàries.



Per a possibilitar que es mantingui la distància de seguretat les entitats locals facilitaran el repartiment
de l'espai públic a favor dels que caminen i dels quals van amb bicicleta, en aquest ordre de prioritat.

Llocs permesos: art. 4


Es podrà circular per qualsevol via o espai d'ús públic, inclosos els espais naturals i zones verdes
autoritzades, sempre que es respectin els límits establerts en aquesta ordre.



No estarà permès l'accés a instal·lacions esportives tancades.



No es podrà fer ús de vehicle motoritzat o del transport públic per a desplaçar-se a vies o espais d'ús
públic amb la finalitat de practicar l'activitat física prevista en aquesta ordre.
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Franges horàries: art. 5


S'estableixen les següents franges horàries:
a)

La pràctica d'esport individual i els passejos només podran dur-se a terme entre les 6.00 hores i les
10.00 hores i entre les 20.00 hores i les 23.00 hores.

b) Aquelles persones que requereixin sortir acompanyades per motius de necessitat i les persones
majors de 70 d'anys podran practicar esport individual i passejar entre les 10.00 hores i les 12.00
hores i entre les 19.00 hores i les 20.00 hores. Les persones majors de 70 anys podran sortir
acompanyades d'una persona convivent d'entre 14 i 70 anys.


Les franges horàries previstes en aquest article no seran aplicable a aquells municipis i ens d'àmbit
territorial inferior al municipi que administrin nuclis de població separats amb una població igual o
inferior a 5.000 habitants, en els quals la pràctica de les activitats permeses per aquesta ordre es podrà
dur a terme entre les 6.00 hores i les 23.00 hores.



Excepcionalment, aquestes franges horàries podran no ser aplicable en aquells casos en els quals per
raons mèdiques degudament acreditades es recomani la pràctica de l'activitat física fora de les franges
establertes, així com per motius de conciliació justificats dels acompanyants de les persones majors,
menors o amb discapacitat.

Població infantil: DF 1a
Es modifica de l’art. 2.1 de l'Ordre SND/370/2020, que queda redactat en els següents termes:
Art. 2. Desplaçaments permesos
REDACCIÓ ANTERIOR

REDACCIÓ ACTUAL

S'habilita als nens i nenes, i a un adult responsable, a
circular per les vies o espais d'ús públic, d'acord amb el
que es preveu en l'article 7.1, paràgrafs e), g) i h), del Reial
decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara
l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi
sanitària ocasionada per la COVID-19, respecte a la
circulació permesa per causes d'assistència i cura de
persones menors, situació de necessitat i qualsevol altra
activitat d'anàloga naturalesa, sempre que es respectin
els requisits establerts en aquesta ordre per a evitar el
contagi.

S'habilita als nens i nenes, i a un adult responsable, a
circular per les vies o espais d'ús públic, d'acord amb el que
es preveu en l'article 7.1, paràgrafs e), g) i h), del Reial
decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat
d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19, respecte a la circulació
permesa per causes d'assistència i cura de persones
menors, situació de necessitat i qualsevol altra activitat
d'anàloga naturalesa, sempre que es respectin els
requisits establerts en aquesta ordre per a evitar el
contagi.

Aquesta circulació queda limitada a la realització d'un
passeig diari, de màxim una hora de durada i a una
distància no superior a un quilòmetre respecte al domicili
del menor, entre les 9.00 hores i les 21.00 hores.

Aquesta circulació queda limitada a la realització d'un
passeig diari, de màxim una hora de durada i a una
distància no superior a un quilòmetre respecte al domicili
del menor, entre les 12.00 hores i les 19.00 hores

L’Ordre entrarà en vigor a les 00.00 hores del dia 02-05- 2020 i mantindrà la seva eficàcia durant tota la
vigència de l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues.

Barcelona, 1 de maig de 2020
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ORDRE SND/381/2020, de 30 d'abril, per la qual es permet la realització d'activitats no professionals de cura
i recol·lecció de produccions agrícoles (BOE núm. 121, de 01-05-2020)
La present ordre té per objecte la regulació del desplaçament per a la cura i recol·lecció dels horts quan no es
tracti d'activitats de naturalesa laboral, professional o empresarial.
Requisits: art.1


El desplaçament per a la cura i recol·lecció dels horts queda autoritzat, sempre que es trobin en el mateix
terme municipal al del domicili, o en un adjacent a aquest.



El requisit de proximitat podrà exceptuar-se en situació de necessitat, per causa major o situació de
necessitat, considerant-se com a tal:
a)

La cura i alimentació d'animals.

b) La cura o recol·lecció d'horts d'autoconsum, en aquells casos en els quals, en atenció a la situació
socioeconòmica de l'interessat, el consum del producte dels mateixos resulti imprescindible per a
atendre la seva subsistència, la qual cosa es podrà acreditar pel titular per qualsevol dels mitjans
admesos en Dret.
Condicions sanitàries: art. 2


Tots els desplaçaments contemplats es realitzaran amb observança de les normes de protecció de la salut
i la seguretat dels ciutadans.



Aquests desplaçaments han de ser els mínims possibles per a la realització de les tasques indispensables
i l'apilament del necessari, excepte causa degudament justificada.

Desplaçaments individuals: art. 3


El desenvolupament dels treballs es realitzarà de manera individual, tret que s'acompanyi a persones amb
discapacitat, menors, majors, o per una altra causa justificada, i pel temps indispensable.

Aquesta ordre entrarà en vigor el 01-05-2020 i serà aplicable durant la vigència de l'estat d'alarma i les seves
successives pròrrogues.

Barcelona, 1 de maig de 2020
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Nota informativa de l’Ordre SND/388/2020, de 3 de maig, per la qual s'estableixen les condicions per a
l'obertura al públic de determinats comerços i serveis, i l'obertura d'arxius, així com per a la pràctica de
l'esport professional i federat (BOE núm. 123, de 03-05-2020)
Mitjançant aquesta Ordre s'adopten diferents mesures destinades a flexibilitzar determinades restriccions
establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en matèria de comerç minorista, hostaleria i
restauració, pràctica de l'esport professional i federat i arxius.
Aquesta Ordre entrarà en vigor a les 00.00 hores del dia 04-05-2020 i mantindrà la seva eficàcia durant tota
la vigència de l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues.


Comerç minorista (Cap. I): la finalitat de la present ordre és abordar la fase inicial o fase 0 destinada
a la reactivació de l'activitat comercial i de determinades activitats de serveis professionals que
requereixen l'obertura al públic d'establiments o locals, assimilades al comerç minorista, l'activitat
del qual es troba suspesa com ara perruqueries i centres d'estètica, serveis d'arranjaments i
reparacions, i similars.
En aquesta fase inicial, podran reobrir al públic aquells locals i establiments del comerç minorista i de
serveis professionals que garanteixin el compliment d'una sèrie de condicions que permetran
compatibilitzar aquesta reobertura amb les mesures higièniques adequades per a la protecció de la
salut i la seguretat dels ciutadans i dels treballadors, evitant així un repunt de la malaltia.



Hostaleria i restauració (Cap II): es disposa que les activitats d'hostaleria i restauració podran
realitzar-se, a més de mitjançant el servei de lliurament a domicili ja permès, mitjançant la possibilitat
de recollida pel client en l'establiment, sempre que es respectin determinades mesures d'higiene,
prevenció i aforament.



Esport professional i federat (Cap III): s'estableixen les condicions concretes en les quals s'ha de dur
a terme la tornada a l'activitat esportiva professional en aquesta primera fase. Aquestes condicions
han de ser aplicades sense perjudici del que es disposi en el Protocol bàsic d'actuació per el retorn
als entrenaments i reinici de les competicions federades i professionals elaborat pel Consell Superior
d'Esports.



Arxius (Cap. IV): s'estableix la reobertura al públic dels, Arxius de qualsevol titularitat i gestió, i es
regulen les condicions per a la realització de la seva activitat i la prestació dels serveis que li són
propis.

A continuació detallem les mesures que adopta l’Ordre basades en el Pla per a la transició cap a una nova
normalitat, aprovat pel Consell de Ministres el passat 28 d'abril de 2020, que estableix els principals
paràmetres i instruments per a l'adaptació del conjunt de la societat a la nova normalitat, amb les màximes
garanties de seguretat.
CONDICIONS PER A L'OBERTURA AL PÚBLIC D'ESTABLIMENTS I LOCALS COMERCIALS MINORISTES I DE
PRESTACIÓ DE SERVEIS ASSIMILATS (Cap. I)
Reobertura dels establiments i locals comercials minoristes i de prestació de serveis assimilats: (art. 1)


Es podran reobrir al públic tots els establiments i locals comercials minoristes i d'activitats de serveis
professionals l'activitat dels quals s'hagués suspès després de la declaració de l'estat d'alarma a excepció
d'aquells que tinguin una superfície de més de 400 metres quadrats, aquells que tinguin caràcter de
centre comercial o de parc comercial, o que es trobin a dins dels mateixos sense accés directe i
independent a l'exterior.



Requisits:
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a)

S'establirà un sistema de cita prèvia que garanteixi la permanència a l'interior de l'establiment o local
en un mateix moment d'un únic client per cada treballador, sense que es puguin habilitar zones
d'espera a l'interior d'aquests.
b) Es garantirà l'atenció individualitzada al client amb la corresponent separació física prevista en aquest
capítol o, en el cas que això no sigui possible, mitjançant la instal·lació de taulells o mampares.
c) S'establirà un horari d'atenció preferent per a majors de 65 anys, que haurà de fer-se coincidir amb
les franges horàries per a la realització de passejos i activitat física d'aquest col·lectiu.
Aquests requisits no seran aplicables a les activitats ni als establiments i locals comercials detallistes amb
obertura al públic permesa d'acord amb el RD 463/2020, de 14 de març, que podran continuar oberts en les
mateixes condicions, sense perjudici del compliment de les mesures de seguretat i higiene que es preveuen
en l'article 3 d’aquesta ordre.
Tots els establiments i locals que puguin procedir a la reobertura al públic segons el que es disposa en aquest
capítol, podran establir, en el seu cas, sistemes de recollida en el local dels productes adquirits, sempre que
garanteixin una recollida escalonada que eviti aglomeracions en interior del local o en el seu accés.
Els desplaçaments als establiments i locals als quals es refereix aquest article podran efectuar-se únicament
dins del municipi de residència, tret que el servei o producte no es trobi disponible en aquest.
Mesures d'higiene que s'hauran d'aplicar en els establiments i locals amb obertura al públic (art. 2):


Els establiments i locals que obrin al públic realitzaran, almenys dues vegades al dia, una neteja i
desinfecció de les instal·lacions amb especial atenció a les superfícies de contacte més freqüents com a
poms de portes, taulells, mobles, passamans, màquines dispensadores, terres, telèfons, penjadors, carros
i cistelles, aixetes, i altres elements de similars característiques, conforme a les següents pautes:
(i) Una de les neteges es realitzarà, obligatòriament, en finalitzar el dia;
(ii) S'utilitzaran desinfectants com a de lleixiu (1.50) acabada de preparar o qualsevol dels
desinfectants amb activitat virucida que es troben en el mercat i que han estat autoritzats i registrats
pel Ministeri de Sanitat. Si s'utilitza un desinfectant comercial es respectaran les indicacions de
l'etiqueta.
(iii) Després de cada neteja, els materials emprats i els equips de protecció individual (d'ara endavant
EPIs) utilitzats es rebutjaran de manera segura, procedint-se posteriorment a la rentada de mans.



Per a aquesta neteja es podrà realitzar, al llarg de la jornada i preferentment al migdia, una pausa
dedicada exclusivament a tasques de manteniment, neteja i reposició.



Així mateix, es realitzarà una neteja i desinfecció dels llocs de treball en cada canvi de torn, amb especial
atenció a taulells, mampares, teclats, terminals de pagament, pantalles tàctils, eines de treball i altres
elements susceptibles de manipulació, prestant especial atenció a aquells utilitzats per més d'un
treballador.



Quan en l'establiment o local coincideixin més d'un treballador per atendre el públic, les mesures de
neteja s'estendran no sols a la zona comercial, si no també, en el seu cas, a les zones privades dels
treballadors, com ara vestuaris, taquilles, lavabos, cuines i àrees de descans.



Es procedirà a la rentada i desinfecció diària dels uniformes i roba de treball, , que hauran de rentar-se de
manera mecànica en cicles de rentada entre 60 i 90 graus centígrads. En aquells casos en els quals no
s'utilitzi uniforme o roba de treball, les peces utilitzades pels treballadors en contacte amb els clients
també hauran de rentar-se en les condicions assenyalades anteriorment.



Es garantirà una ventilació adequada de tots els establiments i locals comercials.



No s'utilitzaran els lavabos dels establiments per els clients, excepte en cas estrictament necessari. En
aquest últim cas, es procedirà immediatament a la neteja de sanitaris, aixetes i poms de porta.



Tots els establiments i locals hauran de disposar de papereres, si pot ser amb tapa i pedal, en els quals
poder dipositar mocadors i qualsevol altre material d'un sol ús. Aquestes papereres hauran de ser
netejades de manera freqüent i almenys una vegada al dia.
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Mesures de prevenció de riscos per al personal que presti serveis en els establiments i locals que obrin al
públic: (art. 3)


No podran incorporar-se als seus llocs de treball en els establiments comercials els següents treballadors:
a) Treballadors que en el moment de la reobertura de l'establiment comercial estiguin en aïllament
domiciliari per tenir diagnòstic de la COVID19 o tinguin algun dels símptomes compatibles amb la
COVID19.
b) Treballadors que, no tenint símptomes, es trobin en període de quarantena domiciliària per haver
tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de la COVID19.



El titular de l'activitat econòmica que es realitzi en l'establiment o local haurà de complir, en tot cas, amb
les obligacions de prevenció de riscos establertes en la legislació vigent, tant amb caràcter general com
de manera específica per a prevenir el contagi del COVID19. En aquest sentit, s'assegurarà que tots els
treballadors comptin amb equips de protecció individual adequats al nivell de risc i que tinguin
permanentment a la seva disposició, en el lloc de treball, gels hidroalcohòlics amb activitat virucida
autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans, o quan això no sigui possible, aigua
i sabó. L'ús de màscares serà obligatori quan no pugui garantir-se la distància de seguretat interpersonal
d'aproximadament dos metres entre el treballador i el client o entre els propis treballadors. Tot el
personal haurà d'estar format i informat sobre el correcte ús dels citats equips de protecció. Això també
serà aplicable a tots els treballadors de terceres empreses que prestin serveis en el local o establiment,
ja sigui amb caràcter habitual o de manera puntual.



El fitxatge amb empremta dactilar serà substituït per qualsevol altre sistema de control horari que
garanteixi les mesures higièniques adequades per a protecció de la salut i la seguretat dels treballadors,
o bé s'haurà de desinfectar el dispositiu de fitxatge abans i després de cada ús, advertint als treballadors
d'aquesta mesura.



La disposició dels llocs de treball, l'organització dels torns i la resta de condicions de treball presents en
el centre es modificaran, en la mesura necessària, per a garantir la possibilitat de mantenir la distància de
seguretat interpersonal mínima de dos metres entre els treballadors, sent això responsabilitat del titular
de l'activitat econòmica o de la persona en qui aquest delegui.



La distància entre venedor o proveïdor de serveis i client durant tot el procés d'atenció al client serà
d'almenys un metre quan es compti amb elements de protecció o barreres, o d'aproximadament dos
metres sense aquests elements. En el cas de serveis que no permetin el manteniment de la distància de
seguretat interpersonal, com poden ser les perruqueries, centres d'estètica o fisioteràpia, s'haurà
d'utilitzar l'equip de protecció individual oportú que asseguri la protecció tant del treballador com del
client, havent d'assegurar en tot cas el manteniment de la distància de dos metres entre un client i un altre



Així mateix, les mesures de distància previstes en aquesta ordre hauran de complir-se, també, en els
vestuaris, taquilles i serveis dels treballadors, així com en les àrees de descans, menjadors, cuines i
qualsevol altra zona d'ús comú.



Si un treballador comencés a tenir símptomes compatibles amb la malaltia, es contactarà immediatament
amb el telèfon habilitat per a això per la CCAA o centre de salut corresponent. El treballador haurà
d'abandonar el seu lloc de treball fins que la seva situació mèdica sigui valorada per un professional
sanitari.



Les mesures que conté l’ Ordre podran ser ampliades per plans específics de seguretat i/o protocols
organitzatius acordats entre els propis treballadors a través dels seus representants i els empresaris o
associacions i patronals de cada sector i adaptar-los a les condicions reals de l'avaluació de riscos de cada
activitat (DF 2a).

Mesures de protecció i higiene aplicables als clients, a l'interior d'establiments i locals: (art. 4)


El temps de permanència en els establiments i locals serà l'estrictament necessari perquè els clients
puguin realitzar les seves compres o rebre la prestació del servei.



En els establiments en els quals sigui possible l'atenció personalitzada de més d'un client al mateix temps
haurà d'assenyalar-se de manera clara la distància de seguretat interpersonal de dos metres entre clients,
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amb marques en el terra, o mitjançant l'ús de balises, cartelleria i senyalització. En tot cas, l'atenció als
clients no podrà realitzar-se de manera simultània pel mateix treballador.


Els establiments i locals hauran de posar a la disposició del públic dispensadors de gels hidro-alcohòlics
amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, a l'entrada del local, i hauran d'estar
sempre en condicions d'ús.



En els establiments i locals comercials que comptin amb zones d'autoservei, haurà d’haver un treballador
de l'establiment, amb la finalitat d'evitar la manipulació directa dels productes, per part dels clients.



No es podran posar a disposició dels clients, productes de prova.



En els establiments del sector comercial tèxtil, i d'arranjaments de roba i similars, els emprovadors hauran
d'utilitzar-se per una única persona i després del seu ús es netejaran i desinfectaran.



En cas que un client s’emprovi una peça que posteriorment no adquireixi, el titular de l'establiment
implementarà mesures perquè la peça sigui higienitzada abans que sigui facilitada a altres clients.

CONDICIONS EN LES QUALS HAN DE DESENVOLUPAR-SE LES ACTIVITATS D'HOSTALERIA I RESTAURACIÓ
(Cap. II)
Activitats d'hostaleria i restauració: (art. 5)


Les activitats d'hostaleria i restauració podran realitzar-se mitjançant serveis de lliurament a domicili i
mitjançant la recollida de comandes pels clients en els establiments corresponents, quedant prohibit el
consum a l'interior dels establiments.



En els serveis de lliurament a domicili podrà establir-se un sistema de repartiment preferent per a
persones majors de 65 anys, persones dependents o altres col·lectius més vulnerables a la infecció per la
COVID19.



En els serveis de recollida en l'establiment, el client haurà de realitzar la comanda per telèfon o en línia i
l'establiment fixarà un horari de recollida, evitant aglomeracions al voltant de l'establiment.



Així mateix, l'establiment haurà de comptar amb un espai habilitat i senyalitzat per a la recollida de les
comandes on es realitzarà l'intercanvi i pagament. En tot cas, haurà de garantir-se la deguda separació
física establerta en aquest capítol o, quan això no sigui possible, facilitar-la amb la instal·lació de taulells
o mampares.



En aquells establiments que disposin de punts de sol·licitud i recollida de comandes per a vehicles, el
client podrà realitzar les comandes des del seu vehicle en el propi establiment i condicionada a la seva
posterior recollida.



Els establiments només podran romandre oberts al públic durant l'horari de recollida de comandes.

Mesures de prevenció de riscos per al personal que presti serveis dels establiments d'hostaleria i
restauració: (art. 6)


No podran incorporar-se als seus llocs de treball d’establiments comercials els següents treballadors:
a) Treballadors que en el moment de la reobertura de l'establiment comercial estiguin en aïllament
domiciliari per tenir diagnòstic de la COVID19 o tinguin algun dels símptomes compatibles amb la
COVID19.
b) Treballadors que, no tenint símptomes, es trobin en període de quarantena domiciliària per haver
tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de la COVID19.



El titular de l'activitat econòmica que es realitzi en l'establiment o local haurà de complir, en tot cas, amb
les obligacions de prevenció de riscos establertes en la legislació vigent, ja sigui amb caràcter general i de
manera específica per a prevenir el contagi de la COVID19. En aquest sentit, s'assegurarà que tots els
treballadors comptin amb equips de protecció individual adequats al nivell de risc, que inclogui almenys
màscares, i que tinguin permanentment a la seva disposició en el lloc de treball gels hidroalcohòlics amb
activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat i/o sabons per a la neteja de mans.
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Mesures en matèria higiene per als clients i aforament per als establiments d'hostaleria i restauració: (art.
7)


El titular de l'activitat d'hostaleria i restauració que es desenvolupi en l'establiment haurà de posar, en
tot cas, a la disposició dels clients:
a) a) A l'entrada de l'establiment: gels hidroalcohòlics amb activitat virucida autoritzats i registrats pel
Ministeri de Sanitat, que hauran d'estar sempre en condicions d'ús.
b) b) A la sortida de l'establiment: papereres amb tapa d'accionament no manual, dotades amb una
bossa d'escombraries.



El temps de permanència en els establiments en els quals es dugui a terme la recollida de comandes serà
l'estrictament necessari perquè els clients puguin realitzar la recollida d'aquests.



En els establiments en els quals sigui possible l'atenció personalitzada de més d'un client al mateix temps
haurà d'assenyalar-se de manera clara la distància de seguretat interpersonal de dos metres entre clients,
amb marques en el terra, o mitjançant l'ús de balises, cartelleria i senyalització. En tot cas, l'atenció als
clients no podrà realitzar-se de manera simultània a diversos clients pel mateix treballador.



En cas que no pugui atendre un sol treballador a més d'un client al mateix temps en les condicions
previstes en l'apartat anterior, l'accés a l'establiment es realitzarà de manera individual, no permetent-se
la permanència dins de l’establiment de més d'un client, excepte en aquells casos en els quals es tracti
d'un adult acompanyat per una persona amb discapacitat, menor o major.

CONDICIONS EN LES QUALS HA DE DESENVOLUPAR-SE L'ACTIVITAT ESPORTIVA PROFESSIONAL I FEDERADA
(Cap. III)
Esportistes professionals i esportistes qualificats d'alt nivell: (art. 8)


Els esportistes professionals podran realitzar entrenaments de manera individual, a l'aire lliure, dins dels
límits de la província en la qual resideixin. Per a això:
a)

Podran accedir lliurement, en cas de resultar necessari, a aquells espais naturals en els quals hagin
de desenvolupar la seva activitat esportiva, com el mar, rius, o embassaments, entre altres.
b) Podran utilitzar els complements esportius i l’equipament necessari.


El desenvolupament dels entrenaments i l'ús del material haurà de realitzar-se mantenint, en tot cas, les
corresponents mesures de distanciament social i higiene per a la prevenció del contagi de la COVID19,
indicades per les autoritats sanitàries.



Els esportistes que practiquin modalitats d'esport adaptat o de caràcter paralímpic, podran comptar amb
l'acompanyament d'un altre esportista per a realitzar la seva activitat, si això resulta imprescindible . En
aquest cas, les distàncies de seguretat interpersonal es reduiran el necessari per a la pràctica esportiva,
havent d'utilitzar tots dos màscara, i s'aplicaran les mesures que es considerin oportunes per a garantir la
higiene personal i l'etiqueta respiratòria que procedeixin en cada cas.



La durada i l'horari dels entrenaments seran els necessaris per al manteniment adequat de la forma
esportiva.



Podrà presenciar els entrenaments una persona que exerceixi la labor d'entrenador, sempre que resulti
necessari i que mantingui les pertinents mesures de distanciament social i higiene per a la prevenció del
contagi de la COVID19 indicades per les autoritats sanitàries.



Amb caràcter general, la distància de seguretat interpersonal serà de dos metres, excepte en la utilització
de bicicletes, patins o un altre tipus de equipaments similars, i en aquest cas serà de deu metres. Aquestes
distàncies mínimes no seran exigibles en cas dels esportistes paralímpics o d’esport adaptat.



La federació esportiva corresponent emetrà la deguda acreditació als esportistes federats que compleixin
els requisits, considerant-se, a aquest efecte, la llicència esportiva o el certificat d'Esportista d'Alt Nivell
suficient acreditació.

Altres esportistes federats: (art. 9)
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Els esportistes federats no recollits a l’article anterior podran realitzar entrenaments de manera
individual, en espais a l'aire lliure, dues vegades al dia, entre les 6.00 hores i les 10.00 hores i entre les
20.00 hores i les 23.00 hores, i dins dels límits del terme municipal en el qual tinguin la seva residència.



Per a això, si fos necessari, podran accedir lliurement a aquells espais naturals en els quals hagin de
desenvolupar la seva activitat esportiva com el mar, rius, o embassaments, entre altres. No obstant això,
si en la modalitat esportiva practicada participessin animals, es podrà realitzar la pràctica a l'aire lliure, de
manera individualitzada, en el lloc on aquests romanguin, mitjançant cita prèvia, i durant el mateix
període de temps.



Quan es tracti d'esportistes federats, en modalitats d'esport adaptat, s'estarà al que es disposa en l’art. 8



Així mateix, s'haurà de respectar la distància de seguretat interpersonal.



No es permet la presència d'entrenadors o un altre tipus de personal auxiliar durant l'entrenament.



La federació esportiva corresponent emetrà la deguda acreditació als esportistes federats que compleixin
aquests requisits, considerant-se, a aquest efecte, la llicència esportiva suficient acreditació.

Entrenament de caràcter bàsic d'esportistes pertanyents a lligues professionals: (art. 9)


Els esportistes integrats a clubs o societats anònimes esportives participants en lligues professionals
podran realitzar entrenaments de caràcter bàsic, dirigits a una modalitat esportiva específica, de manera
individual i complint amb les corresponents mesures de prevenció i higiene.



S'entendrà per entrenament de caràcter bàsic l'entrenament individualitzat, desenvolupat en els centres
d'entrenament de què disposin els clubs o societats anònimes esportives, adaptat a les especials
necessitats de cada modalitat esportiva.



Els entrenaments bàsics d'aquests esportistes es desenvoluparan complint estrictament les mesures de
distanciament social i higiene per a la prevenció del contagi de la COVID19: distància de seguretat
interpersonal d'almenys dos metres, rentat de mans, ús d'instal·lacions, proteccions sanitàries, i totes
aquelles qüestions relatives a la protecció dels esportistes i personal auxiliar de la instal·lació.



La lliga professional corresponent emetrà la deguda acreditació als esportistes integrats en ella que
compleixin aquests requisits als efectes pertinents.

CONDICIONS PER A L'OBERTURA AL PÚBLIC, REALITZACIÓ D'ACTIVITATS I PRESTACIÓ DE SERVEIS EN ELS
ARXIUS, DE QUALSEVOL TITULARITAT I GESTIÓ (Cap. IV)
Activitats i serveis: (art. 11)


Els arxius prestaran els seus serveis preferentment per via telemàtica, mitjançant sol·licituds i peticions
que seran ateses, quan resulti possible, pels serveis d'informació, administració i reprografia digital. Les
sol·licituds es registraran i atendran per ordre de recepció i seran ateses, seguint aquest criteri, pels
serveis de referència i atenció al ciutadà, els quals proporcionaran la informació oportuna, o lliuraran les
corresponents còpies digitals o en paper, obtingudes a partir de suports digitals, fins a un màxim de vinti-cinc unitats.



Quan sigui absolutament imprescindible, els ciutadans podran sol·licitar la consulta presencial de fins a
deu documents o unitats d'instal·lació física en què aquests es trobin, per jornada de treball. Aquestes
consultes hauran de realitzar-se en les dependències establertes per a aquesta fi. L'arxiu comunicarà,
presencialment o per correu electrònic, la data i les condicions de consulta dels documents o unitats
d'instal·lació corresponents. Els serveis presencials de qualsevol tipus, sol·licitats personalment o
mitjançant sistema de cita prèvia, seran atesos per rigorós ordre de sol·licitud.



Tant en el cas de sol·licituds presencials com telemàtiques, seran ateses de manera prioritària les
peticions d'informació i les còpies de documents que hagin d'aportar-se en procediments administratius
i judicials.



Si concorreguessin circumstàncies excepcionals que justifiquin que no es puguin atendre les sol·licituds
d'accés als documents o a les unitats d'instal·lació, o concorregués qualsevol circumstància tècnica que
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impedís realitzar les còpies sol·licitades, es procurarà atendre les peticions realitzades al més aviat
possible. Aquesta circumstància haurà de ser comunicada als interessats personalment o mitjançant
correu electrònic.


Els ordinadors i mitjans informàtics dels arxius, destinats per a l'ús públic dels ciutadans, no podran ser
emprats per usuaris i investigadors. Aquests podran, no obstant això, utilitzar els seus equips i recursos
personals amb connectivitat a la xarxa durant la seva estada a les sales de consulta o a les que s'habilitin
per a tal fi. Tampoc es prestaran els serveis de consulta de materials especials.



Els documents i materials dels arxius als quals tinguin accés els usuaris de manera presencial hauran de
quedar en quarantena durant un període mínim de deu dies abans de poder ser utilitzats de nou.



Els arxius que no comptin amb espais i dependències propis no estaran obligats a la prestació dels serveis
presencials establerts en aquest article.

Procediment i requisits per a l'accés dels ciutadans als arxius: (art. 12)


Els ciutadans que accedeixin a les instal·lacions dels arxius hauran d'adoptar les mesures adequades per
a protegir la seva salut i evitar contagis, així com complir les recomanacions de les autoritats sanitàries;
mantenint la corresponent distància interpersonal, tant en els circuits de comunicació i demanda de
serveis administratius, com a les sales de treball i consulta, o en qualssevol altres dependències i espais
d'ús públic.



Els arxius hauran de posar a disposició dels usuaris aigua, sabó, tovalloles de paper d'un sol ús i solucions
hidroalcohòliques.

Mesures de prevenció de riscos laborals en relació amb el personal dels arxius: (art. 13)


Els titulars o gestors dels arxius hauran de comptar amb els protocols i mesures de prevenció de riscos
necessaris per a garantir que els treballadors, ja siguin públics o privats, puguin exercir les seves funcions
en les condicions adequades, sent en tot cas d'aplicació les recomanacions de les autoritats sanitàries.



Així mateix, hauran de proveir a aquests treballadors d'elements de protecció personal suficients, i
complir amb totes les obligacions de prevenció de riscos que resultin d'aplicació.

Elements de protecció, senyalització i informació sobre les condicions de desescalada: (art. 14).


Els arxius hauran d'adequar les seves instal·lacions per a garantir la protecció tant dels treballadors com
dels ciutadans que hi accedeixin.



Així mateix, hauran d'establir la senyalització necessària en els seus edificis i instal·lacions, i informar els
ciutadans a través de les seves pàgines web i xarxes socials, i a les que corresponguin en el seu cas a les
Administracions o entitats titulars o gestores d'aquests.

Barcelona, 3 de maig de 2020.
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Nota informativa de la ORDRE SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades
restriccions d'àmbit nacional, establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase
1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat (BOE núm. 130, de 09-05-2020)
En atenció a l'actual situació epidemiològica de la crisi sanitària, es procedeix a flexibilitzar determinades
mesures per a determinades unitats territorials. Les mesures que ara s'estableixen podran ser
complementades per les que en l'àmbit del transport, interior i defensa siguin aprovades per les restants
autoritats delegades.
L’Ordre sortirà plens efectes? des de les 00.00 hores del dia 11-05-2020, i mantindrà la seva eficàcia durant
tota la vigència de l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues.
Aquesta ordre té per objecte establir les condicions per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit
nacional establertes per l'estat d'alarma, en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova
normalitat. Serà aplicable a les activitats objecte d’aquesta que es desenvolupin en les unitats territorials que
consten en l'annex, així com a les persones que resideixin en aquestes unitats. En el cas de Catalunya, l’Ordre
s’aplica a les regions sanitàries de Camp de Tarragona, Alt Pirineu i Aran, i Terres de l’Ebre.
Les persones vulnerables a la COVID-19 també podran fer ús de les habilitacions previstes en aquesta ordre,
sempre que la seva condició clínica estigui controlada i ho permeti, i es mantinguin les rigoroses mesures de
protecció. No podran fer ús d'aquestes habilitacions, ja sigui per a reincorporar-se al seu lloc de treball o per
a acudir als locals, establiments, centres, llocs d'espectacles o realitzar les activitats a què es refereix aquesta
ordre, les persones que presentin símptomes o estiguin en aïllament domiciliari a causa d'un diagnòstic per la
COVID-19, o que es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna
persona amb símptomes o diagnosticada de la COVID-19.
Entre les principals mesures establertes per aquesta ordre cal assenyalar:


Una sèrie de mesures per a garantir la protecció dels treballadors en el seu lloc de treball, així com per a
evitar la concentració de persones en determinats moments.



En l'àmbit social, es permet circular per la província, illa o unitat territorial de referència a l'efecte del
procés de desescalada. Així mateix, es flexibilitzen les mesures per a la contenció de la malaltia aplicables
a les vetlles i enterraments, establertes per l'Ordre SND/298/2020, de 29 de març sempre que es respectin
les condicions de prevenció i higiene establertes en aquesta ordre. Igualment, es permet l'assistència a
llocs de culte sempre que no se superi un terç del seu aforament.



En l'àmbit del comerç minorista i de prestació de serveis, es manté l'obertura dels locals i establiments
minoristes sempre que tinguin una superfície igual o inferior a 400 metres quadrats, i amb excepció
d'aquells que es trobin dins de parcs o centres comercials sense accés directe i independent des de
l'exterior. Així mateix, podran procedir a la seva reobertura al públic, mitjançant la utilització de la cita
prèvia, els concessionaris d'automoció, les estacions d'inspecció tècnica de vehicles i els centres de
jardineria i vivers de plantes sigui quina sigui la seva superfície d'exposició, així com les entitats
concessionàries de joc públic d'àmbit estatal. També s'estableixen les condicions de seguretat i higiene
aplicables al proveïment de productes alimentaris i de primera necessitat, a través de la xarxa de
subministrament de venda ambulant (mercats ambulants).



Respecte al desenvolupament de les activitats d'hostaleria i restauració s'estableix la reobertura al públic
de les terrasses a l'aire lliure dels establiments d'hostaleria i restauració. L'ocupació màxima permesa serà
de deu persones per taula o agrupació de taules, limitant-se al 50% el nombre de taules permeses
respecte a l'any immediatament anterior. Així mateix, es regulen les necessàries mesures de prevenció i
higiene a adoptar.



En matèria de serveis socials es disposa l'obertura de tots els centres recollits en el Catàleg de Referència
de Serveis Socials, aprovat pel Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l'Autonomia i
l'Atenció a la Dependència, amb la finalitat que puguin dur a terme l'atenció presencial d'aquells ciutadans

que la necessitin, prestant especial atenció als serveis de teràpia, rehabilitació, atenció primerenca i
atenció diürna per a persones amb discapacitat i/o en situació de dependència.


En matèria d'educació es podrà procedir a l'obertura dels centres educatius i universitaris per a la seva
desinfecció, condicionament i per a la realització de funcions administratives. Així mateix, es disposa la
reobertura dels laboratoris universitaris per a les funcions que els són pròpies.



S'estableixen igualment les mesures aplicables en matèria de ciència i innovació relatives a la recuperació
de l'activitat que s'hagués alentit en les instal·lacions cientificotècniques i a la celebració de seminaris,
congressos i esdeveniments en l'àmbit de la recerca, el desenvolupament i la innovació. Si bé la majoria
de les instal·lacions cientificotècniques han romàs obertes i en desenvolupament de la seva activitat i, en
particular, aquelles vinculades a la recerca en l'àmbit de l'emergència sanitària provocada per la COVID19, mitjançant aquestes mesures es permetrà ara que la totalitat de les entitats puguin prosseguir amb
les seves activitats en condicions de seguretat per a tots els treballadors.



Les biblioteques públiques de la xarxa estatal, autonòmica, municipal i universitària, han romàs tancades
des de la declaració de l'estat d'alarma. En aquesta transició cap a la nova normalitat, s'aniran incorporant
en les diferents fases els serveis bibliotecaris, sempre prioritzant la protecció de la salut i la seguretat tant
per al personal en biblioteques com per als usuaris dels serveis, recollint-se en aquesta primera fase les
activitats de préstec i devolució d'obres, lectura en sala, així com d'informació bibliogràfica i bibliotecària.



Es possibilita la reobertura dels museus, de qualsevol titularitat i gestió, per a permetre les visites a la
col·lecció i a les exposicions temporals, reduint-se a un terç l'aforament previst per a cadascuna de les
seves sales i espais públics.



En matèria de pràctica esportiva, s'estableixen les condicions en les quals els esportistes professionals,
d'Alt Nivell, d'Alt Rendiment, d'interès nacional i esportistes federats poden realitzar la seva activitat
esportiva durant aquesta fase. Així, entre altres aspectes, es disposen les condicions per a la reobertura
dels Centres d'Alt Rendiment, de les instal·lacions esportives a l'aire lliure, dels centres esportius per a la
pràctica esportiva individual i l'entrenament mitjà en lligues professionals.



S'assenyalen les condicions en les quals poden tornar a realitzar-se produccions audiovisuals amb les
necessàries mesures de seguretat i higiene.



S'estableixen les condicions en les quals podran procedir a la seva reobertura al públic els hotels i
establiments turístics. Així, entre altres aspectes es permet que es puguin dur a terme els serveis de
restauració i cafeteria quan això sigui necessari per a la correcta prestació del servei d'allotjament, i
exclusivament per als clients allotjats. Aquest servei no podrà prestar-se en les zones comunes, que
romandran tancades.



Finalment, es disposa que es podran tornar a realitzar les activitats de turisme actiu i de naturalesa en
grups de fins a deu persones, havent de concertar-se aquestes activitats preferentment mitjançant cita
prèvia.

A continuació procedim a concretar aquelles mesures previstes en l’Ordre que puguin resultar de més interès
pel món local:
MESURES D'HIGIENE I PREVENCIÓ (Secció 2a)
Foment dels mitjans no presencials de treball: art. 3


Sempre que sigui possible, es fomentarà la continuïtat del teletreball per a aquells treballadors que
puguin realitzar la seva activitat laboral a distància.

Mesures d'higiene i/o de prevenció per al personal treballador dels sectors d'activitat prevists en aquesta
ordre: art. 4


El titular de l'activitat econòmica o, en el seu cas, el director dels centres educatius i entitats previstes en
aquesta ordre haurà d'adoptar les mesures necessàries per a complir les mesures d'higiene i/o prevenció
per al personal treballador dels sectors d'activitat establerts en aquesta ordre. En aquest sentit,
s'assegurarà que tots els treballadors tinguin permanentment a la seva disposició en el lloc de treball gels

hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a
la neteja de mans, o quan això no sigui possible, aigua i sabó. Així mateix, quan no pugui garantir-se la
distància de seguretat interpersonal d'aproximadament dos metres, s'assegurarà que els treballadors
disposin d'equips de protecció adequats al nivell de risc. En aquest cas, tot el personal haurà d'estar
format i informat sobre el correcte ús dels citats equips de protecció. Això, serà també aplicable a tots els
treballadors d'empreses que prestin serveis en els centres, entitats, locals o establiments als quals resulta
d'aplicació aquesta ordre, ja sigui amb caràcter habitual o de manera puntual.


El fitxatge amb empremta dactilar serà substituït per qualsevol altre sistema de control horari que
garanteixi les mesures higièniques adequades per a protecció de la salut i la seguretat dels treballadors,
o bé s'haurà de desinfectar el dispositiu de fitxatge abans i després de cada ús, advertint als treballadors
d'aquesta mesura.



La disposició dels llocs de treball, l'organització dels torns i la resta de condicions de treball existents en
els centres, entitats, locals i establiments es modificaran, en la mesura necessària, per a garantir la
possibilitat de mantenir la distància de seguretat interpersonal mínima de dos metres entre els
treballadors, sent això responsabilitat del titular de l'activitat econòmica o, en el seu cas, del director dels
centres educatius i entitats, o de la persona en qui aquests deleguin. Així mateix, les mesures de distància
hauran de complir-se, també , en els vestuaris, taquilles i serveis dels treballadors, així com en qualsevol
altra zona d'ús comú.



Si un treballador comencés a tenir símptomes compatibles amb la malaltia, es contactarà immediatament
amb el telèfon habilitat per a això per la CA o centre de salut corresponent i, en el seu cas, amb els
corresponents serveis de prevenció de riscos laborals. Sempre que sigui possible, el treballador es
col·locarà una màscara, havent d'abandonar, en tot cas, el seu lloc de treball fins que la seva situació
mèdica sigui valorada per un professional sanitari.

Mesures per a prevenir el risc de coincidència massiva de persones en l'àmbit laboral: art. 5


Sense perjudici de l'adopció de les necessàries mesures de protecció col·lectiva i individual, els centres
hauran de realitzar els ajustos en l'organització horària que resultin necessaris per a evitar el risc de
coincidència massiva de persones, treballadores o no, a espais o centres de treball durant les franges
horàries de previsible màxima afluència o concentració, atesa la zona geogràfica de la qual es tracti, i de
conformitat amb el següent: existeix risc de coincidència massiva de persones quan no hi hagi
expectatives raonables que es respectin les distàncies mínimes de seguretat, particularment en les
entrades i sortides al treball, tenint en compte tant la probabilitat de coincidència massiva de les persones
treballadores com l'afluència d'altres persones que sigui previsible o periòdica.



Els ajustos hauran d'efectuar-se tenint en compte les instruccions de les autoritats competents, així com,
en el seu cas el que es preveu en la normativa laboral i convencional que resulti d'aplicació.

Mesures d'higiene exigibles a les activitats previstes en aquesta ordre: art. 6


El titular de l'activitat econòmica o, en el seu cas, el director dels centres educatius i entitats haurà
d'assegurar que s'adopten les mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques i intensitat
d'ús dels centres, entitats, locals i establiments.



En les tasques de neteja es prestarà especial atenció a les zones d'ús comú i a les superfícies de contacte
més freqüents com a poms de portes, taules, mobles, passamans, terres, telèfons, penjadors, i altres
elements de similars característiques. Les mesures de neteja s'estendran també, en el seu cas, a zones
privades dels treballadors, com ara vestuaris, taquilles, serveis, cuines i àrees de descans. Se seguiran les
pautes següents:
a)



S'utilitzaran desinfectants com a dilucions de lleixiu (1.50) acabada de preparar o qualsevol dels
desinfectants amb activitat virucida que es troben en el mercat i que han estat autoritzats i registrats
pel Ministeri de Sanitat. En l'ús d'aquest producte es respectaran les indicacions de l'etiqueta.
b) Després de cada neteja, els materials emprats i els equips de protecció utilitzats es rebutjaran de
manera segura, procedint-se posteriorment a la rentada de mans.
Quan existeixin llocs de treball compartits per més d'un treballador, es realitzarà la neteja i desinfecció
del lloc després de la finalització de cada ús, amb especial atenció al mobiliari i altres elements
susceptibles de manipulació.














En el cas que s'emprin uniformes o roba de treball, es procedirà a la rentada i desinfecció diària d'aquests,
havent de rentar-se de manera mecànica en cicles de rentada entre 60 i 90 graus centígrads. En aquells
casos en els quals no s'utilitzi uniforme o roba de treball, les peces utilitzades pels treballadors en contacte
amb clients, visitants o usuaris, també hauran de rentar-se en les condicions assenyalades anteriorment.
S'han de fer tasques de ventilació periòdica en les instal·lacions i, com a mínim, de manera diària i per
espai de cinc minuts.
Quan en els centres, entitats, locals i establiments hi hagi ascensor o muntacàrregues, el seu ús es limitarà
al mínim imprescindible i s'utilitzaran preferentment les escales. Quan sigui necessari utilitzar-los,
l'ocupació màxima serà d'una persona, tret que sigui possible garantir la separació de dos metres entre
elles, o en aquells casos de persones que puguin requerir assistència, i en aquest cas també es permetrà
la utilització pel seu acompanyant.
Quan l'ús dels lavabos estigui permès per clients, visitants o usuaris, la seva ocupació màxima serà d'una
persona, excepte en aquells supòsits de persones que puguin requerir assistència, i en aquest cas també
es permetrà la utilització pel seu acompanyant. Haurà de procedir-se a la neteja i desinfecció d’aquests
espais amb molta condícia, com a mínim, sis vegades al dia.
Es fomentarà el pagament amb targeta o altres mitjans que no suposin contacte físic entre dispositius,
evitant, en la mesura que sigui possible, l'ús de diners en efectiu. Es netejarà i desinfectarà el datàfon
després de cada ús, així com el TPV si l'empleat que l'utilitza no és sempre el mateix.
S'haurà de disposar de papereres, si pot ser amb tapa i pedal, per llençar mocadors i qualsevol altre
material d'un sol ús. Aquestes papereres hauran de ser netejades de manera freqüent, i almenys una
vegada al dia.
El que es preveu en aquest article s'aplicarà sense perjudici de les especialitats en matèria de neteja i
desinfecció establertes per a sectors concrets.

FLEXIBILITZACIÓ DE MESURES DE CARÀCTER SOCIAL (Cap. II)
Llibertat de circulació: art. 7


Es podrà circular per la província o unitat territorial de referència a l'efecte del procés de desescalada,
sense perjudici de les excepcions que justifiquin el desplaçament a una altra part del territori nacional per
motius sanitaris, laborals, professionals o empresarials, de retorn al lloc de residència familiar, assistència
i cura dels avis, dependents o persones amb discapacitat, causa de força major o situació de necessitat o
qualsevol altra d'anàloga naturalesa.



En tot cas, hauran de respectar-se les mesures de seguretat i higiene establertes per les autoritats
sanitàries per a la prevenció de la COVID-19, i, en particular, les relatives al manteniment d'una distància
mínima de seguretat de, almenys, dos metres, o, en defecte d'això, mesures alternatives de protecció
física, d'higiene de mans i etiqueta respiratòria. A aquest efecte, els grups haurien de ser d'un màxim de
deu persones, excepte en el cas de persones convivents.



En el cas de les unitats territorials es permet la mobilitat interterritorial entre municipis confrontants de
trànsit habitual per a la realització d'activitats socioeconòmiques.



D'acord amb el que s'estableix en l’art. 4 del RD 514/2020, les mesures de llibertat de circulació seran
aplicades pel President de la Generalitat.

Vetlles i enterraments: art. 8


Les vetlles podran realitzar-se en tota mena d'instal·lacions, públiques o privades, amb un límit màxim a
cada moment de quinze persones en espais a l'aire lliure o deu persones en espais tancats, siguin o no
convivents.



La participació en la comitiva per a l'enterrament o comiat per a cremació de la persona mortaes
restringeix a un màxim de quinze persones, entre familiars i afins, a més de, en el seu cas, el ministre de
culte o persona assimilada de la confessió respectiva per a la pràctica dels ritus funeraris de comiat del
difunt. En tot cas, hauran de respectar-se les mesures de seguretat i higiene establertes per les autoritats

sanitàries per a la prevenció de la COVID-19, relatives al manteniment d'una distància mínima de
seguretat de dos metres, higiene de mans i etiqueta respiratòria.
Llocs de culte: art. 9


Es permetrà l'assistència a llocs de culte sempre que no se superi un terç del seu aforament i que es
compleixin les mesures generals de seguretat i higiene establertes per les autoritats sanitàries.
Determinat el terç de l'aforament disponible, es mantindrà la distància de seguretat de, almenys, un
metre entre les persones. L'aforament màxim haurà de publicar-se en lloc visible de l'espai destinat al
culte.



Si l'aforament màxim no estigués clarament determinat es podran utilitzar els següents estàndards per al
seu càlcul:
a)

Espais amb seients individuals: una persona per seient, havent de respectar-se, en tot cas, la
distància mínima d'un metre.
b) Espais amb bancs: una persona per cada metre lineal de banc.
c) Espais sense seients: una persona per metre quadrat de superfície reservada per als assistents.
Per a aquest còmput es tindrà en compte l'espai reservat per als assistents excloent-hi els passadissos,
vestíbuls, lloc de la presidència i col·laterals, patis i, si n'hi hagués, lavabos.


No es podrà utilitzar l'exterior dels edificis ni la via pública per a la celebració d'actes de culte.



Sense perjudici de les recomanacions de cada confessió en les quals es tinguin en compten les condicions
de l'exercici del culte pròpies de cadascuna d'elles, amb caràcter general s'hauran d'observar les següents
recomanacions:
a) Ús de mascareta amb caràcter general.
b) Abans de cada reunió o celebració, s'hauran de fer tasques de desinfecció dels espais utilitzats o que
es vagin a utilitzar, i durant el desenvolupament de les activitats, es reiterarà la desinfecció dels
objectes que es toquen amb major freqüència.
c) S'organitzaran les entrades i sortides per evitar agrupacions de persones en els accessos i voltants
dels llocs de culte.
d) Es posarà a la disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat
virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, en tot cas a l'entrada del lloc de culte, que
hauran d'estar sempre en condicions d'ús.
e) No es permetrà l'ús d'aigua beneïda i les ablucions rituals hauran de realitzar-se a casa.
f) Es facilitarà a l'interior dels llocs de culte la distribució dels assistents, senyalitzant si fos necessari els
seients o zones utilitzables en funció de l'aforament permès en cada moment.
g) En els casos en els quals els assistents se situïn directament a terra i es descalcin abans d'entrar en el
lloc de culte, s'usaran catifes personals i se situarà el calçat en els llocs estipulats, dins de bosses i
separat.
h) Es limitarà al menor temps possible la durada de les trobades o celebracions.
i) Durant el desenvolupament de les reunions o celebracions, s'evitarà:
1r El contacte personal, mantenint en tot moment la distància de seguretat.
2n La distribució de qualsevol mena d'objecte, llibres o fullets.
3r Tocar o besar objectes de devoció o altres objectes que habitualment s’ es facin servir.
4t L'actuació de cors.

CONDICIONS PER A LA REOBERTURA AL PÚBLIC D'ESTABLIMENTS I LOCALS COMERCIALS MINORISTES I DE
PRESTACIÓ DE SERVEIS ASSIMILATS (Cap. III)
Reobertura dels establiments i locals comercials minoristes i de prestació de serveis assimilats (art. 10)


Podrà procedir-se a la reobertura al públic de tots els establiments i locals comercials minoristes i
d'activitats de serveis professionals l'activitat dels quals s'hagués suspès després de la declaració de l'estat
d'alarma sempre que tinguin una superfície útil d'exposició i venda igual o inferior a 400 metres quadrats,

amb excepció d'aquells que es trobin dins de parcs o centres comercials sense accés directe i independent
des de l'exterior, sempre que compleixin tots els requisits següents:
a)

Que es redueixi al 30% l'aforament total en els locals comercials. En el cas d'establiments distribuïts
en diverses plantes, la presència de clients en cadascuna d'elles haurà de respectar aquesta mateixa
proporció. En qualsevol cas, s'haurà de garantir una distància mínima de dos metres entre clients. En
els locals comercials en els quals no sigui possible mantenir aquesta distància, es permetrà únicament
la permanència dins del local d'un client.
b) Que s'estableixi un horari d'atenció amb servei prioritari per a majors de 65 anys.
c) Que compleixin addicionalment amb les mesures que es recullen en aquest capítol.


El que es disposa en aquest capítol, a excepció de les mesures de seguretat i higiene que es preveuen en
els articles 4, 11 i 12, no serà aplicable als establiments i locals comercials detallistes que ja estaven oberts
els quals podran continuar oberts, podent ampliar la superfície útil d'exposició i venda fins a 400 metres
quadrats, per a la venda de productes autoritzats.



Així mateix, podran procedir a la seva reobertura al públic, mitjançant la utilització de la cita prèvia, els
concessionaris d'automoció, les estacions d'inspecció tècnica de vehicles i els centres de jardineria i vivers
de plantes sigui com sigui la seva superfície útil d'exposició i venda. Igualment, podran procedir a la seva
reobertura al públic les entitats concessionàries de joc públic d'àmbit estatal, a excepció d'aquelles que
es trobin situades dins de centres comercials o parcs comercials, sense accés directe i independent des
de l'exterior.



Tots els establiments i locals que puguin procedir a la reobertura al públic podran establir, en el seu cas,
sistemes de recollida en el local dels productes adquirits per telèfon o en línia, sempre que garanteixin
una recollida escalonada que eviti aglomeracions en interior del local o al seu accés.



Podrà establir-se un sistema de repartiment a domicili preferent per a col·lectius determinats.



QUAN AIXÍ HO DECIDEIXIN ELS AJUNTAMENTS CORRESPONENTS, i havent de comunicar aquesta decisió
al Departament de Salut, podran procedir a la seva reobertura els mercats que desenvolupen la seva
activitat a l'aire lliure o de venda no sedentària en la via pública (mercats ambulants) donant preferència
a aquells de productes alimentaris i de primera necessitat i procurant que sobre els productes
comercialitzats es garanteixi la seva no manipulació per part dels consumidors. Els Ajuntaments
establiran requisits de distanciament entre llocs i condicions de delimitació del mercat amb l'objectiu
de garantir la seguretat i distància entre treballadors, clients i vianants. En tot cas, es garantirà una
limitació al 25% dels llocs habituals o autoritzats i una afluència inferior a un terç de l'aforament habitual,
podent alternativament procedir-se a l'augment de la superfície habilitada per a l'exercici d'aquesta
activitat de manera que es produeixi un efecte equivalent a la citada limitació.

Mesures d'higiene exigibles als establiments i locals amb obertura al públic (art. 11)


Els establiments i locals que obrin al públic realitzaran, almenys dues vegades al dia, una neteja i
desinfecció de les instal·lacions amb especial atenció a les superfícies de contacte més freqüents com a
poms de portes, taulells, mobles, passamans, màquines dispensadores, terres, telèfons, penjadors, carros
i cistelles, aixetes, i altres elements de similars característiques, conforme a les següents pautes:
a) Una de les neteges es realitzarà, obligatòriament, en finalitzar el dia.
b) Seran aplicable les indicacions de neteja i desinfecció previstes en l’art. 6.1.a) i b).



Per a aquesta neteja es podrà realitzar, al llarg de la jornada i preferentment al migdia, una pausa de
l'obertura dedicada a tasques de manteniment, neteja i reposició. Aquests horaris de tancament per
neteja es comunicaran degudament al consumidor per mitjà de cartelleria visible o missatges per
megafonia. Així mateix, es realitzarà una neteja i desinfecció dels llocs de treball en cada canvi de torn,
amb especial atenció a taulells i taules o altres elements dels llocs en mercats ambulants, mampares en
el seu cas, teclats, terminals de pagament, pantalles tàctils, eines de treball i altres elements susceptibles
de manipulació, prestant especial atenció a aquells utilitzats per més d'un treballador.



Quan en l'establiment o local romangui més d'un treballador atenent al públic, les mesures de neteja
s'estendran no sols a la zona comercial, sinó també, en el seu cas, a zones privades dels treballadors, com
ara vestuaris, taquilles, lavabos , cuines i àrees de descans.



Es revisarà, com a mínim una vegada al dia, el funcionament i la neteja de sanitaris, aixetes i poms de
porta amb molta condícia en els establiments i locals comercials minoristes.



En el cas de la venda automàtica, màquines de vending, bugaderies autoservei i activitats similars, el
titular de les quals haurà d'assegurar el compliment de les mesures d'higiene i desinfecció adequades tant
de les màquines com dels locals, així com informar als usuaris del seu correcte ús mitjançant la instal·lació
de cartelleria informativa. En tot cas, seran aplicable les mesures previstes en l’art. 6.



No s'utilitzaran els serveis dels establiments comercials per part dels clients, excepte en cas que resultés
estrictament necessari. En aquest últim cas, es procedirà immediatament a la neteja de sanitaris, aixetes
i poms de porta.

Mesures d'higiene i/o de prevenció per al personal treballador dels establiments i locals que obrin al públic:
art. 12


La distància entre venedor o proveïdor de serveis i client durant tot el procés d'atenció al client serà
d'almenys un metre quan es compti amb elements de protecció o barrera, o d'aproximadament dos
metres sense aquests elements. Així mateix, la distància entre els llocs dels mercats a l'aire lliure o de
venda no sedentària (mercats ambulants) en la via pública i els vianants serà de dos metres en tot
moment.



En el cas de serveis que no permetin el manteniment de la distància de seguretat interpersonal, com
poden ser les perruqueries, centres d'estètica o fisioteràpia, s'haurà d'utilitzar l'equip de protecció
adequat al nivell de risc que asseguri la protecció tant del treballador com del client, havent d'assegurar
en tot cas el manteniment de la distància de dos metres entre un client i un altre.

Mesures relatives a la higiene dels clients a l'interior d'establiments i locals i en els mercats a l'aire lliure o
de venda no sedentària en la via pública: art. 13


El temps de permanència en els establiments i locals serà l'estrictament necessari perquè els clients
puguin realitzar les seves compres o rebre la prestació del servei.



Els establiments i locals, així com els mercats a l'aire lliure o de venda no sedentària en la via pública
(mercats ambulants), hauran d'assenyalar de manera clara la distància de seguretat interpersonal de dos
metres entre clients, amb marques en el terra, o mitjançant l'ús de balises, cartelleria i senyalització per
a aquells casos en els quals sigui possible l'atenció individualitzada de més d'un client al mateix temps,
que no podrà realitzar-se de manera simultània pel mateix empleat.



Els establiments i locals hauran de posar a la disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics o
desinfectants amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, en tot cas en l'entrada
del local, que hauran d'estar sempre en condicions d'ús, recomanant-se també que estiguin a disposició
dels clients 'aquests dispensadors als voltants dels mercats a l'aire lliure o de venda no sedentària en la
via pública.



En els establiments i locals comercials, així com els mercats a l'aire lliure o de venda no sedentària en la
via pública, que comptin amb zones d'autoservei, haurà de prestar el servei un treballador de
l'establiment o mercat, amb la finalitat d'evitar la manipulació directa dels productes per part dels clients.



No es podrà posar a la disposició dels clients productes de prova no destinats a la venda com cosmètics,
productes de perfumeria, i similars que impliquin manipulació directa per successius clients.



En els establiments del sector comercial tèxtil, i d'arranjaments de roba i similars, els emprovadors hauran
d'utilitzar-se per una única persona, després del seu ús es netejaran i desinfectaran. En cas que un client
s’emprovi una peça que posteriorment no adquireixi, el titular de l'establiment implementarà mesures
perquè la peça sigui higienitzada abans que sigui facilitada a altres clients. Aquesta mesura serà també
aplicable a les devolucions de peces que realitzin els clients.

Mesures en matèria d'aforament per als establiments i locals oberts al públic: art. 14


Els establiments i locals hauran d'exposar al públic l'aforament màxim de cada local i assegurar que aquest
aforament, així com la distància de seguretat interpersonal de dos metres es respecta en el seu interior.
Per a això, els establiments i locals hauran d'establir sistemes que permetin el recompte i control de
l'aforament, de manera que aquest no sigui superat en cap moment, i que haurà d'incloure als propis

treballadors. L'organització de la circulació de persones i la distribució d'espais haurà de modificar-se,
quan sigui necessari, amb l'objectiu de garantir la possibilitat de mantenir les distàncies de seguretat
interpersonal exigides a cada moment pel Ministeri de Sanitat.


Preferiblement, sempre que un local disposi de dos o més portes, es podrà establir un ús diferenciat per
a l'entrada i la sortida, reduint així el risc de formació d'aglomeracions.



En els establiments i locals comercials que disposin d'aparcaments propis per als seus empleats i clients,
si en l'accés a les instal·lacions, les lectures de tiquets i targetes d'empleats no es poguessin realitzar de
manera automàtica sense contacte, aquest aparell lector serà substituït per un control manual i continu
per part del personal de seguretat, per a millor seguiment de les normes d'aforament. Aquest personal
també supervisarà que es compleixin les normes d'arribada i sortida escalonada dels empleats al seu lloc
de treball, segons els torns establerts pel centre. En el seu cas, i tret que estrictes motius de seguretat
recomanin el contrari, les portes que es trobin en el recorregut entre el pàrquing i l'accés a botiga o els
vestuaris dels empleats romandran obertes per a evitar la manipulació dels mecanismes d'obertura.

CONDICIONS PER A LA REOBERTURA AL PÚBLIC DE TERRASSES DELS ESTABLIMENTS D'HOSTALERIA I
RESTAURACIÓ (CAP. IV)
Reobertura de les terrasses a l'aire lliure dels establiments d'hostaleria i restauració: art. 15


Podrà procedir-se a la reobertura al públic de les terrasses a l'aire lliure dels establiments d'hostaleria i
restauració limitant-se al 50% de les taules permeses l'any immediatament anterior sobre la base de la
corresponent llicència municipal. En tot cas, haurà d'assegurar-se que es manté la deguda distància física
d'almenys dos metres entre les taules o, en el seu cas, agrupacions de taules. Es consideraran terrasses a
l'aire lliure tot l’espai no cobert o tot l’espai que estant cobert estigui envoltat lateralment per un màxim
de dues parets, murs o paraments.



En el cas que l'establiment d'hostaleria i restauració obtingués el permís de l'Ajuntament per a
incrementar la superfície destinada a la terrassa a l'aire lliure, es podran incrementar el nombre de taules
previst, respectant, en tot cas, la proporció del 50% entre taules i superfície disponible i duent a terme un
increment proporcional de l'espai per als vianants en el mateix tram de la via pública en el qual se situï la
terrassa.



L'ocupació màxima serà de deu persones per taula o agrupació de taules. La taula o agrupació de taules
que s'utilitzin per a aquest fi, hauran de ser concordes al nombre de persones, permetent que es respecti
la distància mínima de seguretat interpersonal.

Mesures d'higiene i/o prevenció en la prestació del servei en terrasses: art. 16
En la prestació del servei a les terrasses dels establiments d'hostaleria i restauració hauran de dur-se a terme
les següents mesures d'higiene i/o prevenció:
a)

Neteja i desinfecció de l'equipament de la terrassa, en particular taules, cadires, així com qualsevol altra
superfície de contacte, entre un client i un altre.
b) Es prioritzarà la utilització d’estovalles d'un sol ús. En el cas que això no fos possible, ha d'evitar-se l'ús de
les mateixes estovalles o estalvis amb diferents clients, optant per materials i solucions que facilitin el seu
canvi entre serveis i la seva rentada mecànica en cicles de rentada entre 60 i 90 graus centígrads.
c) S'hauran de posar a la disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb
activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, en tot cas en l'entrada de l'establiment o
local, que hauran d'estar sempre en condicions d'ús.
d) S'evitarà l'ús de cartes d'ús comú, optant per l'ús de dispositius electrònics propis, pissarres, cartells o
altres mitjans similars.
e) Els elements auxiliars del servei, com la vaixella, cristalleria, coberteria o estovalles, entre altres,
s'emmagatzemaran en recintes tancats i, si això no fos possible, lluny de zones de pas de clients i
treballadors.

S'eliminaran productes d'autoservei com tovalloneres, escuradents, vinagreres, setrills, i altres utensilis
similars, prioritzant monodosi d'un sol ús o el seu servei en altres formats sota petició del client.g) L'ús dels
serveis pels clients s'ajustarà al que es preveu en l’art. 6.5.
DELS SERVEIS I PRESTACIONS EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS (CAP. V)
Serveis i prestacions en matèria de serveis socials: art. 17


Els serveis socials hauran de garantir la prestació efectiva de tots els serveis i prestacions recollits en el
Catàleg de Referència de Serveis Socials, aprovat pel Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per
a l'Autonomia i l'Atenció a la Dependència. Per a això, els centres on es dispensin aquests serveis i
prestacions hauran d'estar oberts i disponibles per a l'atenció presencial a la ciutadania, sempre que
aquesta sigui necessària, i sense perjudici que s'adoptin les mesures de prevenció i higiene establertes
per les autoritats sanitàries. Quan sigui possible, es prioritzarà la prestació de serveis per via telemàtica,
reservant l'atenció presencial per aquells casos en què resulta imprescindible. En tot cas, es garantirà la
disponibilitat d'accés als serveis de teràpia, rehabilitació, atenció primerenca i atenció diürna per a
persones amb discapacitat i/o en situació de dependència.

CONDICIONS PER A LA REOBERTURA DELS CENTRES EDUCATIUS I UNIVERSITARIS (Cap. VI)
Reobertura dels centres educatius: art. 18


Podrà procedir-se a l'obertura dels centres educatius per a la seva desinfecció, condicionament i per a la
realització de funcions administratives. Serà responsabilitat dels directors dels centres educatius
determinar el personal docent i auxiliar necessari per a dur a terme les citades tasques.



Durant la realització de les tasques administratives s’ haurà de garantir una distància física de seguretat
de dos metres.

Mesures d'higiene i/o de prevenció en els centres educatius: art. 19
Per al desenvolupament de les activitats previstes en l'article anterior, els centres educatius hauran de complir
les següents mesures d'higiene i/o prevenció:
a) Es durà a terme la neteja i desinfecció del centre en els termes previstos en l’art. 6.
b) L'organització de la circulació de persones i la distribució d'espais haurà de modificar-se, quan sigui
necessari, amb l'objectiu de garantir la possibilitat de mantenir les distàncies de seguretat interpersonal
exigides a cada moment pel Ministeri de Sanitat.
c) Es limitarà al màxim possible l'ús de documents en paper i la seva circulació.
d) Els llocs d'atenció al públic disposaran de mesures de separació entre els treballadors del centre educatiu
i els usuaris.
e) Els centres educatius hauran de proveir als seus treballadors del material de protecció necessari per a la
realització de les seves funcions.
Reobertura dels centres i laboratoris universitaris: art. 20
MESURES DE FLEXIBILITZACIÓ EN MATÈRIA DE CIÈNCIA I INNOVACIÓ (Cap. VIII)
Reobertura gradual d'instal·lacions cientificotècniques. art. 21
Celebració de seminaris i congressos científics o innovadors: art. 22

CONDICIONS PER A LA REOBERTURA AL PÚBLIC DE LES BIBLIOTEQUES (CAP VIII)
Reobertura de les biblioteques i serveis autoritzats: art. 23



Podrà procedir-se a l'obertura de les biblioteques, tant de titularitat pública com privada per a les
activitats de préstec i devolució d'obres, lectura en sala, així com per a informació bibliogràfica i
bibliotecària. No podran dur-se a terme activitats culturals, activitats d'estudi en sala o de préstec
interbibliotecari, així com qualsevol altre servei destinat al públic. Així mateix, no es podrà fer ús dels
ordinadors i mitjans informàtics de les biblioteques destinats per a l'ús públic dels ciutadans, així com de
catàlegs d'accés públic en línia o catàlegs en fitxes de la biblioteca.



No obstant el que es preveu en l'apartat anterior, i pel que fa a la Biblioteca Nacional d'Espanya i a les
biblioteques especialitzades o amb fons antics, únics, especials o exclosos de préstec domiciliari per
qualsevol motiu, es podrà permetre la consulta de publicacions excloses de préstec domiciliari amb
reducció d'aforament i només en els casos en què es consideri necessari.



Les obres seran sol·licitades pels usuaris i proporcionades pel personal de la biblioteca. Una vegada
consultades, es dipositaran en un lloc apartat i separades entre si durant almenys catorze dies.



Les col·leccions en lliure accés romandran tancades al públic.

Mesures d'higiene i/o de prevenció a les biblioteques: art. 24


Abans de la reobertura al públic de les biblioteques, el responsable de cadascuna d'elles haurà d'adoptar
les següents mesures en relació amb les instal·lacions.
a) Procedir a la neteja i desinfecció de les instal·lacions, mobiliari i equips de treball.
b) En les zones d'accés i en els punts de contacte amb el públic, se situaran dispensadors de gels
hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat.
c) Instal·lació de pantalles protectores, mampares o panells de protecció quan escaigui. Així mateix,
hauran de fixar-se marques en el terra per a indicar a les persones que es dirigeixin als llocs d'atenció
al públic on han de col·locar-se per a respectar la distància mínima de seguretat.
d) Tancar, emplafonar, instal·lar balises, acordonar o instal·lar altres elements de divisió per a impedir
l'accés dels usuaris a les zones no habilitades per a la circulació dels usuaris.
e) Clausurar els ordinadors d'ús públic, catàlegs d'accés públic en línia i altres catàlegs, que només podrà
utilitzar el personal de la biblioteca.
f) Habilitar un espai a la biblioteca per a dipositar, durant almenys catorze dies, els documents retornats
o manipulats i disposar de carros suficients per al seu trasllat.



El responsable de cadascuna de les biblioteques haurà d'organitzar el treball de manera que es garanteixi
que la manipulació de llibres i altres materials es realitza pel menor nombre de treballadors possibles.



El responsable de cadascuna de les biblioteques establirà una reducció de l'aforament al 30% per a
garantir que es compleixen les mesures de distància social.



Per al desenvolupament de les activitats previstes les biblioteques hauran de complir les següents
mesures d'higiene i/o prevenció:
a) Es durà a terme la neteja i desinfecció del centre en els termes previstos en l’art. 6.
b) L'organització de la circulació de persones i la distribució d'espais haurà de modificar-se, quan sigui
necessari, amb l'objectiu de garantir la possibilitat de mantenir les distàncies de seguretat
interpersonal exigides a cada moment pel Ministeri de Sanitat.
c) Els llocs d'atenció al públic disposaran de mesures de separació entre els treballadors de la biblioteca
i els usuaris.
d) Sense perjudici del que es disposa en l’art. 24.f), no es desinfectaran els llibres i publicacions en paper.
e) En les zones d'accés i en els punts de contacte amb el públic, se situaran dispensadors de gels
hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat.
f) En cas que els visitants hagin d'utilitzar els lavabos serà aplicable el que es preveu en l’art. 6.5.

Mesures d'informació: art. 25


En les dependències de les biblioteques s'instal·laran cartells i altres documents informatius sobre les
mesures higièniques i sanitàries per al correcte ús dels serveis bibliotecaris. La informació oferta haurà
de ser clara i exposar-se en els llocs més visibles, com a llocs de pas, taulells i entrada de la biblioteca.

CONDICIONS PER A L'OBERTURA AL PÚBLIC DELS MUSEUS (CAP. IX)
Visites públiques als museus i mesures de control d'aforament: art.26


Els museus, de qualsevol titularitat i gestió, podran obrir les seves instal·lacions al públic per a permetre
les visites a la col·lecció i a les exposicions temporals, reduint-se a un terç l'aforament previst per a
cadascuna de les seves sales i espais públics.



En tot cas, els museus hauran d'adequar les seves instal·lacions per a garantir la protecció tant dels
treballadors com dels ciutadans que els visitin. Entre altres mesures, es podrà establir l'alteració de
recorreguts, l'ordenació d'entrades i sortides, o l'exclusió de sales que no permetin mantenir la distància
mínima de seguretat Només estaran permeses les visites i no es permetrà la realització d'activitats
culturals ni didàctiques.



L'ús dels elements museogràfics dissenyats per a un ús tàctil pel visitant estarà inhabilitat. Tampoc
estaran disponibles per als visitants les audio-guies, fullets en sala o un altre material anàleg.



Les visites seran individuals, entenent com a tals tant la visita d'una persona com la d'una unitat familiar
o unitat de convivència anàloga, sempre que es mantingui la distància de seguretat interpersonal de dos
metres.



El límit d'aforament previst serà objecte de control tant en la venda en taquilles com en la venda online
d'entrades. Per a això, si fos necessari, cada museu posarà a la disposició del públic un nombre màxim
d'entrades per trams horaris. Es recomanarà la venda online de l'entrada i, en cas de compra en taquilla,
serà aplicable el que es preveu en l’art. 6.6.



Tot el públic, inclòs el que espera per a accedir al museu, haurà de guardar una distància de seguretat
interpersonal de dos metres, A aquest efecte, s'hauran de col·locar en el terra vinils o altres elements
similars per a marcar aquesta distància en zones d'accés i espera. El personal d'atenció al públic recordarà
als visitants la necessitat de complir aquestes pautes tant en les zones de circulació com a les sales
d'exposició.



El servei de consigna no estarà disponible.

Mesures preventives higiénico sanitàries per al públic visitant: art. 27


En les zones d'accés i en els punts de contacte amb el públic, com ara taquilles o taulells d'informació, se
situaran dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida autoritzats i registrats
pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans, per a l’ús dels visitants.



S'instal·laran mampares o elements de protecció similar en aquells punts com ara taquilles o taulells
d'informació que impliquin un contacte directe entre treballadors i públic visitant.



Així mateix, haurà d'establir-se la senyalització necessària en els edificis i instal·lacions, i informar als
ciutadans a través de les seves pàgines web i xarxes socials de les mesures de sanitat i higiene d'obligat
compliment durant les visites, i de les quals corresponguin en el seu cas a les Administracions o entitats
titulars o gestores d'aquests.



Es durà a terme una neteja i desinfecció periòdica del museu, a l'efecte del qual s'estarà al que es disposa
en l’art. 6. No obstant això, s'hauran de valorar les superfícies a tractar revesteixin o no valor històric o
artístic, adequant el producte desinfectant al bé cultural sobre el qual s’apliqui. En els procediments de
neteja s'inclouran també les superfícies exteriors de vitrines que hagin pogut ser tocades pel visitant.



En cas que els visitants hagin d'utilitzar els lavabos, s'estarà al que es disposa en l’art. 6.5.

Mesures de prevenció de riscos laborals en relació amb el personal dels museus: art. 28


Sense perjudici de l'aplicació immediata d'aquesta ordre, els titulars o gestors dels museus hauran
d'establir les mesures de prevenció de riscos necessàries per a garantir que els treballadors, ja siguin
públics o privats, puguin exercir les seves funcions en les condicions adequades, sent en tot cas d'aplicació
les mesures generals de prevenció i higiene enfront de la COVID-19 indicades per les autoritats sanitàries.

CONDICIONS EN LES QUALS HAN DE DESENVOLUPAR-SE LA PRODUCCIÓ I RODATGE D'OBRES AUDIOVISUALS
(Cap. X)
Article 29. Activitats de producció audiovisual.
Article 30. Mesures de prevenció i higiene enfront del *COVID-19 en matèria de producció audiovisual.
Article 31. Condicions per a la realització de rodatges.
Article 32. Elements de protecció, senyalització i informació sobre les condicions de desescalada.
OBERTURA AL PÚBLIC DELS LOCALS I ESTABLIMENTS EN ELS QUALS ES DESENVOLUPIN ACTES I ESPECTACLES
CULTURALS (Cap. XI)
Reobertura dels locals i establiments en els quals es desenvolupin actes i espectacles culturals: art. 33


Podrà procedir-se a la reobertura al públic de tots els locals i establiments en els quals es desenvolupin
actes i espectacles culturals l'activitat dels quals s'hagués suspès sempre que no superin un terç de
l'aforament autoritzat. A més, si es realitzen en llocs tancats, no podrà haver-hi més de trenta persones
en total i, si són a l'aire lliure, aquest aforament màxim serà de dues-centes persones, i sempre que
compleixin els requisits de la present ordre.

Entrada, sortida i circulació de públic en establiments tancats i a l'aire lliure: art. 34


Respecte a les zones comunes de locals a l'aire lliure i les sales tancades on s'acomoda el públic, s'hauran
de complir els següents requisits:
a)

Es recomanarà la venda online de l'entrada i, en cas de compra en taquilla, serà aplicable el que es
preveu en l’art. 6.6.

b) Es garantirà sempre que els espectadors estiguin asseguts i mantinguin la distància de seguretat
fixada per les autoritats sanitàries.
c)

Es recomana, en funció de les característiques del local tancat o de l'espai a l'aire lliure, que totes les
entrades i els seients estiguin degudament numerats, havent d'inhabilitar-se les butaques que no
compleixin amb els criteris de distanciament físic, així com les no venudes. S'evitarà, en la mesura del
possible, el pas de persones entre files, que suposi no respectar la distància de seguretat.

d) S'establiran marques de distanciament en el terra en l'accés a la sala.
e)

L'obertura de portes es realitzarà amb antelació suficient per a permetre un accés escalonat, havent
de fixar-se franges horàries adequades per a l'accés.

f)

No es lliurarà llibret ni programa ni una altra documentació en paper.

g)

Quan no pugui garantir-se la distància de seguretat interpersonal, s'assegurarà que es disposa
d'equips de protecció adequats al nivell de risc.

h) La sortida del públic al final de l'espectacle ha de realitzar-se de manera escalonada per zones,
garantint la distància entre persones.


En els espectacles es recomana que no existeixin pauses intermèdies. En el cas que sigui inevitable, aquest
descans haurà de tenir la durada suficient perquè la sortida i entrada durant el descans també sigui
escalonada i amb els mateixos condicionaments que l'entrada i sortida de públic.



No es prestaran serveis complementaris, com ara botigues, cafeteria o guarda-roba.



Es realitzaran, abans i després de la representació, avisos que anunciïn i recordin les mesures d'higiene i
distanciament.



Sempre que sigui possible, la distància entre els treballadors de sala i el públic durant el procés d'atenció
i acomodació serà d'aproximadament dos metres.

Mesures d'higiene que s'hauran d'aplicar per al públic que acudeixi a aquests establiments: art. 35


Els establiments i locals, tancats o a l'aire lliure, que obrin al públic realitzaran, la neteja i desinfecció
almenys una vegada al dia, prèvia a l'obertura al públic i, en cas de realitzar diverses funcions, abans de

cadascuna d'elles, conforme a l'indicat en l’art. 6. Així mateix, l'establiment haurà de procedir a la neteja
i desinfecció les amb molta condícia a l'inici i al final de cada representació, així com després dels
intermedis o pauses.


Els establiments, locals i espais a l'aire lliure hauran de posar a la disposició del públic dispensadors de
gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat,
en l'entrada de l'establiment, local o espai, i hauran d'estar sempre en condicions d'ús.

Mesures de protecció comunes als col·lectius artístics. art. 36
A més de les mesures generals d'higiene i prevenció previstes en aquesta ordre seran aplicables als col·lectius
artístics als quals es refereix aquest capítol les següents mesures:
a)

Quan hi hagi diversos artistes simultàniament en l'escenari, la direcció artística procurarà que es
mantingui la distància sanitària de seguretat en el desenvolupament de l'espectacle.

b) En aquelles actuacions o espectacles en els quals no pugui mantenir-se aquesta distància de seguretat, ni
l'ús d'equips de protecció adequats al nivell de risc, com és el cas dels actors i actrius, s'atendrà mesures
de seguretat dissenyades per a cada cas particular a partir de les recomanacions de les autoritats
sanitàries.
c)

Tant en les representacions com en els assajos es garantirà la neteja i desinfecció de totes les superfícies
i instruments amb les quals puguin entrar en contacte els artistes abans de cada assaig. El vestuari no es
compartirà en cap moment per diferents artistes si no s'ha realitzat una neteja i desinfecció prèvia
d'aquest.

Mesures de prevenció de riscos per al personal tècnic: art. 37


Els equips o eines de comunicació hauran de ser personals i intransferibles, o, les parts en contacte directe
amb el cos de la persona, disposaran d'elements substituïbles.



Aquells equips que hagin de ser manipulats per diferent personal, hauran de ser desinfectats abans de
cada ús.



En aquells treballs que hagin de ser desenvolupats per més d'una persona, i no es pugui mantenir la
distància de seguretat, tots els treballadors implicats hauran d'utilitzar els equips de protecció adequats
al nivell de risc.

CONDICIONS EN LES QUALS HA DE DESENVOLUPAR-SE L'ACTIVITAT ESPORTIVA PROFESSIONAL I FEDERADA
(Cap XII)
Obertura dels Centres d'Alt Rendiment: art. 38
Desenvolupament d'entrenament mitjà en Lligues Professionals: art. 39
Mesures comunes per a l'obertura de Centres d'Alt Rendiment i Desenvolupament d'Entrenaments Mitjans
en Lligues professionals: art. 40
Obertura d'instal·lacions esportives a l'aire lliure: art. 41


Es podrà procedir a l'obertura de les instal·lacions esportives a l'aire lliure per a la realització d'activitats
esportives amb les limitacions següents:
- Podrà accedir a les mateixes qualsevol ciutadà que desitgi realitzar una pràctica esportiva, inclosos
els esportistes d'alt nivell, d'alt rendiment, professionals, federats, àrbitres o jutges i personal tècnic
federatiu.
- Es considera instal·lació esportiva a l'aire lliure, tota aquella instal·lació esportiva descoberta, amb
independència que es trobi situada en un recinte tancat o obert, que manqui de sostre i parets
simultàniament, i que permeti la pràctica d'una modalitat esportiva. Queden excloses del que es
disposa en aquest article les piscines i les zones d'aigua.
- Abans de la reobertura de la instal·lació es durà a terme la seva neteja i desinfecció.
- L'activitat esportiva requerirà la concertació de cita prèvia amb l'entitat gestora de la instal·lació. Per
a això, s'organitzaran torns horaris, fora dels quals no es podrà romandre en la instal·lació.

- En les instal·lacions esportives a l'aire lliure, es podrà permetre la pràctica esportiva individual o
aquelles pràctiques que es puguin desenvolupar per un màxim de dues persones en el cas de
modalitats així practicades, sempre sense contacte físic mantenint les degudes mesures de seguretat
i protecció, i en tot cas la distància social de seguretat de dos metres. Així mateix, es respectarà el
límit del 30% de capacitat d'aforament d'ús esportiu en cada instal·lació, tant per a l'accés, com
durant la pròpia pràctica, habilitant-se un sistema d'accés que eviti l'acumulació de persones i que
compleixi amb les mesures de seguretat i protecció sanitària.
- Únicament podrà accedir amb els esportistes un entrenador en el cas que resulti necessari,
circumstància que haurà d'acreditar-se degudament, amb excepció de les persones amb discapacitat
o menors que requereixin la presència d'un acompanyant.


Es procedirà a la neteja i desinfecció de les instal·lacions d'acord amb l'assenyalat en l'article 6. Així
mateix, a la finalització de cada torn es procedirà a la neteja de les zones comunes i, en cada torn, s'haurà
de netejar i desinfectar el material compartit després de cada ús. En finalitzar la jornada es procedirà a la
neteja de la instal·lació, reduint-se la permanència del personal al número mínim suficient per a la
prestació adequada del servei.



En tot cas, els titulars de la instal·lació hauran de complir amb les normes bàsiques de protecció sanitària
del Ministeri de Sanitat. Si en la instal·lació esportiva es realitzen altres activitats, o es presten altres
serveis addicionals no esportius, hauran de complir amb la normativa específica que en cada cas
correspongui.

Activitat esportiva individual amb cita prèvia en centres esportius: art. 42


Les instal·lacions i centres esportius de titularitat pública o privada, podran oferir serveis esportius dirigits
al desenvolupament d'activitat esportiva amb caràcter individualitzat i amb cita prèvia, amb les
limitacions recollides en aquest article.



Amb caràcter previ a la seva reobertura, es procedirà a la neteja i desinfecció del centre.



Així mateix, periòdicament es procedirà a la neteja i desinfecció de les instal·lacions d'acord amb
l'assenyalat en l’art. 6.



L'activitat esportiva s'organitzarà de manera individualitzada, sense contacte físic, per torns prèviament
estipulats, i de manera que s'eviti l'acumulació de persones en els accessos, tant a l'inici com a la
finalització del torn.



L'activitat esportiva individualitzada només permetrà l'atenció a una persona per entrenador i per torn.
Si el centre compta amb diversos entrenadors podrà prestar-se el servei individualitzat a tantes persones
com entrenadors disposi, no podent en cap cas superar 30% de l'aforament d'usuaris, ni minorar la
distància de seguretat de dos metres entre persones.



En cap cas s'obriran als usuaris els vestuaris i zones de dutxes, podent habilitar-se, en els casos
estrictament necessaris, espais auxiliars. L'ocupació màxima d'aquests espais serà d'una persona, excepte
en aquells supòsits de persones que puguin requerir assistència, i en aquest cas també es permetrà la
utilització pel seu acompanyant. Haurà de procedir-se a la neteja i desinfecció dels referits espais
immediatament després de cada ús, així com a la finalització de la jornada, per al que se seguirà el que es
preveu en l'article 6.

Caça i pesca esportiva: art. 43


El que es preveu en aquest capítol no serà aplicable a la caça i pesca esportiva.

OBERTURA AL PÚBLIC DELS HOTELS I ESTABLIMENTS TURÍSTICS (Cap XIII)
Obertura d'hotels i allotjaments turístics (art. 44)


Podran reobrir al públic els hotels i allotjaments turístics que haguessin suspès la seva obertura al públic
en virtut de l'Ordre SND/257/2020, amb les limitacions i condicions establertes en els apartats següents.



Als serveis de restauració i cafeteries dels hotels i allotjaments turístics se'ls aplicarà amb caràcter general
el que s'estableix en el capítol IV. No obstant això, exclusivament per als clients allotjats, es prestarà servei
de restauració i qualsevol altre servei que resulti necessari per a la correcta prestació del servei
d'allotjament. Aquests serveis no es prestaran en les zones comunes de l'hotel o allotjament turístic, que
romandran tancades. La prestació d'aquests serveis haurà d'observar les mesures i instruccions sanitàries
de protecció i de distància de seguretat interpersonal.



No estarà permesa la utilització de piscines, spas, gimnasos, miniclubs, zones infantils, discoteques, salons
d'esdeveniments i de tots aquells espais anàlegs que no siguin imprescindibles per a l'ús d'hostalatge de
l'hotel o de l'allotjament turístic.



L'ús del lavabos pels clients s'ajustarà al que es disposa en l’art. 6.5.



Aquelles zones que no estiguin en ús hauran de comptar amb una clara identificació d'accés restringit o
clausurades totalment.



El que es preveu en aquesta ordre s'entendrà sense perjudici del que s'estableix en l'Ordre
TMA/277/2020, de 23 de març, per la qual es declaren serveis essencials a determinats allotjaments
turístics i s'adopten disposicions complementàries.

Mesures d'higiene i/o prevenció exigibles als hotels i allotjaments turístics: art. 45


Hauran d'existir cartells informatius en els idiomes més habituals dels clients exposant les condicions
restrictives d'ús de les instal·lacions i les normes d'higiene a observar en relació amb la prevenció de
contagis.



En les zones de recepció o consergeria haurà de garantir-se la deguda separació de dos metres entre
treballadors i amb els clients. Quan no es pugui mantenir la distància de seguretat, s'hauran d'utilitzar els
equips de protecció adequats al nivell de risc.



En aquells punts d'atenció al client on es prevegin aglomeracions o cues puntuals es marcaran en el terra
els espais de manera que es respectin la distància mínima de dos metres entre persones.



Es realitzarà la corresponent desinfecció d'objectes després de la seva manipulació pel client o entre
treballadors i es disposarà de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida autoritzats i
registrats pel Ministeri de Sanitat i desinfectants de superfícies.



Per a les unitats d'allotjament es disposarà d'un procediment documentat de neteja, d'acord amb les
mesures generals de prevenció i higiene enfront de la COVID-19 indicades per les autoritats sanitàries,
incloent els procediments de reposició i retirada de residus dels allotjaments, en cas d'oferir-se aquests
serveis, i el condicionament d'habitacions o habitatges després de la sortida del client on es concreti per
a cada element a netejar en una unitat d'allotjament, l'ordre en el qual s'haurà de fer, i el material i el
producte químic a utilitzar, l'equip de protecció adequat al nivell de risc a emprar en cada tasca, i
processament del material i producte de neteja després del seu ús.



Prèvia obertura de l'establiment serà necessari realitzar una neteja de les instal·lacions, incloent les zones
de pas, zones de servei, habitacions, parcel·les i habitatges.



Es netejaran i desinfectaran almenys cada dues hores durant els seus corresponents períodes d'ús tots
els objectes i superfícies de les zones de pas susceptibles de ser manipulades o contaminades per
diferents persones, com ara botoneres d'ascensors o màquines, passamans d'escales, tiradors de portes,
timbres, aixetes de lavabos compartits.

Mesures d'higiene i/o prevenció per als clients: art. 46


S’haurà de garantir en tot moment que el client estigui informat sobre les condicions restrictives que li
apliquin en l'ús de les instal·lacions. Es garantirà que el client coneix, abans de la confirmació de la reserva
i durant la seva estada en l'allotjament (en format escrit i en idioma comprensible pel client), les normes
especials que regiran en l'establiment.



L'hotel o allotjament turístic haurà de posar a la disposició dels clients dispensadors de gels
*hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, en
tot cas a l'entrada de l'hotel o allotjament turístic, que hauran d'estar sempre en condicions d'ús.

CONDICIONS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS DE TURISME ACTIU I NATURALESA (Cap XIV)
Turisme actiu i de naturalesa: art. 47


Es podran realitzar activitats de turisme actiu i de naturalesa per a grups d'un màxim de fins a deu
persones, per empreses registrades com a empreses de turisme actiu en la corresponent administració
competent, en les condicions previstes en els següents apartats. Aquestes activitats es concertaran,
preferentment, mitjançant cita prèvia.



Les activitats de turisme actiu no es podran realitzar en establiments o locals destinats a aquesta activitat,
les zones comunes de la qual hauran de romandre tancades al públic, excepte les corresponents a la zona
de recepció i, en el seu cas, serveis i vestuaris, que hauran de disposar de sabó desinfectant per a la
rentada de mans i/o gels *hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida autoritzats i registrats pel
Ministeri de Sanitat.



L'ús dels lavabos pels clients s'ajustarà al que es preveu en l’art. 6.5.



En les activitats es garantirà la distància de seguretat interpersonal de dos metres. Quan no es pugui
mantenir la distància de seguretat, s'hauran d'utilitzar els equips de protecció adequats al nivell de risc.



L'equipament necessari per a facilitar l'activitat es desinfectarà d'acord amb les mesures higiènicsanitàries establertes després de cada ús pel client.

CONTROL DEL COMPLIMENT DE LES MESURES D'AQUESTA ORDRE (DA 1a)


Els SERVEIS D'INSPECCIÓ MUNICIPALS, autonòmics o de policia especial, en l'àmbit de les seves
competències, seran els encarregats de vigilar el compliment de les mesures recollides en aquesta ordre,
corresponent la instrucció dels procediments sancionadors que procedeixin a les autoritats competents,
d'acord amb la legislació sectorial aplicable.

RESTRICCIÓ A LES ACCIONS COMERCIALS AMB RESULTAT D'AGLOMERACIONS (DA 2a)


Els establiments no podran anunciar ni dur a terme accions comercials que puguin donar lloc a
aglomeracions de públic, tant dins de l'establiment comercial com en els seus voltants.



Aquesta restricció no afectarà les vendes en rebaixa ni tampoc vendes en oferta o promoció que es
realitzin a través de la pàgina web.

ORDRES I INSTRUCCIONS EN DESENVOLUPAMENT O APLICACIÓ DE L'ESTAT D'ALARMA (DA 3a)


El que es preveu en les ordres i instruccions aprovades en desenvolupament o aplicació de l'estat d'alarma
declarat pel RD 463/2020, de 14 de març, seran aplicable a les unitats territorials de la fase 1 del Pla per
a la transició cap a la nova normalitat en tot allò que no s'oposi o contradigui al que s'estableix en la
present ordre.

DEROGACIÓ NORMATIVA (Disposició derogatòria única)


Queda derogada l'Ordre SND/386/2020, de 3 de maig, per la qual es flexibilitzen determinades
restriccions socials i es determinen les condicions de desenvolupament de l'activitat de comerç minorista
i de prestació de serveis, així com de les activitats d'hostaleria i restauració en els territoris menys afectats
per la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

MODIFICACIÓ DE L'ORDRE SND/370/2020, DE 25 D'ABRIL, SOBRE LES CONDICIONS EN LES QUALS HAN DE
DESENVOLUPAR-SE ELS DESPLAÇAMENTS PER PART DE LA POBLACIÓ INFANTIL DURANT LA SITUACIÓ DE
CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PER LA COVID-19 (DF 1a)



S'afegeix un nou paràgraf a l'apartat 1 de l'article 2 amb la següent redacció:
«Les comunitats autònomes i ciutats autònomes podran acordar en el seu àmbit territorial que la franja
horària a la qual es refereix el paràgraf anterior comenci fins a dues hores abans i acabi fins a dues hores
després, sempre que no s'incrementi la durada total d'aquesta franja».

ORDRE SND/380/2020, DE 30 D'ABRIL, SOBRE LES CONDICIONS EN LES QUALS ES POT REALITZAR ACTIVITAT
FÍSICA NO PROFESSIONAL A L'AIRE LLIURE DURANT LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PER LA
COVID-19 (DF 2a)


Es modifica l'art. 2.2, que queda redactat en els següents termes:
Art. 2. Desplaçaments permesos per a la pràctica d'activitat física
REDACCIÓ ANTERIOR

REDACCIÓ ACTUAL

2. A l'efecte del que es preveu en aquesta ordre, queda
permesa la pràctica no professional de qualsevol esport
individual que no requereixi contacte amb tercers, així
com els passejos.

2. A l'efecte del que es preveu en aquesta ordre, queda
permesa la pràctica no professional dels esports
individuals que no requereixin contacte amb tercers, així
com els passejos. Aquestes activitats es podran realitzar
una vegada al dia i durant les franges horàries previstes en
l'article 5.

Aquestes activitats es podran realitzar una vegada al dia i
durant les franges horàries previstes en l'article 5.

No es troba inclosa dins d'aquesta habilitació la pràctica
de la pesca i caça esportiva.



Es modifica l’art. 5.2, que queda redactat en els següents termes:
Art. 5.Franges horàries
REDACCIÓ ANTERIOR

REDACCIÓ ACTUAL

2. Les franges horàries previstes en aquest article no seran
aplicable a aquells municipis i ens d'àmbit territorial
inferior al municipi que administrin nuclis de població
separats amb una població igual o inferior a 5.000
habitants, en els quals la pràctica de les activitats
permeses per aquesta ordre es podrà dur a terme entre
les 6.00 hores i les 23.00 hores

2. Les comunitats autònomes i ciutats autònomes
podran acordar que, en el seu àmbit territorial, les
franges horàries previstes en aquest article comencin
fins a dues hores abans i acabin fins a dues hores
després, sempre que no s'incrementi la durada total
d'aquestes franges.
Les franges horàries previstes en aquest article no seran
aplicable a aquells municipis i ens d'àmbit territorial
inferior al municipi que administrin nuclis de població
separats amb una població igual o inferior a 5.000
habitants, en els quals la pràctica de les activitats
permeses per aquesta ordre es podrà dur a terme entre
les 6.00 hores i les 23.00 hores.

ORDRE SND/388/2020, DE 3 DE MAIG, PER LA QUAL S'ESTABLEIXEN LES CONDICIONS PER A L'OBERTURA AL
PÚBLIC DE DETERMINATS COMERÇOS I SERVEIS, I L'OBERTURA D'ARXIUS, AIXÍ COM PER A LA PRÀCTICA DE
L'ESPORT PROFESSIONAL I FEDERAT. (DF 3a)
PLANS ESPECÍFICS DE SEGURETAT, PROTOCOLS ORGANITZATIUS I GUIES (DF 5a)


Les mesures disposades per la present ordre podran ser completades per plans específics de seguretat,
protocols organitzatius i guies adaptats a cada sector d'activitat, que aprovin les Administracions

Públiques o els seus organismes dependents o vinculats, una vegada escoltades les parts implicades, així
com per aquells que siguin acordats en l'àmbit empresarial entre els propis treballadors, a través dels
seus representants, i els empresaris o associacions i patronals de cada sector.

Barcelona, 9 de maig de 2020

NOTA: En el moment actual de la pandèmia, a data de 16-05-2020, pot tenir un interès relatiu aquesta nota
informativa, perquè cap municipi de Catalunya està en la fase 2, però aquesta Ordre ha modificat també
determinades condicions de la fase 1, i en conseqüència això afecta a les regions sanitàries de Camp de
Tarragona, Alt Pirineu i Aran, Terres de l’Ebre, Girona, Lleida i Catalunya Central, així com les àrees de gestió
assistencial de l'Alt Penedès i Garraf (regió metropolitana Sud).
Nota informativa de l’ORDRE SND/414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades
restriccions d'àmbit nacional establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase
2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat (BOE núm. 138, de 16-05-2020)
Aquesta Ordre té per objecte establir les condicions per a la flexibilització de determinades restriccions
d'àmbit nacional establertes per l'estat d'alarma, en aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una
nova normalitat. S'aplicarà a les activitats objecte d’aquesta que es desenvolupin en les unitats territorials que
consten al seu annex (CCAA de Canàries, les illes de la Gomera, El Hierro i La Graciosa) així com a les persones
que resideixin en aquestes unitats. Les persones vulnerables a la COVID-19 també podran fer ús de les
habilitacions previstes en aquesta ordre, sempre que la seva condició clínica estigui controlada i ho permeti, i
mantinguin rigoroses mesures de protecció. No podran fer ús d'aquestes habilitacions, ja sigui per
reincorporar al seu lloc de treball o per acudir als locals, establiments, centres, o realitzar les activitats a què
es refereix aquesta ordre, les persones que presentin símptomes o estiguin en aïllament domiciliari a causa
d’un diagnòstic per la COVID-19, o que es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut
contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de la COVID-19.
Davant l'evolució epidemiològica positiva i l'oportú compliment dels criteris establerts, es procedeix a
estendre la flexibilització d'algunes mesures que correspondrien a la fase 2 per a determinades unitats
territorials. Les mesures que ara s'estableixen podran ser complementades per les que en l'àmbit del
transport, interior i defensa siguin aprovades per les restants autoritats delegades en l'exercici de les
habilitacions previstes.
L’Ordre serà plenament vigent des de les 00.00 hores del dia 18-05-2020 i mantindrà la seva eficàcia durant
tota la vigència de l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues (DF 5a)
Entre les principals mesures establertes per aquesta ordre cal assenyalar:


Una sèrie de mesures per a garantir la protecció dels treballadors en el seu lloc de treball, així com per a
evitar la concentració de persones en determinats moments en el nou escenari proporcionat per aquesta
fase 2.



En l'àmbit social, es realitza una flexibilització aquestes mesures que afecten la circulació, assistència a
vetlles i enterraments, llocs de culte sempre que es respectin les mesures de prevenció i higiene
establertes en aquesta ordre. Així mateix, es permet la celebració de noces/casaments per a un nombre
limitat d'assistents.



En l'àmbit del comerç minorista i de prestació de serveis, es podrà procedir a la reobertura al públic de
centres i parcs comercials, prohibint la permanència en les zones comunes o àrees recreatives i limitant
l'aforament dels establiments comercials situats en ells al quaranta per cent. També s'amplia el nombre
de parades que poden operar en mercats a l'aire lliure a un terç de les habituals o autoritzades, limitant
al mateix temps l'afluència de clients, de manera que s'asseguri el manteniment de la distància social de
dos metres.



Respecte a les activitats d'hostaleria i restauració, podrà procedir-se a la reobertura al públic d'aquests
establiments per a consum dins del local, excepte les discoteques i bars d'oci nocturn, sempre que no se
superi el 40% del seu aforament i es compleixin les mesures establertes en aquesta ordre.



Les comunitats autònomes podran permetre les visites d'un familiar a habitatges tutelats i a centres
residencials de persones amb discapacitat, sempre que en aquestes residències no hi hagi casos
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confirmats de la COVID-19 o algun dels residents estigui en període de quarantena i que es compleixin les
mesures d'higiene i prevenció establertes.


S'estableixen igualment les mesures aplicables en matèria de ciència i innovació relatives al reinici de
l'activitat pròpia de les residències de personal investigador, científic i tècnic, així com les relatives a
l'aforament permès.



Podrà procedir-se a la reobertura al públic de les zones comunes dels hotels i allotjaments turístics que
haguessin suspès la seva obertura al públic sempre que no se superi un terç del seu aforament.



Es possibilita la reobertura de locals i establiments destinats a actes i espectacles culturals. Si l'acte o
espectacle se celebra en llocs tancats, l'espectador haurà de comptar amb seient o butaca preassignada
i no podrà superar-se un terç de l'aforament original, ni reunir més de cinquanta persones. Tractant-se
d'activitats a l'aire lliure, el públic haurà de romandre assegut, guardant la distància necessària i no podrà
superar-se un terç de l'aforament original ni reunir més de quatre-centes persones.
S'estableixen igualment les pautes i recomanacions per a la represa de l'activitat de sales d'exposicions, i
centres amb visita pública, en els quals s'exhibeixin béns culturals amb presència de personal d'atenció al
públic dins la sala, així com personal de seguretat i de neteja, i en els quals es fan treballs de muntatge i
desmuntatge d'exposicions que impliquen el trasllat i la manipulació de béns culturals. S'assenyalen les
condicions en les quals poden tornar a obrir al públic els monuments i altres equipaments culturals amb
les necessàries mesures de seguretat i higiene.



En l'àmbit de l'esport, s'estableixen les condicions en les quals ha de desenvolupar-se l'activitat esportiva
professional i federada, tant per als entrenaments bàsics en lligues no professionals federades, com per
als entrenaments de caràcter total en lligues professionals. Igualment, es disposen els criteris i condicions
per a la represa de les lligues professionals i per a la reobertura de les instal·lacions esportives cobertes i
de les piscines per a ús esportiu, precisant-se concertació de cita prèvia i establiment de torns horaris
amb la finalitat d'evitar aglomeracions, així com el compliment de les mesures d'higiene i protecció
necessàries. S'estableixen també les condicions per a l'obertura al públic de les piscines recreatives,
preveient-se les mesures necessàries per a aconseguir que tant les instal·lacions com l'aigua del vas
estiguin lliures de microorganismes patògens i de substàncies que puguin afectar negativament la salut
de l'usuari. I es concreten les condicions per la pràctica esportiva a les platges.



S'amplien a 20 persones els grups que poden realitzar activitats de turisme actiu i de naturalesa i es
permet la celebració de congressos, trobades, reunions de negoci i conferències sense que se superi la
xifra de 50 assistents i sempre que es respecti la distància física exigida de dos metres.



Es contempla quines autoritats seran les que hauran de fer el control de les mesures adoptades per
l’Ordre, què és el que passarà si es modifiquen les condicions de la fase 1, i que passarà amb els
establiments que vulguin fer rebaixes dels seus estocs.



Es modifica l'Ordre SND/388/2020, de 3 de maig, per la qual s'estableixen les condicions per a l'obertura
al públic de determinats comerços i serveis, i l'obertura d'arxius, així com per a la pràctica de l'esport
professional i federat, amb la finalitat de flexibilitzar determinades restriccions a aquelles unitats
territorials que romanen en fase 0.



Finalment, es modifica l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades
restriccions d'àmbit nacional, establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la
fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, per a permetre, entre altres aspectes la caça i
la pesca esportiva i recreativa. Així mateix, en relació amb els establiments i locals comercials minoristes
i de prestació de serveis assimilats, es manté com a requisit per a l'obertura en fase 1 que aquests tinguin
una superfície útil d'exposició i venda igual o inferior a 400 metres quadrats, però es preveu que en el cas
que la superfície sigui superior, es pugui delimitar l'espai que es reobri al públic ajustant-se a aquesta
mida. Des del punt de vista de la salut pública, el principal objectiu de l'existència d'aquesta restricció
en fase 0 i fase 1 és evitar les aglomeracions de persones i l'incompliment de les regles de distanciament
social establertes com a estratègia fonamental per a evitar l'expansió del virus. Les grans dimensions
d'aquests espais i el seu major aforament dificulten garantir les mesures de prevenció i higiene que, en
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fases primerenques del procés de desescalada, precisen d'un alt grau de compliment en tot moment i per
part de tots els usuaris i personal per aconseguir el control de l'epidèmia. Així mateix, donades les
característiques i localització d'aquesta mena d'establiments, la restricció també pretén reduir els
desplaçaments i la mobilitat de persones, tant en el transport públic com privat, i les possibles
aglomeracions que es puguin succeir en les entrades i sortides i en els espais comuns. En el cas del
transport públic, a més es poden produir situacions de risc addicionals, que es pretenen minimitzar en
aquestes fases del procés de desescalada, en concórrer moltes persones, ja que no sempre és possible
respectar la distància de seguretat establerta. Finalment, també es considera el temps de permanència
en els establiments com un important factor de risc associat als locals majors de 400 metres, ja que
l'estada mitjana en aquests locals sol ser més llarga que en els establiments més petits, cosa que
augmentaria el temps d'exposició al virus, i amb això un augment del risc tant a nivell individual com
comunitari
A continuació procedim a concretar aquells aspectes que poden ser de més interès pels ens locals:
MESURES D'HIGIENE I PREVENCIÓ (SECCIÓ 2a)
Foment dels mitjans no presencials de treball: art. 3


Sempre que sigui possible, es fomentarà la continuïtat del teletreball per a aquells treballadors que
puguin realitzar la seva activitat laboral a distància.

Mesures d'higiene i prevenció per al personal treballador dels sectors d'activitat prevists en aquesta ordre:
art. 4


Sense perjudici del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la normativa laboral,
el titular de l'activitat econòmica o, en el seu cas, el director dels centres les entitats previstes en aquesta
ordre hauran d'adoptar les accions necessàries per a complir les mesures d'higiene i prevenció per al
personal treballador dels sectors d'activitat establerts en aquesta ordre. En aquest sentit, s'assegurarà
que tots els treballadors tinguin permanentment a la seva disposició en el lloc de treball aigua i sabó o
gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat
per a la neteja de mans. Quan no pugui garantir-se la distància de seguretat interpersonal
d'aproximadament dos metres, s'assegurarà que els treballadors disposin d'equips de protecció adequats
al nivell de risc. En aquest cas, tot el personal haurà d'estar format i informat sobre el correcte ús dels
citats equips de protecció. Aquestes mesures també seran aplicables a tots els treballadors d'empreses
que prestin serveis en els centres, entitats, locals o establiments als quals resulta d'aplicació aquesta
ordre, ja sigui amb caràcter habitual o de manera puntual.



El fitxatge amb empremta dactilar serà substituït per qualsevol altre sistema de control horari que
garanteixi les mesures higièniques adequades per a la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors,
o bé s'haurà de desinfectar el dispositiu de fitxatge abans i després de cada ús, advertint als treballadors
d'aquesta mesura.



La disposició dels llocs de treball, l'organització dels torns i la resta de condicions de treball existents en
els centres, entitats, locals i establiments es modificaran, en la mesura necessària, per a garantir la
possibilitat de mantenir la distància de seguretat interpersonal de dos metres entre els treballadors, sent
això responsabilitat del titular de l'activitat econòmica o, en el seu cas, del director dels centres i entitats,
o de la persona en qui aquests deleguin.



Així mateix, les mesures de distància previstes en aquesta ordre hauran de complir-se, també, en els
vestuaris, taquilles i lavabos dels treballadors, així com en qualsevol altra zona d'ús comú.



Si un treballador comencés a tenir símptomes compatibles amb la malaltia, contactarà immediatament
amb el telèfon habilitat expressament per la comunitat autònoma o centre de salut corresponent i, en el
seu cas, amb el respectiu servei de prevenció de riscos laborals. El treballador es col·locarà una mascareta,
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havent d'abandonar, , el seu lloc de treball fins que la seva situació mèdica sigui valorada per un
professional sanitari.
Mesures per a prevenir el risc de coincidència massiva de persones en l'àmbit laboral: art. 5


Els centres hauran de realitzar els ajustos en l'organització horària que resultin necessaris per a evitar el
risc de coincidència massiva de persones, treballadores o no, en espais o centres de treball durant les
franges horàries de previsible màxima afluència o concentració, atesa la zona geogràfica de la qual es
tracti, i de conformitat amb els següents apartats d'aquest article.



Existeix risc de coincidència massiva de persones quan no hi hagi expectatives raonables que es respectin
les distàncies mínimes de seguretat, particularment en les entrades i sortides a la feina, tenint en compte
tant la probabilitat de coincidència massiva de les persones treballadores com l'afluència d'altres
persones que sigui previsible o periòdica.



Els ajustos als quals es refereix l'apartat anterior hauran d'efectuar-se tenint en compte les instruccions
de les autoritats competents, així com, en el seu cas el que es preveu en la normativa laboral i
convencional que resulti d'aplicació.

Mesures d'higiene exigibles a les activitats previstes en aquesta ordre: art. 6


El titular de l'activitat econòmica o, en el seu cas, el director dels centres i entitats haurà d'assegurar que
s'adopten les mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques i intensitat d'ús dels
centres, entitats, locals i establiments previstos en aquesta ordre. En les tasques de neteja es prestarà
especial atenció a les zones d'ús comú i a les superfícies de contacte més freqüents com els poms de
portes, taules, mobles, passamans, terres, telèfons, penjadors, i altres elements de similars
característiques, conforme a les següents pautes:
a) S'utilitzaran desinfectants com a dilucions de lleixiu (1.50) acabada de preparar o qualsevol dels
desinfectants amb activitat virucida que es troben en el mercat i que han estat autoritzats i registrats
pel Ministeri de Sanitat. En l'ús d'aquest producte es respectaran les indicacions de l'etiqueta.
b) Després de cada neteja, els materials emprats i els equips de protecció utilitzats es rebutjaran de
manera segura, procedint-se posteriorment a la rentada de mans.
Les mesures de neteja s'estendran també, , a les zones privades dels treballadors, com ara vestuaris,
taquilles, lavabos, cuines i àrees de descans. Així mateix, quan existeixin llocs de treball compartits per
més d'un treballador, es realitzarà la neteja i desinfecció del lloc després de la finalització de cada ús, amb
especial atenció al mobiliari i altres elements susceptibles de manipulació.



En el cas que s'emprin uniformes o roba de treball, es procedirà a rentar-los i aplicar-los la desinfecció
regular, seguint el procediment habitual.



S'han de fer tasques de ventilació periòdica en les instal·lacions i, com a mínim, de manera diària i durant
el temps necessari per a permetre la renovació de l'aire.



Quan en els centres, entitats, locals i establiments previstos en aquesta ordre hi hagi ascensor o
muntacàrregues, el seu ús es limitarà al mínim imprescindible i s'utilitzaran preferentment les escales.
Quan sigui necessari utilitzar-los, l'ocupació màxima dels mateixos serà d'una persona, tret que sigui
possible garantir la separació de dos metres entre elles, o en aquells casos de persones que puguin
requerir assistència, i en aquest cas també es permetrà la utilització pel seu acompanyant.



Quan d'acord amb el que es preveu en aquesta ordre l'ús dels lavabos estigui permès per clients, visitants
o usuaris, la seva ocupació màxima serà d'una persona, excepte en aquells supòsits de persones que
puguin requerir assistència, i en aquest cas també es permetrà la utilització pel seu acompanyant. Haurà
de reforçar-se la neteja i desinfecció garantint-ne sempre un bon estat de salubritat i higiene.



Es fomentarà el pagament amb targeta o altres mitjans que no suposin contacte físic entre dispositius,
evitant, en la mesura que sigui possible, l'ús de diners en efectiu. Es netejarà i desinfectarà el datàfon
després de cada ús, així com el TPV si l'empleat que l'utilitza no és sempre el mateix.



S'haurà de disposar de papereres en les quals poder dipositar mocadors i qualsevol altre material d'un sol
ús. Aquestes papereres hauran de ser netejades freqüentment, i almenys una vegada al dia.
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El que es preveu s'aplicarà sense perjudici de les especificitats en matèria de neteja i desinfecció
establertes per a sectors concrets.

FLEXIBILITZACIÓ DE MESURES DE CARÀCTER SOCIAL (Cap. II)
Llibertat de circulació: art. 7


Es podrà circular per la província, illa o unitat territorial de referència a l'efecte del procés de desescalada,
sense perjudici de les excepcions que justifiquin el desplaçament a una altra part del territori nacional per
motius sanitaris, laborals, professionals o empresarials, de retorn al lloc de residència familiar, assistència
i cura de majors, dependents o persones amb discapacitat, causa de força major o situació de necessitat
o qualsevol altra d'anàloga naturalesa.



Les persones que tinguin fins a 70 anys podran realitzar l'activitat física no professional prevista en l'Ordre
SND/380/2020, en qualsevol franja horària a excepció de la compresa entre les 10.00 hores i les 12.00
hores i entre les 19.00 hores i les 20.00 hores, que queda reservada als majors de 70 anys i a les persones
a les quals es refereix l’art 2.2, paràgraf primer. Les CCAA podran acordar que en el seu àmbit territorial
aquestes franges horàries comencin fins a dues hores abans i acabin fins a dues hores després, sempre
que no s'incrementi la durada total d'aquestes.



En tot cas, hauran de respectar-se les mesures de seguretat i higiene establertes per les autoritats
sanitàries per a la prevenció de la COVID-19, i, en particular, les relatives al manteniment d'una distància
mínima de seguretat d’almenys dos metres, o, en defecte d'això, mesures alternatives de protecció física,
d'higiene de mans i etiqueta respiratòria. Per això , els grups haurien de ser d'un màxim de 15 persones,
excepte en el cas de persones convivents.

Vetlles i enterraments: art. 8


Les vetlles podran realitzar-se en tota mena d’instal·lacions, públiques o privades, amb un límit màxim,
en cada moment, de 25 persones, en espais a l'aire lliure o 15 persones en espais tancats, siguin o no
convivents.



La participació en la comitiva per a l'enterrament o comiat per a cremació de la persona morta es
restringeix a un màxim de 25 persones, entre familiars i afins, a més de, en el seu cas, el ministre de culte
o persona assimilada de la confessió respectiva per a la pràctica dels ritus funeraris de comiat del difunt.



En tot cas, hauran de respectar-se les mesures de seguretat i higiene establertes per les autoritats
sanitàries per a la prevenció de la COVID-19, relatives al manteniment d'una distància mínima de
seguretat de dos metres, higiene de mans i etiqueta respiratòria.

Llocs de culte: art. 9


Es permetrà l'assistència a llocs de culte sempre que no se superi el 50% del seu aforament. L'aforament
màxim haurà de publicar-se en lloc visible de l'espai destinat al culte. S'hauran de complir les mesures
generals de seguretat i higiene establertes per les autoritats sanitàries.



Seran aplicable els requisits previstos en l’art. 9.2 i 3 de l'Ordre SND/399/2020.

Cerimònies nupcials: art. 10


Les cerimònies nupcials podran realitzar-se en tota mena d'instal·lacions, públiques o privades, ja sigui en
espais a l'aire lliure o espais tancats, sempre que no se superi el 50% de l’ aforament, i en tot, cas, un
màxim de 100 persones en espais a l'aire lliure o de 50 persones en espais tancats.



Durant la celebració de les cerimònies s'hauran de complir les mesures d'higiene i prevenció establertes
per les autoritats sanitàries relatives al manteniment de la distància social, higiene de mans i etiqueta
respiratòria.



Les celebracions posteriors a la cerimònia i que impliquin algun tipus de servei d'hostaleria i restauració,
s'ajustaran al que es preveu en el capítol IV.
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El que es preveu en aquest article serà aplicable a altres celebracions religioses de caràcter social.

CONDICIONS PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT EN ESTABLIMENTS I LOCALS COMERCIALS
MINORISTES I DE PRESTACIÓ DE SERVEIS ASSIMILATS (Cap. III)
Condicions per a la reobertura al públic d'establiments i locals comercials detallistes que no tinguin la
condició de centres i parcs comercials: art. 11


Podrà procedir-se a la reobertura al públic de tots els establiments i locals comercials minoristes i
d'activitats de serveis professionals que s’haguessin suspès després de la declaració de l'estat AMB
INDEPENDÈNCIA DE LA SEVA SUPERFÍCIE ÚTIL D'EXPOSICIÓ I VENDA, sempre que compleixin tots els
requisits següents:
a) Que es redueixi al 40% l'aforament total en els establiments i locals comercials. En el cas
d'establiments o locals distribuïts en diverses plantes, la presència de clients en cadascuna d'elles
haurà de guardar aquesta mateixa proporció. En qualsevol cas, s'haurà de garantir una distància
mínima de dos metres entre clients. En els locals en els quals no sigui possible mantenir aquesta
distància, es permetrà únicament la permanència dins del local d'un client.
b) Que s'estableixi un horari d'atenció amb servei prioritari per a majors de 65 anys.
c) Que compleixin addicionalment amb les mesures que es recullen en aquest capítol amb excepció del
que es preveu en els arts. 12 i 17.



El que es disposa en aquesta ordre, a excepció de les mesures de seguretat i higiene que es preveuen en
els arts. 4, 13 i 14, no serà aplicable als establiments i locals comercials detallistes que ja estaven oberts
al públic d'acord amb l’art. 10.1 del RD 463/2020, per als productes o seccions esmentats en el citat
article.



Tots els establiments i locals que puguin procedir a la reobertura al públic segons el que es disposa en
aquest capítol, podran establir, en el seu cas, sistemes de recollida en l'establiment dels productes
adquirits per telèfon o internet, sempre que garanteixin una recollida escalonada que eviti aglomeracions
a l'interior del local o el seu accés.



Podrà establir-se un sistema de repartiment a domicili preferent per a col·lectius determinats.



En el cas dels mercats que desenvolupen la seva activitat a la via pública a l'aire lliure o de venda no
sedentària (mercats ambulants), que ja haguessin reiniciat la seva activitat o la reiniciïn per decisió de
l'Ajuntament corresponent a partir de l'entrada en vigor de la present ordre, es garantirà la limitació a
1/3 dels llocs habituals o autoritzats, limitant l'afluència de clients de manera que s'asseguri el
manteniment de la distància social de dos metres. Els Ajuntaments podran augmentar la superfície
habilitada o habilitar nous dies per a l'exercici d'aquesta activitat, de manera que es produeixi un efecte
equivalent a la citada limitació. A l'hora de determinar els comerciants que poden exercir la seva activitat,
l'Ajuntament podrà prioritzar aquells que comercialitzen productes alimentaris i de primera necessitat,
assegurant que no es manipulin els productes comercialitzats per part dels consumidors. Els Ajuntaments
establiran requisits de distanciament entre llocs i condicions de delimitació del mercat amb l'objectiu
de garantir la seguretat i distància entre treballadors, clients i vianants.

Condicions per a la reobertura al públic de centres i parcs comercials: art. 12


Podrà procedir-se a la reobertura al públic de centres comercials, així com de parcs comercials, sempre
que es garanteixin totes les condicions següents:
a) Que, conforme als aforaments determinats en el Pla d'Autoprotecció de cada centre o parc comercial,
es limiti l'aforament total al trenta per cent de les seves zones comunes.
b) Que es limiti al 40% l'aforament en cadascun dels establiments comercials situats en ells.
c) No es permetrà la permanència de clients en les zones comunes excepte i solament per al trànsit
entre els establiments comercials. Això no serà aplicable a l'activitat d'hostaleria i restauració que es
desenvolupi en aquestes zones comunes, la qual s'ajustarà al que es preveu en el capítol IV.
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d) Queda prohibida la utilització de les zones recreatives com poden ser zones infantils, ludoteques o
àrees de descans, havent de romandre tancades.
e) Que es compleixin les mesures d'higiene establertes en aquest capítol per als establiments i locals
minoristes, a més de les específiques que s'estableixen en l’art. 17.
Mesures d'higiene exigibles als establiments i locals amb obertura al públic: art. 13


Els establiments i locals que obrin al públic realitzaran, almenys dues vegades al dia, una neteja i
desinfecció de les instal·lacions amb especial atenció a les superfícies de contacte més freqüents com els
poms de portes, taulells, mobles, passamans, màquines dispensadores, terres, telèfons, penjadors, carros
i cistelles, aixetes, i altres elements de similars característiques, conforme a les següents pautes:
a) Una de les neteges es realitzarà, obligatòriament, en finalitzar el dia.
b) Seran aplicable les indicacions de neteja i desinfecció previstes en l’art. 6.1.a) i b).



Per aquesta neteja, es podrà realitzar, al llarg de la jornada i preferentment al migdia, una pausa de
l'obertura dedicada a tasques de manteniment, neteja i reposició. Aquests horaris de tancament per
neteja es comunicaran degudament al consumidor per mitjà de cartelleria visible o missatges per
megafonia. Així mateix, es realitzarà una neteja i desinfecció dels llocs de treball en cada canvi de torn,
amb especial atenció a taulells i taules o altres elements dels llocs en mercats ambulants, mampares en
el seu cas, teclats, terminals de pagament, pantalles tàctils, eines de treball i altres elements susceptibles
de manipulació, prestant especial atenció a aquells utilitzats per més d'un treballador. Quan en
l'establiment o local romangui més d'un treballador atenent el públic, les mesures de neteja s'estendran
no solament a la zona comercial, sinó també, , a les zones privades dels treballadors, com ara vestuaris,
taquilles, lavabos, cuines i àrees de descans.



Es revisarà cada hora el funcionament i la neteja de sanitaris, aixetes i poms de porta dels lavabos en els
establiments i locals comercials minoristes.



En el cas de la venda automàtica, màquines expenedores, bugaderies autoservei i activitats similars, el
titular de les mateixes haurà d'assegurar el compliment de les mesures d'higiene i desinfecció adequades
tant de les màquines com dels establiments i locals, així com informar els usuaris del seu correcte ús
mitjançant la instal·lació de cartelleria informativa. En tot cas, seran aplicable les mesures previstes en
l’art. 6.

Mesures d'higiene i prevenció per al personal treballador dels establiments i locals que obrin al públic: art.
14


La distància entre venedor o proveïdor de serveis i client durant tot el procés d'atenció al client serà
d'almenys un metre quan es compti amb elements de protecció o barrera, o d'aproximadament dos
metres sense aquests elements. Així mateix, la distància entre els llocs dels mercats a l'aire lliure o de
venda no sedentària en la via pública i els vianants serà de dos metres en tot moment.



En el cas de serveis que no permetin el manteniment de la distància de seguretat interpersonal, com
poden ser les perruqueries, centres d'estètica o fisioteràpia, s'haurà d'utilitzar l'equip de protecció
adequat al nivell de risc que asseguri la protecció tant del treballador com del client, havent d'assegurar
en tot cas el manteniment de la distància de dos metres entre un client i un altre.

Mesures relatives a la higiene dels clients a l'interior d'establiments i locals i en els mercats a l'aire lliure o
de venda no sedentària en la via pública: art. 15


El temps de permanència en els establiments i locals serà l'estrictament necessari perquè els clients
puguin realitzar les seves compres o rebre la prestació del servei.



Hauran d'assenyalar de manera clara la distància de seguretat interpersonal de dos metres entre clients,
amb marques al terra, o mitjançant l'ús de balises, cartelleria i senyalització per a aquells casos en els
quals sigui possible l'atenció individualitzada de més d'un client al mateix temps, que no podrà realitzarse de manera simultània pel mateix treballador.



Els establiments i locals hauran de posar a la disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics o
desinfectants amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, a l'entrada del local,
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que hauran d'estar sempre en condicions d'ús, i, es recomana que n’hi hagi també als voltants dels
mercats a l'aire lliure o de venda no sedentària en la via pública.


Quan comptin amb zones d'autoservei, haurà de prestar el servei un treballador amb la finalitat d'evitar
la manipulació directa dels productes per part dels clients.



No es podran posar a disposició dels clients productes de prova no destinats a la venda com cosmètics,
productes de perfumeria i similars que impliquin manipulació directa per successius clients. Així mateix,
no es podran col·locar en els establiments comercials productes de telecomunicacions per a ús i prova
dels clients sense supervisió d'un venedor o treballador que de manera permanent procedeixi, a la
desinfecció immediata després de la manipulació per part de cada client.



En els establiments del sector comercial tèxtil, i d'arranjaments de roba i similars, els emprovadors hauran
d'utilitzar-se per una única persona, i, després del seu ús es netejaran i desinfectaran. En cas que un client
s’emprovi una peça que posteriorment no adquireixi, el titular de l'establiment implementarà mesures
perquè la peça sigui higienitzada abans que sigui facilitada a altres clients. Aquesta mesura serà també
aplicable a les devolucions de peces que realitzin els clients.

Mesures en matèria d'aforament per als establiments i locals oberts al públic: art. 16


Els establiments i locals hauran d'exposar al públic l'aforament màxim de cada local i assegurar que aquest
aforament, així com la distància de seguretat interpersonal de dos metres es respecta a l’interior.



Per a això, els establiments i locals hauran d'establir sistemes que permetin el recompte i control de
l'aforament, de manera que aquest no sigui superat en cap moment, incloent-hi els propis treballadors.



L'organització de la circulació de persones i la distribució d'espais haurà de modificar-se, quan sigui
necessari, amb l'objectiu de garantir la possibilitat de mantenir la distància de seguretat interpersonal de
dos metres exigida pel Ministeri de Sanitat. Preferiblement, sempre que un local disposi de dos o més
portes, es podrà establir un ús diferenciat per a l'entrada i la sortida, reduint així el risc de formació
d'aglomeracions.



En els establiments i locals comercials que disposin d'aparcaments propis per als seus treballadors i
clients, quan l'accés a les instal·lacions, els lectors de tiquets i targetes de treballadors no es pugui realitzar
de manera automàtica sense contacte, es substituirà per un control manual i continu per part del personal
de seguretat, per a millor seguiment de les normes d'aforament. Aquest personal també supervisarà que
es compleixin les normes d'arribada i sortida escalonada dels treballadors a i des del seu lloc de treball,
segons els torns establerts pel centre. En el seu cas, i tret que estrictes motius de seguretat recomanin el
contrari, les portes que es trobin en el recorregut entre el pàrquing i l'accés a la botiga o els vestuaris dels
treballadors romandran obertes per a evitar la manipulació dels mecanismes d'obertura.

Mesures aplicables a centres comercials i parcs comercials: art. 17


A més del que es disposa en l’art. 12, els centres i parcs comercials que reobrin al públic hauran de complir
les condicions següents:
a)

L'ús de serveis familiars i sales de lactància es restringirà a una única família, no podent simultaniejar
el seu ús dues unitats familiars.

b) L'ús de les lavabos i sales de lactància comunes dels centres i parcs comercials haurà de ser controlat
pel personal d'aquests, havent de netejar-se i desinfectar-se d'acord amb el que s'estableix en l’art.
6.5.
c)

El personal de seguretat vetllarà perquè es respecti la distància mínima interpersonal de dos metres
i evitarà la formació de grups nombrosos i aglomeracions, prestant especial atenció a les zones
d'escales mecàniques i als ascensors.

d) En la zona d'aparcament, a més de la desinfecció continuada dels punts de contacte habituals i la
disposició a l'abast del client de gel hidroalcohòlic, es fomentarà el pagament per mitjans electrònics
sense contacte d'acord amb el que es preveu en l’art. 6.6.
e)

En cas necessari, s'utilitzaran tanques o sistemes de senyalització equivalents per a un millor control
dels accessos i gestió de les persones a l'efecte d'evitar qualsevol aglomeració. Preferiblement,
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sempre que el centre o parc comercial disposi de dos o més accessos, es podrà establir un ús
diferenciat per a l'entrada i la sortida, reduint així el risc de formació d'aglomeracions.
f)

S'hauran d'establir sistemes que permetin el recompte i control de l'aforament, de manera que
aquest no sigui superat en cap moment, i que haurà d'incloure als propis treballadors.

CONDICIONS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI EN ELS ESTABLIMENTS D'HOSTALERIA I RESTAURACIÓ (Cap.
IV)
Reobertura de locals d'hostaleria i restauració per a consum en el local: art. 18


Es podrà procedir a la reobertura al públic dels establiments d'hostaleria i restauració per a consum en el
local, excepte les discoteques i bars d'oci nocturn, sempre que no se superi el 40% del seu aforament i es
compleixin les condicions previstes.



El consum dins del local únicament podrà realitzar-se assegut en una taula, o agrupacions de taules, i
preferentment mitjançant reserva prèvia. En cap cas s'admetrà l'autoservei en barra per part del client.
Així mateix, estarà permès l'encàrrec en el propi establiment de menjar i beguda per emportar-se.



Es podran oferir productes de lliure servei, ja siguin frescos o elaborats amb anticipació, per la lliure
disposició dels clients sempre que sigui assistit amb pantalla de protecció, d'emplatats individuals i/o
monodosis degudament preservades del contacte amb l'ambient.



La prestació del servei a les terrasses a l'aire lliure dels establiments d'hostaleria i restauració es realitzarà
conforme al que es preveu en l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig.



Haurà d'assegurar-se el manteniment de la distància física de dos metres entre les taules o, en el seu cas,
agrupacions de taules. La taula o agrupació de taules que s'utilitzin, hauran de correspondre al nombre
de persones, permetent que es respectin la distància mínima de seguretat interpersonal.

Mesures d'higiene i prevenció en la prestació del servei en el local: art. 19
En la prestació del servei en els locals d'hostaleria i restauració hauran de respectar-se les següents mesures
d'higiene i prevenció:
a) Neteja i desinfecció de l'equipament, en particular taules, cadires, així com qualsevol altra superfície de
contacte, entre un client i un altre. Així mateix, s'haurà de procedir a la neteja i desinfecció del local almenys
una vegada al dia d'acord amb el que es preveu en l’art. 6.
b) Es prioritzarà la utilització d’estovalles d'un sol ús. En el cas que això no fos possible, ha d'evitar-se l'ús de
les mateixes estovalles per diferents clients, optant per materials i solucions que facilitin el seu canvi entre
serveis i la seva rentada mecànica en cicles entre 60 i 90 graus centígrads.
c) S'hauran de posar a la disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb
activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, en tot cas en l'entrada de l'establiment o local
i a la sortida dels lavabos, que hauran d'estar sempre en condicions d'ús.
d) S'evitarà l'ús de cartes d'ús comú, optant per l'ús de dispositius electrònics propis, pissarres, cartells o
altres mitjans similars.
e) Els elements auxiliars del servei, com la vaixella, cristalleria, coberteria o estovalles, entre altres,
s'emmagatzemaran en recintes tancats i, si això no fos possible, lluny de zones de pas de clients i treballadors.
f) S'eliminaran productes d'autoservei com a tovallolers, escuradents, vinagreres, setrills, i altres utensilis
similars, prioritzant mono dosi d'un sol ús o en altres formats per demanda del client.
g) S'establirà en el local un itinerari per a evitar aglomeracions en determinades zones i prevenir el contacte
entre clients.
h) L'ús dels lavabos pels clients s'ajustarà al que es preveu en l’art. 6.5.
i) El personal treballador que realitzi el servei de taula haurà de garantir la distància de seguretat amb el
client i aplicar els procediments d'higiene i prevenció necessaris per a evitar el risc de contagi.
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DELS HABITATGES TUTELATS, CENTRES RESIDENCIALS DE PERSONES AMB DISCAPACITAT I CENTRES
RESIDENCIALS DE PERSONES MAJORS (CAP. V)
Visites a habitatges tutelats, centres residencials de persones amb discapacitat i centres residencials de
persones majors: art. 20


Les CCAA i les ciutats autònomes podran permetre en el seu àmbit territorial la realització de visites als
residents d'habitatges tutelats, centres residencials de persones amb discapacitat i centres residencials
de persones majors. En aquest últim cas, aquestes visites es realitzaran preferentment en supòsits
excepcionals, com ara el final de la vida o l'alleujament de descompensació neurocognitiva del resident.
En tot cas, en les visites a les quals es refereix aquest apartat, s'aplicarà el següent:
a) S'haurà de concertar prèviament la visita amb l'habitatge tutelat o el centre residencial.
b) Les visites es limitaran a una persona per resident.
c) Durant la visita serà obligatori l'ús d'equips de protecció adequats al nivell de risc tant per part del
visitant com per part del resident.
d) El centre residencial haurà de comptar amb procediments específics per a regular l'entrada i sortida
de les visites amb la finalitat d'evitar aglomeracions amb els treballadors i la resta de residents.
e) Durant la visita s'hauran d'observar les mesures d'higiene i prevenció establertes per les autoritats
sanitàries, i en particular el manteniment de la distància de seguretat de dos metres i la higiene de
mans.
f) f) Aquelles altres mesures que per motius de salut pública estableixin les comunitats autònomes i
ciutats autònomes.



No es podrà fer ús de l'habilitació prevista en aquells habitatges tutelats, centres residencials de persones
amb discapacitat i centres residencials de persones majors en els quals hi hagi casos confirmats de la
COVID-19, o en els quals algun resident es trobi en període de quarantena per haver tingut contacte estret
amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de la COVID-19.

CONDICIONS PER A LA REOBERTURA DE LES RESIDÈNCIES PER A INVESTIGADORS (Cap. VI)
CONDICIONS PER A LA REOBERTURA DE LES ZONES COMUNES D'HOTELS I ALLOTJAMENTS TURÍSTICS (Cap.
VII)
Reobertura de zones comunes d'hotels i allotjaments turístics: art. 22


Podrà procedir-se a la reobertura al públic de les zones comunes dels hotels i allotjaments turístics que
haguessin suspès la seva obertura al públic en virtut de l'Ordre SND/257/2020, de 19 de març, sempre
que no se superi 1/3 del seu aforament.



Als serveis d'hostaleria i restauració dels hotels i allotjaments turístics se'ls aplicarà el que s'estableix en
el capítol IV.



El que es preveu en aquesta ordre s'entendrà sense perjudici del que s'estableix en l'Ordre
TMA/277/2020.

Mesures d'higiene i prevenció exigibles a les zones comunes dels hotels i allotjaments turístics: art. 23


Cada establiment haurà de determinar els aforaments dels diferents espais comuns, així com aquells llocs
en els quals es podran realitzar esdeveniments i les condicions més segures per a la seva realització
conforme a l'aforament màxim previst en l'article anterior i d'acord amb les mesures d'higiene, protecció
i distància mínima assenyalades.



Aquells espais tancats on es vagin a celebrar esdeveniments, activitats d'animació o gimnasos, hauran de
ventilar-se dues hores abans del seu ús.
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Les activitats d'animació o classes grupals hauran de dissenyar-se i planificar-se amb un aforament màxim
de 20 persones i respectant-se la distància mínima de seguretat entre les persones comptant amb
l'animador o entrenador. En cas contrari, s'hauran d'utilitzar mascaretes. Les activitats d'animació o
classes grupals es realitzaran preferentment a l'aire lliure i s'evitarà l'intercanvi d'objectes.



Es realitzarà la corresponent desinfecció d'objectes i material utilitzat en les activitats d'animació després
de cada ús i es disposarà gel hidroalcohòlic o desinfectants amb activitat virucida autoritzats i registrats
pel Ministeri de Sanitat i desinfectant de superfícies.



En el cas d'instal·lacions esportives s'aplicaran les mesures d'higiene i prevenció previstes en els arts. 42 i
43, i en l’art. 41 de l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig (apertura d’instal·lacions esportives a l’aire lliure).



Així mateix, per a les piscines i spas, l'establiment determinarà les directrius i recomanacions per al seu
ús, d'acord amb les normes de prevenció i higiene establertes per les autoritats sanitàries, i sent aplicable
el que es preveu en el capítol X.

MESURES DE FLEXIBILITZACIÓ EN L'ÀMBIT DE LA CULTURA (Cap. VIII)
Condicions en què ha de desenvolupar-se l'activitat de les biblioteques (Sec. 1a)
Serveis autoritzats: art. 24


Les biblioteques, tant de titularitat pública com privada, prestaran els serveis establerts en l'Ordre
SND/399/2020, de 9 de maig, i els expressament prevists en el present article.



Podran dur-se a terme activitats de consulta en sala sempre que no se superi 1/3 de l'aforament
autoritzat. Quan un usuari abandoni un lloc de lectura, aquest haurà de ser netejat i desinfectat.



Es podrà fer ús dels ordinadors i mitjans informàtics de les biblioteques destinats per a l'ús públic dels
ciutadans, així com de catàlegs d'accés públic en línia, catàlegs en fitxes de la biblioteca o publicacions
electròniques. Tots ells hauran de netejar-se després de cada ús.



Es permetrà el préstec interbibliotecari entre les biblioteques situades en alguna de les unitats territorials
previstes en l'annex, havent-se de procedir amb les obres objecte d'aquest préstec de la mateixa manera
que amb les obres de préstec domiciliari.



Les sales infantils i les col·leccions de lliure accés romandran tancades.



Seran aplicable les mesures d'higiene, prevenció i d'informació previstes en els arts. 24 i 25 de l'Ordre
SND/399/2020, de 9 de maig.

Condicions en què ha de desenvolupar-se la reobertura al públic de sales d'exposicions i la seva activitat
(Sec. 2a)
Reobertura al públic: art. 25


Podrà procedir-se a la reobertura al públic de les sales d'exposicions l'activitat de les quals s'hagués suspès
després de la declaració de l'estat d'alarma sempre que no se superi 1/3 de l'aforament autoritzat i
s'adoptin les mesures necessàries per al degut control de les aglomeracions, complint els requisits
establerts en la present ordre.

Mesures d'higiene i prevenció: art. 26


Les sales que comptin amb taulells d'informació i atenció al públic hauran d'instal·lar elements i barreres
físiques de protecció en l'àrea de recepció de visitants.



Les sales hauran de procedir a la instal·lació de cartells amb normes i recomanacions específiques per al
públic, especialment per a recordar la necessitat de mantenir la distància interpersonal de dos metres.
Així mateix, s'haurà de procedir a la instal·lació de vinils de senyalització amb indicacions sobre la distància
de seguretat, per a evitar que es formin cues o aglomeracions en l'entrada i/o sortida de l'establiment o
centre.
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L'ús dels lavabos s'ajustarà al que es disposa en l’art. 6.5.

Adaptació dels serveis de neteja: art. 27


Les sales procediran de manera prèvia a la reobertura a la realització d'una neteja i desinfecció en
profunditat.



La neteja i desinfecció dels espais d'exposició o magatzematge en els quals es trobin dipositats béns
culturals es realitzarà conforme a les recomanacions específiques per a aquesta mena de zones
establertes per l'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya (IPCE). En els espais sense béns culturals, la
neteja es realitzarà conforme al que es disposa en l’art. 6.

Adaptació dels serveis d'atenció al públic: art. 28


Cada sala valorarà la necessitat de modificar la prestació dels serveis d'atenció al públic, tenint en compte
les exigències de control de l'aforament i la possible rotació d’obertura d'espais.



El personal d'atenció al públic de la sala haurà d'informar els visitants sobre les mesures d'higiene i
prevenció enfront de la COVID-19 que han d'observar-se durant la visita i vetllaran pel seu compliment.
Així mateix, aquest personal controlarà que no se supera l'aforament permès.

Mesures específiques per als treballs associats al muntatge i desmuntatge d'exposicions temporals (art. 29).


Per a evitar la confluència de treballadors de diferents especialitats pròpies de l'activitat de muntatge i
desmuntatge d'exposicions temporals, les sales procuraran el manteniment en tot moment de la distància
interpersonal de dos metres.



S'haurà de procedir a la neteja i desinfecció, almenys una vegada al dia, de l'interior de les cabines dels
vehicles de les empreses de transport, igual que els punts de fixació de la maquinària, els elements
auxiliars i les eines que s'utilitzin durant el muntatge, que cada empresa haurà d'aportar.



En el cas que siguin diverses les empreses participants en un muntatge o desmuntatge, les sales
dissenyaran esglaonadament l’horari de les entrades i sortides d'aquestes, concentrant els treballs de
cada empresa en diferents dies i horaris, i evitant en la mesura que sigui possible la coincidència en un
mateix espai de diferents empreses.



Les sales planificaran els moviments interns del personal i dels béns culturals i vetllaran per la reducció,
en la mesura que sigui possible, del nombre d'efectius de cadascuna de les empreses en sala, encara que
això suposi allargar els calendaris de treball.

Visita i atenció al públic (art. 30)


Els responsables de les sales evitaran la celebració d'esdeveniments d'inauguració d'exposicions que
puguin suposar una aglomeració de persones en un espai tancat.



Així mateix, s'adoptaran les mesures necessàries per a evitar aglomeracions durant les visites i atenció al
públic o el desenvolupament de la seva activitat.



No es podrà prestar el servei de guarda-roba ni el de consigna.



L'ús dels elements exposats dissenyats per a un ús tàctil pel visitant estarà inhabilitat. Tampoc estaran
disponibles per als visitants les audioguies, fulletons o un altre material anàleg.



Les sales podran adoptar quantes altres mesures addicionals considerin necessàries en funció de les seves
característiques específiques i les seves condicions de visita pública per a complir amb les mesures de
prevenció i higiene establertes per les autoritats sanitàries.

Condicions en què ha de desenvolupar-se l'activitat de visita a monuments i altres equipaments culturals
(Sec. 3a)
Reobertura al públic: art. 31


Podrà procedir-se a la reobertura al públic de monuments i altres equipaments culturals afectats per les
mesures de contenció sempre que les visites no superin 1/3 de l'aforament autoritzat i amb subjecció als
requisits establerts en la present ordre. En cap cas podran desenvolupar-se en ells altres activitats
culturals diferents de les visites.
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Mesures d'higiene i prevenció: art. 32.


Els accessos i llocs de control, informació i atenció al públic hauran d'instal·lar elements i barreres físiques
de protecció per al personal de control i vigilància.



En tots els accessos als immobles es col·locaran cartells amb normes i recomanacions específiques per al
públic, recordant la necessitat de mantenir la distància interpersonal de dos metres. Així mateix, s'haurà
de procedir a la instal·lació d'elements de senyalització amb indicacions sobre la distància de seguretat,
per a evitar que es formin cues o aglomeracions a l'entrada i/o sortida dels immobles.



L'ús dels lavabos s'ajustarà al que es disposa en l’art. 6.5.

Adaptació dels serveis de neteja: art. 33


Els immobles hauran de sotmetre's de manera prèvia a la reobertura a una neteja i desinfecció selectiva
de les parts accessibles al públic, seguint les normes recomanades per l'Institut del Patrimoni Cultural
d'Espanya (IPCE) per a aquesta mena de béns en funció de la seva naturalesa i característiques. La neteja
i desinfecció dels espais d'exposició o magatzematge inclosos en aquests immobles en els quals es trobin
dipositats béns culturals es realitzarà conforme a les recomanacions específiques per a aquestes zones
establertes pel IPCE. En els espais sense béns culturals, la neteja es realitzarà conforme al que es preveu
en l’art. 6.



Els gestors i responsables dels immobles realitzaran una anàlisi i diagnòstic de les condicions particulars
d'aquests, els recorreguts dels visitants i els elements amb possibilitat de convertir-se en focus de contagi,
establint una estratègia de desinfecció i neteja proporcionada als riscos, sense posar en perill els valors
culturals reconeguts.



Els llocs on no pugui garantir-se la seguretat dels visitants per les seves condicions especials o per
impossibilitat de fer les tasques de desinfecció necessàries, seran exclosos de la visita pública.

Adaptació dels serveis d'atenció al públic: art. 34


Cada equipament cultural valorarà la necessitat de modificar la prestació dels serveis d'atenció al públic,
tenint en compte les exigències de control de l'aforament i una possible rotació d’obertura d'espais.



El personal d'atenció al públic haurà d'informar els visitants sobre les mesures d'higiene i prevenció
enfront de la COVID-19 que han d'observar-se durant la visita i vetllaran pel seu compliment. Així mateix,
aquest personal controlarà que no se superi l'aforament permès.

Mesures específiques per als recintes de Monuments i altres equipaments culturals amb ús compartit amb
activitats no culturals: art. 35


Per a evitar la confluència de personal treballador, investigador, resident o usuari dels immobles amb els
visitants d'aquests equipaments per motiu del seu caràcter cultural, els espais on pugui haver-hi
interferència de circulacions entre tots dos seran objecte de senyalització i, si és possible, abalisament
per a assegurar el manteniment de la distància interpersonal.



En els recintes religiosos amb culte, com esglésies, col·legiates o catedrals o ocupats per comunitats
religioses com monestirs, abadies o convents, s'establiran recorreguts obligatoris per a separar
circulacions, procurant el manteniment en tot moment de la distància interpersonal de dos metres
recomanada per part de les autoritats sanitàries. Quan no sigui possible complir amb aquestes condicions,
s'exigirà l'ús de mascaretes als visitants o s'establiran horaris diferenciats de visita.



En el cas d'arquitectura residencial, com a palaus, habitatges col·lectius o residències privades,
s'organitzaran els horaris per a evitar interferències entre els residents i les activitats de visita.



En el cas de jardins històrics, les zones on es desenvolupin treballs de manteniment seran marcades per
a evitar interferències amb les activitats de visita.



L'assenyalament de recorreguts obligatoris i independents per als residents, treballadors dels immobles i
els seus visitants es realitzarà tenint en compte el compliment de les condicions d'evacuació exigibles en
la normativa aplicable.

Condicions per a la realització de la visita i atenció al públic art. 36.
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Els responsables dels immobles permetran únicament les visites individuals, o de convivents, evitant la
realització d'activitats paral·leles o complementàries alienes a la pròpia visita.



No es podrà prestar el servei de guarda-roba ni el de consigna, reservant-se els gestors el dret d'admissió
quan els visitants portin objectes com a bosses, motxilles o similars que comportin perill per a la seguretat
de les persones o els béns custodiats.



L'ús dels elements exposats dissenyats per a un ús tàctil pel visitant estarà inhabilitat. Tampoc estaran
disponibles per als visitants les audioguies, fulletons en sala o un altre material anàleg.



Els responsables dels immobles podran adoptar quantes altres mesures addicionals considerin
necessàries en funció de les seves característiques específiques i les seves condicions de visita pública per
a complir amb les mesures de prevenció i higiene establertes per les autoritats sanitàries.

Mesures de control d'aforament: art. 37


La reducció 1/3 de l'aforament, establerta en l’art. 31, es calcularà respecte de l'aforament previst en el
corresponent Pla d'Autoprotecció de l'immoble o recinte per als seus espais tancats i lliures.



Sense perjudici de l'assenyalat en l’art. 34, el límit previst serà objecte de control tant en la venda en
taquilles com en la venda online d'entrades. Per a això, si fos necessari, cada monument o equipament
cultural posarà a disposició del públic un nombre màxim d'entrades per trams horaris.



Quan les característiques de l'immoble impliquin que la restricció de l'aforament a 1/3 no permet complir
amb la distància recomanable, prevaldrà l'aplicació de la distància de seguretat interpersonal com a criteri
per a determinar l'aforament màxim permès.

Condicions en què ha de desenvolupar-se l'activitat de cinemes, teatres, auditoris i espais similars, i d'altres
locals i establiments destinats a actes i espectacles culturals (Sec. 4a)
Activitat d’actes i espectacles culturals: art. 38


Tots els cinemes, teatres, auditoris i espais similars, l'activitat dels quals s'hagués suspès podran
reprendre-la en els termes previstos en la present ordre, sempre que comptin amb butaques preassignades i no superin 1/3 de l'aforament autoritzat. En el cas de locals i establiments diferents dels
previstos en l'apartat anterior, destinats a actes i espectacles culturals, la represa de l'activitat se
subjectarà als següents requisits:
a) Si se celebra en llocs tancats, no podrà superar 1/3 de l'aforament autoritzat, ni reunir més de 50
persones.
b) Tractant-se d'activitats a l'aire lliure, el públic haurà de romandre assegut, guardant la distància
necessària i no podrà superar 1/3 de l'aforament autoritzat, ni reunir més de 400 persones.
c) En tot cas, en la represa de l'activitat haurà d'observar-se el que s'estableix en aquesta ordre.



En el desenvolupament de les activitats previstes seran aplicables els requisits i mesures contemplats en
els arts. 34, 35, 36 i 37 de l'Ordre SND/399/2020, amb les especialitats que s'indiquen en el present article.
Les referències que s'efectuen en l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, a representacions, espectacles o
funcions s'entendran també per les sessions de cinema o acte o espectacle cultural de què es tracti.



Es recomanarà la venda online o telefònica de l'entrada, i, en cas de compra en taquilla, serà aplicable el
que es preveu en l’art. 6.6.



Es permet la prestació de serveis complementaris, com ara botiga, cafeteria o similars, que s'ajustarà a
les normes que aquesta ordre estableix per a aquestes activitats. No es prestarà servei de guarda-roba ni
de consigna.



Durant el procés d'atenció i acomodació, es guardarà entre els treballadors de sala i el públic la distància
de seguretat fixada per les autoritats sanitàries.



S'haurà de garantir la distància de seguretat fixada per les autoritats sanitàries en les cues, entrades i
sortides d'espectadors, així com l'establiment de sistemes de control d'aglomeracions quan es reuneixi a
més de 50 persones.
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CONDICIONS EN LES QUALS HA DE DESENVOLUPAR-SE L'ACTIVITAT ESPORTIVA (Cap IX)
Entrenament bàsic en lligues no professionals federades: art. 39


Els esportistes integrats en clubs participants en lligues no professionals podran realitzar entrenaments
de caràcter bàsic, dirigits a una modalitat esportiva específica, de manera individual i complint amb les
corresponents mesures de prevenció i higiene. S'entendrà per entrenament de caràcter bàsic
l'entrenament individualitzat, adaptat a les especials necessitats de cada modalitat esportiva,
desenvolupat en els centres d'entrenament de què disposin els clubs o en altres instal·lacions que es
trobin obertes al públic.



Els entrenaments bàsics d'aquests esportistes es desenvoluparan complint estrictament les mesures de
prevenció i higiene establertes per les autoritats sanitàries relatives al manteniment d'una distància de
seguretat interpersonal d'almenys dos metres, rentat de mans, ús d'instal·lacions, proteccions sanitàries,
i totes aquelles relatives a la protecció dels esportistes i personal auxiliar de la instal·lació.



La federació esportiva corresponent emetrà la acreditació corresponent als esportistes integrats en ella,
considerant-se, la llicència esportiva suficient acreditació.

Entrenament total o precompetició en lligues professionals: art. 40
Represa de la competició de les Lligues Professionals: art. 41
Obertura d'instal·lacions esportives cobertes: art. 42


Es podrà procedir a l'obertura de les instal·lacions esportives cobertes per a la realització d'activitats
esportives amb les limitacions que recull aquest article.



Hi podrà accedir qualsevol persona que desitgi realitzar una pràctica esportiva, inclosos els esportistes
d'alt nivell, d'alt rendiment, professionals, federats, àrbitres o jutges i personal tècnic federatiu. Es
considera instal·lació esportiva coberta aquella instal·lació esportiva, amb independència que es trobi
situada en un recinte tancat o obert, que es trobi completament tancada i que tingui sostre i que permeti
la pràctica d'una modalitat esportiva.



L'activitat esportiva requerirà la concertació de cita prèvia amb l'entitat gestora de la instal·lació. Per a
això, s'organitzaran torns horaris, fora dels quals no es podrà romandre en la instal·lació.



En les instal·lacions esportives cobertes, es podrà permetre la pràctica esportiva individual o aquelles
pràctiques que es puguin desenvolupar per un màxim de dues persones en el cas de modalitats així
practicades, sempre sense contacte físic mantenint les degudes mesures de seguretat i protecció, i en tot
cas la distància social de seguretat de dos metres. Així mateix, es respectarà el límit del 30% de capacitat
d'aforament d'ús esportiu en cada instal·lació, tant quant a l'accés, com durant la pròpia pràctica,
habilitant-se un sistema d'accés que eviti l'acumulació de persones i que compleixi amb les mesures de
seguretat i protecció sanitària.



Únicament podrà accedir amb els esportistes un entrenador en el cas que resulti necessari, circumstància
que haurà d'acreditar-se degudament. S'exceptuen les persones amb discapacitat o menors que
requereixin la presència d'un acompanyant.



Es podran utilitzar els vestuaris, respectant el que es disposa a aquest efecte en les mesures generals de
prevenció i higiene enfront de la COVID-19 indicades per les autoritats sanitàries.



El que es disposa en aquest apartat serà aplicable en aquesta fase 2 als centres esportius regulats en l’art.
42 de l'Ordre SND 399/2020, de 9 de maig.



Es procedirà a la neteja i desinfecció de les instal·lacions d'acord amb l'assenyalat en l’art. 6. Així mateix,
a la finalització de cada torn es procedirà a la neteja de les zones comunes i, en cada torn, s'haurà de
netejar i desinfectar el material compartit després de cada ús. En finalitzar la jornada es procedirà a la
neteja de la instal·lació, reduint-se la presència del personal al número mínim suficient per a la prestació
adequada del servei.
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En tot cas, els titulars de la instal·lació hauran de complir amb les normes bàsiques de protecció sanitària
del Ministeri de Sanitat. Si en la instal·lació esportiva es realitzen altres activitats, o es presten altres
serveis addicionals no esportius, hauran de complir amb la normativa específica que en cada cas
correspongui.



El que es preveu en aquest article no serà aplicable a les piscines cobertes, les quals es regiran pel que es
disposa en l’art. 43.

Obertura de piscines per a ús esportiu: art. 43


Es podrà procedir a l'obertura de les piscines a l'aire lliure o cobertes per a la realització d'activitats
esportives amb les limitacions que recull aquest article.



Hi podrà accedir qualsevol persona, tenint caràcter preferent l'accés dels esportistes integrats, a través
de la corresponent llicència, en la federació esportiva les modalitats i les especialitats de la qual es
desenvolupi en el mitjà aquàtic; natació, salvament i socorrisme, triatló, pentatló modern i activitats
subaquàtiques.



L'activitat esportiva requerirà la concertació de cita prèvia amb l'entitat gestora de la instal·lació. Per a
això, s'organitzaran torns horaris, fora dels quals no es podrà romandre en la instal·lació.



En les piscines es podrà permetre la pràctica esportiva individual o aquelles pràctiques que es puguin
desenvolupar per un màxim de dues persones en el cas de modalitats així practicades, sempre sense
contacte físic mantenint les mesures de seguretat i protecció, i en tot cas la distància de seguretat de dos
metres.



Així mateix, es respectarà el límit del 30% de capacitat d'aforament d'ús esportiu en cada piscina, tant
quant a l'accés, com durant la pròpia pràctica, excepte quan la piscina es divideixi per carrers
d'entrenament, situació en la qual només podrà exercir activitat un esportista per carrer, habilitant-se un
sistema d'accés que eviti l'acumulació de persones i que compleixi amb les mesures de seguretat i
protecció sanitària. Únicament podran accedir amb els esportistes un entrenador en el cas que resulti
necessari, circumstància que haurà d'acreditar-se degudament, amb excepció de les persones amb
discapacitat o menors que requereixin la presència d'un acompanyant.



Es podran utilitzar els vestuaris, respectant el que es disposa en les mesures generals de prevenció i
higiene enfront de la COVID-19 indicades per les autoritats sanitàries.



Es procedirà a la neteja i desinfecció d'acord amb l'assenyalat en els arts. 44 i 45. Així mateix, a la
finalització de cada torn es procedirà a la neteja de la platja de la piscina i de les zones comunes i, en cada
torn, s'haurà de netejar i desinfectar el material compartit després de cada ús. En finalitzar la jornada es
procedirà a la neteja de la instal·lació, reduint-se la permanència del personal al número mínim suficient
per a la prestació adequada del servei.



En tot cas, els titulars de la instal·lació hauran de complir amb les normes bàsiques de protecció sanitària
del Ministeri de Sanitat. Si en la instal·lació esportiva es realitzen altres activitats, o es presten altres
serveis addicionals no esportius, hauran de complir amb la normativa específica que en cada cas
correspongui.

CONDICIONS PER A LA REOBERTURA AL PÚBLIC DE LES PISCINES RECREATIVES I ÚS DE LES PLATGES (Cap. X)
Reobertura al públic: art. 44


Es podrà procedir a l'obertura al públic de les piscines recreatives, quedant permès l'accés a qualsevol
persona. L'aforament màxim permès serà del 30% de la capacitat de la instal·lació, sempre que sigui
possible respectar la distància de seguretat entre usuaris de dos metres. En cas contrari es reduirà aquest
aforament a l'efecte de complir amb la distància de seguretat.
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Per a poder accedir a la piscina es requerirà la concertació de cita prèvia amb l'entitat gestora de la
instal·lació. Per a això, s'organitzaran horaris per torns, fora dels quals no es podrà romandre en la
instal·lació.



Amb caràcter previ a la seva obertura s'haurà de dur a terme la neteja i desinfecció de les instal·lacions
amb especial atenció als espais tancats com a vestuaris o lavabos.



Així mateix, s'hauran de netejar i desinfectar els diferents equips i materials com, el vas, carrils de suro,
material auxiliar de classes, reixeta perimetral, farmaciola, taquilles, així com qualsevol altre en contacte
amb els usuaris, que formi part de la instal·lació.



Els biocides a utilitzar per la desinfecció de superfícies seran del tipus de producte 2, referits en l'annex V
del Reglament (UE) núm. 528/2012 del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de maig de 2012, relatiu a
la comercialització i l'ús dels biocides. Així mateix, es podran utilitzar desinfectants com a dilucions de
lleixiu 1.50 acabada de preparar o qualsevol dels desinfectants amb activitat virucida que es troben en el
mercat i que han estat autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat.



El que es preveu en aquest article s'entén sense perjudici de les operacions de depuració física i química
de l'aigua necessàries per a obtenir una qualitat de l'aigua dels vasos adequada conforme els annexos I i
II del RD 742/2013, de 27 de setembre, pel qual s'estableixen els criteris tècnicosanitaris de les piscines,
amb la realització dels controls pertinents, així com del compliment de la resta de normativa aplicable.

Mesures d'higiene i prevenció: art. 45


Es procedirà a la neteja i desinfecció diària de la instal·lació d'acord amb l'assenyalat en l’art. 6. No obstant
això, en aquelles superfícies en contacte freqüent amb les mans dels usuaris, com a poms de les portes
dels vestuaris, o baranes, s'haurà de dur a terme una neteja i desinfecció, almenys tres vegades al dia.



Es recordarà als usuaris per mitjans de cartelleria visible o missatges de megafonia les normes d'higiene i
prevenció a observar, assenyalant la necessitat d'abandonar la instal·lació davant de qualsevol símptoma
compatible amb la COVID-19.



En les zones d'estada dels usuaris, s'ha d'establir una distribució espacial per a garantir la distància de
seguretat d'almenys dos metres entre els usuaris mitjançant senyals en el terra limitant els espais. Tots
els objectes personals, com a tovalloles, han de romandre dins del perímetre de seguretat de dos metres
establert, evitant contacte amb la resta d'usuaris.



L'ús i neteja dels lavabos es durà a terme de conformitat amb el que es preveu en l'art. 6.5. Així mateix,
s'haurà de verificar que, en tot moment, estiguin dotats de sabó i/o gels hidroalcohòlics o desinfectants
amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat.



No es podrà fer ús de les dutxes dels vestuaris ni de les fonts d'aigua.

Ús de les platges: art. 46


El trànsit i permanència a les platges es realitzarà en els termes previstos en l’art. 7.2 i, en el seu cas, en
l’art. 45.2 a 5. Els banyistes hauran de fer un ús responsable de la platja, tant des del punt de vista
mediambiental com sanitari, complint per a això amb les recomanacions i normes establertes per les
autoritats sanitàries. Així mateix, es permet la pràctica d'activitats esportives, professionals o d'esbarjo,
sempre que es puguin desenvolupar individualment i sense contacte físic, permetent mantenir una
distància mínima de dos metres entre els participants.

CONDICIONS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS DE TURISME ACTIU I NATURALESA (Cap. XI)
Condicions: art. 47


A l'efecte del que es disposa en l’art. 47 de l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, es podran realitzar
activitats de turisme actiu i de naturalesa per a grups de fins a 20 persones, en les mateixes condicions
que les establertes en aquest article.
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CONDICIONS PER A LA CELEBRACIÓ DE CONGRESSOS, TROBADES, REUNIONS DE NEGOCI I CONFERÈNCIES
(CAP. XII)
Celebració de congressos, trobades, reunions de negoci i conferències: art. 48


Es permetrà la realització de congressos, trobades, reunions de negoci i conferències promoguts per
qualssevol entitats de naturalesa pública o privada. A aquest efecte, es procedirà a l'obertura de pavellons
de congressos, sales conferències, sales multiusos i altres establiments i instal·lacions similars.



En tot moment, aquests esdeveniments hauran de complir les obligacions de distància física exigida de
dos metres, sense superar en cap cas la xifra de 50 assistents, havent-se de fomentar la participació no
presencial d'aquells que puguin prestar la seva activitat a distància.



Quan no pugui garantir-se la distància de seguretat interpersonal de dos metres entre tots els assistent a
aquests esdeveniments, congressos i seminaris, així com la dels treballadors que prestin els seus serveis
en i per a aquests, s'haurà de disposar d'equips de protecció adequats al nivell de risc, assegurant el
desenvolupament d’aquestes activitats en condicions de seguretat, autoprotecció i distanciament social
i la neteja i desinfecció dels locals i instal·lacions on es desenvolupin, a l'efecte de les quals s'estarà al que
es disposa en l’art. 6.



Correspondrà als directors o màxims responsables de les entitats convocants dels actes acordar de forma
motivada l'aplicació del que es disposa en aquest article.

CONTROL DEL COMPLIMENT DE LES MESURES D'AQUESTA ORDRE (DA 1a)


Els serveis d'inspecció municipals, autonòmics o de policia especial, en l'àmbit de les seves competències,
seran els encarregats de vigilar el compliment de les mesures recollides en aquesta ordre, corresponent
la instrucció dels procediments sancionadors que procedeixin a les autoritats competents d'acord amb la
legislació sectorial aplicable.

ORDRES I INSTRUCCIONS EN DESENVOLUPAMENT O APLICACIÓ DE L'ESTAT D'ALARMA (DA 2a)


El que es preveu en l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, així com en la resta d'ordres i instruccions
aprovades en desenvolupament o aplicació de l'estat d'alarma seran aplicable a les unitats territorials de
la fase 2 del Pla per a la transició cap a la nova normalitat en tot allò que no s'oposi o contradigui al que
s'estableix en aquesta ordre.

MESURES PER A LES ACCIONS COMERCIALS O DE PROMOCIÓ (DA 3a).


Les accions comercials o de promoció que duguin a terme els establiments comercials hauran d’anar
acompanyades de mesures destinades a assegurar que no es generin aglomeracions que impedeixin el
manteniment de la distància de seguretat, el compliment dels límits d'aforament, o que comprometin la
resta de mesures establertes en aquesta ordre, havent d'adoptar les mesures adequades per a evitar-les,
incloent el cessament immediat de les esmentades accions comercials o de promoció si resultés necessari.

MODIFICACIÓ DE L'ORDRE SND/388/2020, DE 3 DE MAIG, PER LA QUAL S'ESTABLEIXEN LES CONDICIONS
PER A L'OBERTURA AL PÚBLIC DE DETERMINATS COMERÇOS I SERVEIS, I L'OBERTURA D'ARXIUS, AIXÍ COM
PER A LA PRÀCTICA DE L'ESPORT PROFESSIONAL I FEDERAT (DF 1a)
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Se suprimeix el capítol I relatiu a les “Condicions per a l'obertura al públic d'establiments i locals comercials
minoristes i de prestació de serveis assimilats”.



Es modifica el títol de l’art. 8 així com els seus apartats 1 i 6, relatiu als “Esportistes professionals i
esportistes qualificats d'alt nivell i d'alt rendiment”.

MODIFICACIÓ DE L'ORDRE SND/399/2020, DE 9 DE MAIG, PER A LA FLEXIBILITZACIÓ DE DETERMINADES
RESTRICCIONS D'ÀMBIT NACIONAL, ESTABLERTES DESPRÉS DE LA DECLARACIÓ DE L'ESTAT D'ALARMA EN
APLICACIÓ DE LA FASE 1 DEL PLA PER A LA TRANSICIÓ CAP A UNA NOVA NORMALITAT (DF2a)


Es modifica l’art. 2.1, que queda redactat en els termes següents
Art. 2: Àmbit d’aplicació
REDACCIÓ ANTERIOR
REDACCIÓ ACTUAL
1. Aquesta ordre serà aplicable a les activitats objecte de 1. Aquesta ordre serà aplicable a les activitats objecte de
la mateixa que es desenvolupin en les unitats territorials la mateixa que es desenvolupin en les unitats territorials
que consten en l'annex, així com a les persones que que consten en l'annex, així com a les persones que
resideixin en aquestes unitats, d'acord amb el que es resideixin en aquestes unitats, d'acord amb el que es
preveu en el segon paràgraf de l'article 3 del Reial decret preveu en el segon paràgraf de l'article 3 del Reial decret
514/2020, de 8 de maig, pel qual es prorroga l'estat 514/2020, de 8 de maig, pel qual es prorroga l'estat
d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de
març.
març.
Sense perjudici de l'anterior, el que es preveu en els Sense perjudici de l'anterior, el que es preveu en els
Capítols VIII, IX, X i XI, així com el que es disposa en els Capítols VIII, IX, X i XI, així com el que es disposa en els
articles 41 i 42 no serà aplicable respecte de les unitats articles 41 i 42, no serà aplicable respecte de les unitats
territorials contemplades en l'apartat quinze de l'annex.
territorials contemplades en l'apartat quinze de l'annex, i
el que es disposa en l'article 22 no serà aplicable respecte
de les unitats territorials contemplades en l'apartat vuit
de l'annex.



Es modifica l’art. 8.2, que queda redactat en els següents termes:
Art. 8: Vetlles i enterraments
REDACCIÓ ANTERIOR
REDACCIÓ ACTUAL
2. La participació en la comitiva per a l'enterrament o 2. La participació en la comitiva de l'enterrament o comiat
comiat per a cremació de la persona morta es restringeix per a cremació de la persona morta/traspassada es
a un màxim de quinze persones, entre familiars i afins, a restringeix a un màxim de quinze persones, entre familiars
més de, en el seu cas, el ministre de culte o persona i afins, a més de, en el seu cas, el ministre de culte o
assimilada de la confessió respectiva per a la pràctica dels persona assimilada de la confessió respectiva per a la
ritus funeraris de comiat del difunt
pràctica dels ritus funeraris de comiat del difunt.
En les unitats territorials contemplades en l'apartat vuit
de l'annex, les vetlles podran realitzar-se en les
instal·lacions disposades a tal ús únicament de 8.00
hores a 22.00 hores.



Es modifica l'art. 10 que queda redactat en els següents termes:
Art. 10: Reobertura dels establiments i locals comercials minoristes i de prestació de serveis assimilats
REDACCIÓ ANTERIOR
REDACCIÓ ACTUAL
1. Podrà procedir-se a la reobertura al públic de tots els 1. Podrà procedir-se a la reobertura al públic de tots els
establiments i locals comercials minoristes i d'activitats de establiments i locals comercials minoristes i d'activitats de
serveis professionals l'activitat dels quals s'hagués suspès serveis professionals l'activitat dels quals s'hagués suspès
després de la declaració de l'estat d'alarma en virtut del després de la declaració de l'estat d'alarma en virtut del
que es disposa en l'article 10.1 del Reial decret 463/2020, que es disposa en l'article 10.1 del Reial decret 463/2020,
de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la
COVID-19, sempre que tinguin una superfície útil COVID-19, sempre que tinguin una superfície útil
d'exposició i venda igual o inferior a 400 metres quadrats, d'exposició i venda igual o inferior a 400 metres quadrats,

19

amb excepció d'aquells que es trobin dins de parcs o
centres comercials sense accés directe i independent des
de l'exterior, sempre que compleixin tots els requisits
següents:
a) Que es redueixi al trenta per cent l'aforament total en
els locals comercials. En el cas d'establiments distribuïts
en diverses plantes, la presència de clients en cadascuna
d'elles haurà de guardar aquesta mateixa proporció.
En qualsevol cas, s'haurà de garantir una distància mínima
de dos metres entre clients. En els locals comercials en els
quals no sigui possible mantenir aquesta distància, es
permetrà únicament la permanència dins del local d'un
client.
b) Que s'estableixi un horari d'atenció amb servei
prioritari per a majors de 65 anys.
c) Que compleixin addicionalment amb les mesures que
es recullen en aquest capítol.
2. El que es disposa en aquest capítol, a excepció de les
mesures de seguretat i higiene que es preveuen en els
articles 4, 11 i 12, no serà aplicable als establiments i locals
comercials detallistes que ja estaven oberts al públic
d'acord amb l'article 10.1 del Reial decret 463/2020, de 14
de març, els quals podran continuar oberts, podent
ampliar la superfície útil d'exposició i venda fins a 400
metres quadrats, per a la venda de productes autoritzats
en aquest article 10.1 o altres diferents.
3. Així mateix, podran procedir a la seva reobertura al
públic, mitjançant la utilització de la cita prèvia, els
concessionaris d'automoció, les estacions d'inspecció
tècnica de vehicles i els centres de jardineria i vivers de
plantes sigui com fos la seva superfície útil d'exposició i
venda.
Igualment, podran procedir a la seva reobertura al públic
les entitats concessionàries de joc públic d'àmbit estatal,
a excepció d'aquells que es trobin situats dins de centres
comercials o parcs comercials, sense accés directe i
independent des de l'exterior.
4. Tots els establiments i locals que puguin procedir a la
reobertura al públic segons el que es disposa en aquest
capítol, podran establir, en el seu cas, sistemes de
recollida en el local dels productes adquirits per telèfon o
en línia, sempre que garanteixin una recollida escalonada
que eviti aglomeracions en interior del local o el seu accés.
5. Podrà establir-se un sistema de repartiment a domicili
preferent per a col·lectius determinats.
6. Quan així ho decideixin els Ajuntaments corresponents,
i havent de comunicar aquesta decisió a l'òrgan
competent en matèria de sanitat de la comunitat
autònoma, podran procedir a la seva reobertura els
mercats que desenvolupen la seva activitat a l'aire lliure o
de venda no sedentària en la via pública, comunament
denominats mercats ambulants, donant preferència a
aquells de productes alimentaris i de primera necessitat i
procurant que sobre els productes comercialitzats en els
mateixos es garanteixi la seva no manipulació per part
dels consumidors. Els Ajuntaments establiran requisits de
distanciament entre llocs i condicions de delimitació del

podent, en el cas de superar aquest límit, determinar
l'espai que es reobri al públic ajustant-se a aquesta
limitació, sempre que compleixin tots els requisits
següents:
a) Que es redueixi al trenta per cent l'aforament total en
els locals comercials. En el cas d'establiments distribuïts
en diverses plantes, la presència de clients en cadascuna
d'elles haurà de guardar aquesta mateixa proporció. En
qualsevol cas, s'haurà de garantir una distància mínima de
dos metres entre clients. En els locals comercials en els
quals no sigui possible mantenir aquesta distància, es
permetrà únicament la permanència dins del local d'un
client.
b) Que s'estableixi un horari d'atenció amb servei
prioritari per a majors de 65 anys.
c) Que compleixin addicionalment amb les mesures que
es recullen en aquest capítol.
2. En el cas d'establiments i locals comercials que es
trobin dins de parcs o centres comercials, podran
procedir a la seva reobertura al públic sempre que
tinguin una superfície útil d'exposició i venda al públic
igual o inferior a 400 metres quadrats o determinin
l’espai ajustant-se a aquests límits , i comptin amb accés
directe i independent des de la via pública.
3. El que es disposa en aquest capítol, a excepció de les
mesures de seguretat i higiene que es preveuen en els
articles 4, 11 i 12, no serà aplicable als establiments i locals
comercials detallistes que ja estaven oberts al públic
d'acord amb l'article 10.1 del Reial decret 463/2020, de 14
de març, els quals podran continuar oberts, podent
ampliar la superfície útil d'exposició i venda fins a 400
metres quadrats, per a la venda de productes autoritzats
en aquest article 10.1 o altres diferents.
4. Així mateix, podran procedir a la seva reobertura al
públic, mitjançant la utilització de la cita prèvia, els
concessionaris d'automoció, les estacions d'inspecció
tècnica de vehicles i els centres de jardineria i vivers de
plantes sigui com sigui la seva superfície útil d'exposició i
venda.
Igualment, podran procedir a la seva reobertura al públic
les entitats concessionàries de joc públic d'àmbit estatal,
a excepció d'aquelles que es trobin situades dins de
centres comercials o parcs comercials, sense accés directe
i independent des de la via pública.
5. Tots els establiments i locals que puguin procedir a la
reobertura al públic segons el que es disposa en aquest
capítol, podran establir, en el seu cas, sistemes de
recollida en el local dels productes adquirits per telèfon o
en internet, sempre que garanteixin una recollida
escalonada que eviti aglomeracions a l’interior del local o
el seu accés.
6. Podrà establir-se un sistema de repartiment a domicili
preferent per a col·lectius determinats.
7. Quan així ho decideixin els Ajuntaments corresponents,
i havent de comunicar aquesta decisió a l'òrgan
competent en matèria de sanitat de la comunitat
autònoma, podran procedir a la seva reobertura els
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mercat amb l'objectiu de garantir la seguretat i distància
entre treballadors, clients i vianants.
En tot cas, es garantirà una limitació al vint-i-cinc per cent
dels llocs habituals o autoritzats i una afluència inferior a
un terç de l'aforament habitual podent alternativament
procedir-se a l'augment de la superfície habilitada per a
l'exercici d'aquesta activitat de manera que es produeixi
un efecte equivalent a la citada limitació.



mercats que desenvolupen la seva activitat a l'aire lliure o
de venda no sedentària en la via pública, comunament
denominats mercats ambulants, donant preferència a
aquells de productes alimentaris i de primera necessitat i
procurant que sobre els productes comercialitzats es
garanteixi la seva no manipulació per part dels
consumidors. Els Ajuntaments establiran requisits de
distanciament entre parades i condicions de delimitació
del mercat amb l'objectiu de garantir la seguretat i
distància entre treballadors, clients i vianants.
En tot cas, es garantirà una limitació al vint-i-cinc per cent
de les parades habituals o autoritzades i una afluència
inferior a un terç de l'aforament habitual podent
alternativament procedir-se a l'augment de la superfície
habilitada per a l'exercici d'aquesta activitat de manera
que es produeixi un efecte equivalent a la citada limitació.

Es modifica l’art. 14 que queda redactat en els temes següents:
Art. 14: Mesures en matèria d'aforament per als establiments i locals oberts al públic.
REDACCIÓ ANTERIOR
REDACCIÓ ACTUAL
1. Els establiments i locals hauran d'exposar al públic 1. Els establiments i locals hauran d'exposar al públic
l'aforament màxim de cada local i assegurar que aquest l'aforament màxim de cada local i assegurar que aquest
aforament, així com la distància de seguretat aforament, així com la distància de seguretat
interpersonal de dos metres es respecta en el seu interior. interpersonal de dos metres es respecta en el seu interior.
2. Per a això, els establiments i locals hauran d'establir 2. Per a això, els establiments i locals hauran d'establir
sistemes que permetin el recompte i control de sistemes que permetin el recompte i control de
l'aforament, de manera que aquest no sigui superat en l'aforament, de manera que aquest no sigui superat en
cap moment, i que haurà d'incloure als propis cap moment, i que haurà d'incloure als propis
treballadors.
treballadors.
3. L'organització de la circulació de persones i la 3. L'organització de la circulació de persones i la
distribució d'espais haurà de modificar-se, quan sigui distribució d'espais haurà de modificar-se, quan sigui
necessari, amb l'objectiu de garantir la possibilitat de necessari, amb l'objectiu de garantir la possibilitat de
mantenir les distàncies de seguretat interpersonal mantenir les distàncies de seguretat interpersonal
exigides a cada moment pel Ministeri de Sanitat.
exigides a cada moment pel Ministeri de Sanitat.
Preferiblement, sempre que un local disposi de dos o més Preferiblement, sempre que un local disposi de dos o més
portes, es podrà establir un ús diferenciat per a l'entrada portes, es podrà establir un ús diferenciat per a l'entrada
i la sortida, reduint així el risc de formació i la sortida, reduint així el risc de formació
d'aglomeracions.
d'aglomeracions.
4. En els establiments i locals comercials que disposin 4. Els establiments i locals comercials que tinguin una
d'aparcaments propis per als seus empleats i clients, quan superfície d'exposició i venda al públic superior a 400
l'accés a les instal·lacions, els lectors de tiquets i targetes metres quadrats que procedeixin a la seva reobertura
d'empleats no pogués realitzar-se de manera automàtica conforme el que es disposa en l'article 10, podran
sense contacte, aquest serà substituït per un control utilitzar marques, balises, cartelleria o senyalització per
manual i continu per part del personal de seguretat, per a a garantir el manteniment de la distància interpersonal
millor seguiment de les normes d'aforament. Aquest de seguretat i realitzar un millor control dels accessos i
personal també supervisarà que es compleix amb les gestió de les persones a l'efecte d'evitar qualsevol
normes d'arribada i sortida escalonada dels empleats a i aglomeració. En cas necessari, aquests establiments
des del seu lloc de treball, segons els torns establerts pel podran habilitar una zona d'espera a l'interior,
centre.
addicional als 400 metres quadrats autoritzats, garantint
En el seu cas, i tret que estrictes motius de seguretat el compliment de la resta de mesures de seguretat i
recomanin el contrari, les portes que es trobin en el higiene.
recorregut entre el pàrquing i l'accés a botiga o els 5. En els establiments i locals comercials que disposin
vestuaris dels empleats romandran obertes per a evitar la d'aparcaments propis per als seus empleats i clients, quan
manipulació dels mecanismes d'obertura.
l'accés a les instal·lacions, els lectors de tiquets i targetes
d'empleats no pogués realitzar-se de manera automàtica
sense contacte, aquest serà substituït per un control
manual i continu per part del personal de seguretat, per a
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millor seguiment de les normes d'aforament. Aquest
personal també supervisarà que es compleix amb les
normes d'arribada i sortida escalonada dels empleats a i
des del seu lloc de treball, segons els torns establerts pel
centre.
En el seu cas, i tret que estrictes motius de seguretat
recomanin el contrari, les portes que es trobin en el
recorregut entre el pàrquing i l'accés a botiga o els
vestuaris dels empleats romandran obertes per a evitar la
manipulació dels mecanismes d'obertura.



Es modifica l’art. 17 que queda redactat en els termes següents:
Art. 17: Serveis i prestacions en matèria de serveis socials
REDACCIÓ ANTERIOR
REDACCIÓ ACTUAL
Els serveis socials hauran de garantir la prestació efectiva 1. Els serveis socials hauran de garantir la prestació
de tots els serveis i prestacions recollits en el Catàleg de efectiva de tots els serveis i prestacions recollits en el
Referència de Serveis Socials, aprovat pel Consell Catàleg de Referència de Serveis Socials, aprovat pel
Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a
l'Autonomia i l'Atenció a la Dependència. Per a això, els l'Autonomia i l'Atenció a la Dependència. Per a això, les
centres i serveis on es prestin aquests serveis i prestacions autoritats competents de les comunitats autònomes
hauran d'estar oberts i disponibles per a l'atenció podran determinar la reobertura al públic dels centres i
presencial a la ciutadania, sempre que aquesta sigui serveis on es prestin aquests serveis i prestacions, atesa
necessària, i sense perjudici que s'adoptin les mesures de la situació epidemiològica de cada centre o servei, i a la
prevenció i higiene establertes per les autoritats capacitat de resposta del sistema sanitari afectat.
sanitàries. Quan sigui possible, es prioritzarà la prestació 2. Es prioritzarà que els serveis i prestacions als quals es
de serveis per via telemàtica, reservant l'atenció refereix l'apartat anterior siguin realitzats per via
presencial a aquells casos en què resulta imprescindible.
telemàtica, reservant l'atenció presencial a aquells casos
En tot cas, es garantirà la disponibilitat d'accés als serveis en què resulti imprescindible.
de teràpia, rehabilitació, atenció primerenca i atenció Quan els citats serveis i prestacions hagin de ser
diürna per a persones amb discapacitat i/o en situació de realitzats de manera presencial, es garantirà el
dependència.
compliment dels següents requisits:
a) Observança de les mesures d'higiene i prevenció
establertes per les autoritats sanitàries, especialment el
manteniment de distància social, etiqueta respiratòria i
higiene de mans.
b) Ús d'equips de protecció adequats al nivell de risc tant
per part de les persones treballadores com pels usuaris.
3. En aquells serveis dirigits a cura de persones
vulnerables que impliquin contacte estret i/o
allotjament col·lectiu com és el cas de serveis d'ajuda a
domicili, els serveis prestats en centres de dia i els
centres residencials de caràcter social, les autoritats
competents de les comunitats autònomes podran
determinar l'adopció de mesures addicionals en matèria
monitoratge i seguiment de casos, adopció de
procediments d'aïllament o quarantena, traçabilitat dels
contactes, i de realització de proves diagnòstiques.
4. En tot cas, es garantirà la disponibilitat d'accés als
serveis de teràpia, rehabilitació, atenció primària i
atenció diürna per a persones amb discapacitat i/o en
situació de dependència.



Es modifica l’art. 33, que queda redactat en els següents termes
Art. 33. Reobertura dels locals i establiments en els quals es desenvolupin actes i espectacles culturals
REDACCIÓ ANTERIOR
REDACCIÓ ACTUAL
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Podrà procedir-se a la reobertura al públic de tots els
locals i establiments en els quals es desenvolupin actes i
espectacles culturals l'activitat dels quals s'hagués suspès
després de la declaració de l'estat d'alarma en virtut del
que es disposa en l'article 10.1 del Reial decret 463/2020,
de 14 de març, sempre que no superin un terç de
l'aforament autoritzat. A més, si es realitzen en llocs
tancats, no podrà haver-hi més de trenta persones en
total i, si són a l'aire lliure, aquest aforament màxim serà
de dues-centes persones, i sempre que compleixin els
requisits de la present ordre



Podrà procedir-se a la reobertura al públic de tots els
locals i establiments en els quals es desenvolupin actes i
espectacles culturals l'activitat dels quals s'hagués suspès
després de la declaració de l'estat d'alarma en virtut del
que es disposa en l'article 10.1 del Reial decret 463/2020,
de 14 de març, sempre que no superin un terç de
l'aforament autoritzat. A més, si es realitzen en llocs
tancats, no podrà haver-hi més de trenta persones en
total i, si són a l'aire lliure, l'aforament màxim autoritzat
serà de dues-centes persones, sense perjudici del que es
disposa en el paràgraf següent, i sempre que compleixin
els requisits de la present ordre.
Seran aplicable les següents especialitats:
a) En les unitats territorials contemplades en l'apartat
vuit de l'annex, l'aforament màxim autoritzat serà de
vint persones en llocs tancats i cent persones a l'aire
lliure.
b) En les unitats territorials contemplades en l'apartat
deu de l'annex, l'aforament màxim autoritzat serà de
trenta persones, tant en llocs tancats com a l'aire lliure.
c) En la unitat territorial contemplada en l'apartat tretze
de l'annex, l'aforament màxim autoritzat en llocs a l'aire
lliure serà de cinquanta persones.

S'inclou un nou capítol XV amb el següent contingut:
CAPÍTOL XV: Condicions per al desenvolupament de l'activitat cinegètica i la pesca esportiva i
recreativa
Article 48. Activitat cinegètica.
1. Queda permesa l'activitat cinegètica en totes les seves modalitats sempre que es respecti la distància
de seguretat i les mesures d'higiene i prevenció fixades per les autoritats sanitàries.
2. Per al desenvolupament de l'activitat cinegètica organitzada que impliqui a més d'un caçador, s'haurà
de disposar d'un pla d'actuació per part del responsable en el qual es detallin les mesures de prevenció i
higiene a observar.
Article 49. Pesca esportiva i recreativa.
Queda permesa la pràctica de la pesca esportiva i recreativa en totes les seves modalitats sempre que es
respecti la distància de seguretat i les mesures d'higiene i prevenció fixades per les autoritats sanitàries.
Article 50. Mesures d'higiene i prevenció aplicables a l'activitat cinegètica i pesca esportiva i recreativa.
Durant el desenvolupament de les activitats cinegètiques i de pesca esportiva i recreativa previstes en
aquest capítol se seguiran les mesures generals de prevenció i higiene enfront del *COVID-19 indicades
per les autoritats sanitàries i en particular:
a) Quan no sigui possible mantenir la distància de seguretat establerta serà obligatori l'ús de màscara.
b) No es compartiran utensilis de caça o pesca, ni utillatge de menjar o beguda.
c) S'haurà de netejar i desinfectar el vestuari després del seu ús d'acord amb el que es preveu en l'article
6.
d) S'hauran de netejar i desinfectar els utensilis de caça i pesca utilitzats.»



Es modifica la disposició addicional segona que queda redactada en els següents termes:
DA 2a: Mesures per a les accions comercials o de promoció
REDACCIÓ ANTERIOR
REDACCIÓ ACTUAL
Els establiments no podran anunciar ni dur a terme Les accions comercials o de promoció que duguin a
accions comercials que puguin donar lloc a aglomeracions terme els establiments comercials hauran d’anar
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de públic, tant dins de l'establiment comercial com en els
seus voltants.
Aquesta restricció no afectarà les vendes en rebaixa ni
tampoc vendes en oferta o promoció que es realitzin a
través de la pàgina web.



acompanyades de mesures destinades a assegurar que
no es generin aglomeracions que impedeixin el
manteniment de la distància de seguretat, el
compliment dels límits d'aforament, o comprometin la
resta de mesures establertes en aquesta ordre, havent
d'adoptar les mesures adequades per a evitar-les,
incloent el cessament immediat de les esmentades
accions comercials o de promoció si resultés necessari.

Es modifica l'annex que queda redactat en els següents termes:
Annex: Unitats territorials
REDACCIÓ ANTERIOR
(...)
9. En la Comunitat Autònoma de Catalunya, les regions
sanitàries de Camp de Tarragona, Alt Pirineu i Aran, i
Terres de l’Ebre.
(...)

REDACCIÓ ACTUAL
(...)
9. En la Comunitat Autònoma de Catalunya, les regions
sanitàries de Camp de Tarragona, Alt Pirineu i Aran, Terres
de l’Ebre, Girona, Lleida i Catalunya Central, així com les
àrees de gestió assistencial de l'Alt Penedès i Garraf
(regió metropolitana Sud).
(...)

PLANS ESPECÍFICS DE SEGURETAT, PROTOCOLS ORGANITZATIUS I GUIES: DF 4A


Les mesures disposades en aquesta ordre podran ser completades per plans específics de seguretat,
protocols organitzatius i guies adaptats a cada sector d'activitat, que aprovin les AAPP o els seus
organismes dependents o vinculats, una vegada sentides les parts implicades, així com per aquells que
siguin acordats en l'àmbit empresarial entre els propis treballadors, a través dels seus representants, i els
empresaris o associacions i patronals de cada sector.

Barcelona 16 de maig de 2020
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Normativa aprovada pel Govern de
la Generalitat de Catalunya

Nota informativa del 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 (DOGC núm. 8089, de 19-03-2020)
Mitjançant 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 (DOGC núm. 8084A de 13-03-2020) es van acordar pel Govern de
la Generalitat un seguit d'actuacions per tal de lluitar contra els efectes econòmics produïts i que es
poguessin produir com a conseqüència de la pandèmia. Posteriorment, el Reial decret 463/2020, de
14 de març, (BOE núm. 67, de 14-03-2020) pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la
situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19, ha declarat el referit estat d'alarma, que permet,
d'acord amb el seu contingut i respecte de les competències de la Generalitat de Catalunya, adoptar
un seguit de mesures de caràcter indirecte que complementin les adoptades pel Decret llei 6/2020,
de 12 de març.
Segons determina la DF 1a del DLL entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC, és a dir
el dia 19-03-2020, excepte els arts. 1, 2, 3 i 6, que entren en vigor el dia 25-03-2020.1
El Decret llei conté 6 capítols, 15 articles, tres disposicions addicionals i dos disposicions finals:
El Decret llei conté determinades previsions en matèria de:









CONTRACTACIÓ PUBLICA (Capítol I): tot i la suspensió dels tràmits administratius en els termes
del RD 463/2020, de 14 de març, es fa necessari adoptar determinades mesures en relació al
compliment de determinats contractes actualment vigents en sectors d'activitat molt afectats
per la situació generada (neteja, transport escolar, centres especials d'ensenyament i vigilància
així com en relació als que afecten el control de les obres que han estat licitades per
l'Administració de la Generalitat de Catalunya). També es preveu la possibilitat d'implementar
meses de contractació que es reuneixin sense l'assistència presencial, tot respectant la publicitat
i, per tant, la transparència exigible. Igualment s'autoritza als ens locals territorials, en
determinats supòsits, a emprar la tramitació d'emergència que portin a terme.
PREVISIONS EN MATÈRIA DE SALUT (Capítol II): es fan modificacions puntuals i temporals en la
normativa que regula el tractament dels residus hospitalaris, als efectes de garantir
adequadament el seu tractament i la no afectació a la població. I es regulen transitòriament
determinants supòsits de compatibilitat en relació amb el personal sanitari.
TRANSPARÈNCIA (Capítol III): Per tal de fer compatible el dret d’accés a la informació pública
amb la situació de l'estat d'alarma, es preveu que les sol·licituds d'accés a la informació publica
únicament es podran presentar pels mitjans electrònics habilitats.
TRANSPORT PÚBLIC (Capítol IV): es preveu la necessitat de valorar l'impacte que la disminució
dels ingressos tarifaris han de tenir en el sistema de transport i les obligacions de quantificació
que corresponen en aquest sentit als operadors, prestataris del servei de transport públic
afectat.
PREVISIONS EN MATÈRIA DE TRIBUTS (Capítol V): es suspenen els terminis de presentació de
tributs propis i cedits de la Generalitat de Catalunya.

1.- Aquests articles fan referència a: la suspensió de l'execució de determinats contractes de centres educatius i edificis, instal·lacions

i equipaments públics de Catalunya (art.1); la suspensió de l'execució d'altres contractes dels ens locals (art.2); el manteniment de
llocs de treball afectats (art. 3); i la suspensió dels contractes d'obra i serveis o assistències vinculats o contractats per l'Administració
de la Generalitat o el seu sector públic (art. 6).
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AJUTS ALS AUTÒNOMS (Capítol VI): Es preveu sota determinades condicions un ajut màxim de
dos mil euros als treballadors autònoms per tal de pal·liar l'efecte en l'esmentat sector de la
pandèmia amb la consegüent reducció en l'activitat econòmica.
CONSTITUCIÓ, CELEBRACIÓ, I ACORDS DELS ORGANS COL·LEGIATS DELS ENS LOCALS
(Disposició addicional 3a): s’introdueix una regulació que permet que les reunions dels òrgans
col·legiats de les administracions locals es puguin celebrar a distància, en situacions
excepcionals, que, preservant la no posada en risc de la salut de les persones, permetin que els
òrgans de govern i de suport i assistència dels municipis que li són propis puguin funcionar
ordinàriament.

CONTRACTACIÓ (Capítol I)


Suspensió de l’execució d’altres contractes dels ens locals (art. 2): els òrgans competents dels
ens locals de Catalunya podran dictar normes o actes administratius de suspensió de l’execució
de contractes, en els mateixos termes i per a les mateixes circumstàncies que s’estableixen en
l’art. 1 del DLL.



Suspensió de l’execució de determinats contractes de centres educatius i edificis, instal·lacions
i equipaments públics de Catalunya (art. 1): A partir del 13-03-2020 es declara la suspensió de
l’execució dels contractes dels centres educatius que tinguin algun dels objectes següents:







contractes de neteja
monitoratge o anàlegs
gestió d’unitats d’escolarització compartida
traducció de llenguatge de signes
menjador escolar
transport escolar de les llars d’infants, escoles d’educació infantil i primària, Instituts d’ESO,
batxillerat i formació professional, escoles d’art i disseny, escoles d’adults, escoles oficials
d’idiomes, centres d’educació especial, escoles de música, escoles de dansa, conservatoris,
centres de títols propis, i centres d’ensenyaments artístics superiors.

La suspensió comporta, ex art. 208 LCSP, l’abonament al contractista, per part de l’Administració
contractant, dels imports corresponents a:
 les despeses salarials del personal adscrit al contracte;
 les despeses corresponents al manteniment de la garantia definitiva;
 les pòlisses d’assegurances que s’haguessin subscrit per obligació contractual; i, si escau, de
l’import corresponent a un 3% del preu de les prestacions que s’haurien d’haver executat
durant el període de la suspensió.
Aquests abonaments tenen com a finalitat última el manteniment dels llocs de treball adscrits
als esmentats contractes, amb l’objectiu de no afectar, amb caràcter general, l’activitat
econòmica i l’estabilitat dels llocs de treball.
L'abonament de les despeses esmentades es durà a terme a partir de l’entrada en vigor del
Decret llei, i amb la mateixa periodicitat que per a cada contracte s'estableix en els corresponents
plecs o documents contractuals.
La durada de la suspensió de l’execució dels contractes s’estableix des del dia 14 de març de 2020
fins la data en què s’aixequi l’ordre de tancament dels centres educatius esmentats
L'acta de suspensió de l'execució es considerarà suficientment motivada amb la referència a
aquest Decret llei
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La suspensió de l’execució dels contractes per l’aplicació del decret llei en cap cas es podrà
considerar un motiu per a l’aplicació d’eros (art. 3)



Les meses de contractació (art. 4): En aquells procediments de contractació promoguts pels ens
locals, les meses de contractació que es convoquin durant aquest període per a l’obertura
d’ofertes econòmiques i/o d’altres criteris avaluables automàticament, a través de l’eina del
Sobre Digital 2.0, podran desenvolupar-se sense l’assistència presencial dels membres de les
meses i la resta de persones interessades.
Es recomana que en aquestes obertures s’utilitzi qualsevol dels mitjans electrònics existents que
assegurin el seguiment telemàtic en directe per part de la resta de membres de la mesa de
contractació i les persones interessades. Amb aquest objectiu, l’òrgan de contractació haurà de
proporcionar un enllaç que permeti fer aquest seguiment. Excepcionalment, si això no és
possible, s’ha de certificar que l’obertura de les proposicions econòmiques i/o d’altres criteris
avaluables automàticament, s’ha realitzat amb totes les garanties i, en qualsevol cas, es
notificarà als interessats l’acta de la sessió, al més aviat possible.



Tramitació per emergència (art. 5): L'adopció de qualsevol tipus de mesura de les entitats locals
per atendre les necessitats derivades de la protecció de les persones per fer front al COVID-19
els resultarà d'aplicació per tramitació d'emergència.

PREVISIONS EN MATÈRIA DE SALUT (Capítol II)


Modificació del Decret 203/2015, de 15 de setembre, pel qual es crea la Xarxa de Vigilància
Epidemiològica i es regulen els sistemes de notificació de malalties de declaració obligatòria i
brots epidèmics (art. 8): Es modifica l'apartat 1 de l'article 18 del Decret 203/2015, de 15 de
setembre, pel qual es crea la Xarxa de Vigilància Epidemiològica i es regulen els sistemes de
notificació de malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics



Gestió dels residus sanitaris de risc procedents de l'activitat assistencial en pacients
diagnosticats o sospitosos de patir el Covid19 (art. 9): Durant els temps que duri el període
d'alarma i emergència sanitària, els residus sanitaris generats en hospitals i centres sanitaris
procedents de l'activitat assistencial en pacients diagnosticats o sospitosos de patir el Covid19, i
que tenen la consideració de residus de risc, Grup III, es segregaran i gestionaran de la manera
següent:
 Els residus tallants, punxants, que continguin líquids biològics i secrecions, s'han de recollir
en envasos de 30 i 60 litres i agullers degudament acreditats.
 La resta de residus procedents de l’atenció sanitària a aquests pacients, com són els equips
EPI, materials de cura, gases, sondes, bosses de sèrum buides, tubuladures i altres, s’han de
recollir en doble bossa de galga 220, de capacitat fins a 240 litres i amb tancament de
seguretat.
Tots aquests residus es gestionaran tant en el centre sanitari com en el seu transport exterior i
es tractaran com a residus sanitaris del grup 3 (bio-sanitaris).



S'incorpora la infecció per Covid-19 a l'annex del Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió
de residus sanitaris, que conté la relació de residus capaços de transmetre les infeccions que
generen els residus sanitaris específics (art.10)



Declaració d’interès públic i compatibilitat del desenvolupament, per part del personal sanitari
del sistema públic, d’altres activitats públiques sanitàries (art. 11): amb caràcter excepcional i
transitori es declara d’interès públic que el conjunt del personal sanitari del sistema públic pugui
desenvolupar altres activitats públiques sanitàries en els sectors, serveis, empreses públiques,
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centres i unitats que es preveuen en els punts 1 i 2 de l’Acord GOV/183/2013, de 23 de
desembre, prorrogat per l’Acord del GOV/185/2019, de 17 de desembre, i consegüentment,
esdevé compatible l’exercici d’aquestes activitats públiques. En aquest cas, no és necessari
obtenir l’autorització expressa i formal prèvia a l’exercici de la segona activitat, que serà
substituïda per una declaració responsable.
PREVISIONS EN MATÈRIA DE TRANSPARÈNCIA (Capítol III)


Sol·licituds d’accés a la informació pública (art. 12): durant el temps que estiguin vigents les
disposicions i mesures de contenció adoptades, i que es puguin adoptar, per fer front a la
prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2, les sol·licituds d’accés a la informació pública
es poden presentar, ÚNICAMENT, per mitjans electrònics.

PREVISIONS EN MATÈRIA DE TRANSPORT PÚBLIC (Capítol IV)


Centralització de la informació (art. 13): amb l’objectiu de garantir l’adequada protecció de les
persones usuàries del transport públic, les autoritats de transport metropolità competents en el
territori o, en defecte d’autoritat, les administracions competents que en siguin titulars,
centralitzaran tota la informació de majors necessitats econòmiques dels seus respectius
sistemes, havent de tramitar, verificar i quantificar el conjunt de peticions plantejades pels
operadors prestataris del servei de transport públic afectats.

PREVISIONS EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA (Capítol V)


Suspensió dels terminis de presentació i ingrés de tributs (art. 14): en l'àmbit d'aplicació dels
tributs propis de la Generalitat de Catalunya i dels tributs cedits s'estableix la suspensió de la
presentació d'autoliquidacions i pagament dels esmentats tributs fins que es deixi sense efecte
l'estat d'alarma establert en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat
d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària provocada pel COVID-19.

PREVISIONS EN MATÈRIA ECONÒMICA (Capítol VI)


Compensació de pèrdues per al treball autònom a Catalunya (art. 15): s'estableix un ajut, en
forma de prestació econòmica única, per un import màxim de fins a 2.000 euros, per a les
persones físiques que siguin treballadores autònomes en situació d'alta al règim especial
detreballadors autònoms de la Seguretat Social, i amb domicili fiscal en un municipi de
Catalunya, que figurin com a tals en activitats de les quals s'ha decretat el tancament, d'acord
amb el que estableix el Reial decret 463/2020, de 14 de març, i que alhora acreditin una reducció
dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en
la seva activitat econòmica, i no disposin de fons alternatives d'ingressos.
Per accedir a aquest ajut s'hauran d'acreditar pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020,
en comparació amb el mateix mes de l'any anterior. En el cas de persones treballadores
autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a 1 any, la comparació es farà amb la mitjana
dels beneficis mensuals des de l'alta.
Aquest ajut s'atorgarà pel procediment de concurrència no competitiva fins a l'exhauriment de
la partida pressupostària destinada a aquests efectes i serà incompatible amb qualsevol altre
ajut, prestació, subsidi o subvenció, públics o privats, destinat a la mateixa finalitat.

CONSTITUCIÓ, CELEBRACIÓ, I ACORDS DELS ORGANS COL·LEGIATS DELS ENS LOCALS (Disposició
addicional 3a)
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Els òrgans col·legiats de les entitats locals de Catalunya poden constituir-se, convocar i celebrar
sessions, adoptar acords i remetre actes a distància, quan concorrin situacions de força major o
de greu risc col·lectiu, catàstrofe i calamitats públiques. A aquests efectes, la convocatòria de les
sessions haurà de motivar la concurrència o manteniment de la situació que justifica
excepcionalment que se celebri a distància.



En les sessions que se celebrin a distància, les persones que formin part dels òrgans col·legiats
poden trobar-se en diferents llocs, sempre que s'asseguri:






per mitjans electrònics (considerant també els telefònics i audiovisuals)
la identitat dels membres i de les persones que els supleixen
el contingut de les seves manifestacions i el moment en què aquestes es produeixen; I,
la interactivitat i intercomunicació entre elles en temps real; i,
la disponibilitat dels mitjans durant la sessió.



Els mitjans electrònics emprats han de garantir que no es produeixin interferències externes, la
seguretat de les persones que hi participen, el manteniment del quòrum de constitució, la
llibertat en la participació en els debats i deliberacions, i el secret d’aquestes deliberacions.



Als efectes de garantir el caràcter públic de les sessions s’haurà de preveure la seva difusió per
mitjà de qualsevol mecanisme audiovisual o digital.

Barcelona, 19 de març de 2020.
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NOTA INFORMATIVA en relació al 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 sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria
tributària i econòmica, i d'adopció d'altres mesures complementàries (DOGC núm. 8095A, de
25-03-2020)
La Generalitat de Catalunya ha adoptat diverses mesures urgents per fer front a les conseqüències de la
pandèmia generada pel coronavirus COVID-19:
1) 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.
2) 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, que donava continuïtat a les mesures. El seu capítol I conté diverses mesures relatives
a la contractació pública, l'entrada en vigor de les quals va quedar ajornada, mesures que
s'orienten a garantir la continuïtat en els pagaments dels contractes públics i determinar l'abast
de les indemnitzacions per danys i perjudicis dels contractistes amb l'objectiu últim del
manteniment dels llocs de treball.
Llevat que s'estableixi un altre termini de vigència, el que es disposa en aquest Decret llei restarà vigent
fins que no s'aixequi l'estat d'alarma decretat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, que declara el
estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i entra en vigor el
mateix dia de la seva publicació al DOGC (25-03-2020).
Aquest Decret llei conté quatre capítols, vuit articles, tres disposicions addicionals, una disposició
transitòria i una disposició final.


CONTRACTACIÓ PÚBLICA. Capítol I (arts. 1 a 4): El RDLL 8/2020, de 17 de març, de mesures
urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 dictat per l’estat
(respecte del qual ja us vàrem oferir una nota informativa) també regula un conjunt de mesures
en matèria de contractació pública que constitueixen un règim singular respecte de la legislació
bàsica sobre contractes del sector públic, ja que en lloc d'aplicar la regla general del principi de
risc i ventura del contractista, estableixen que l'entitat contractant haurà d'abonar al contractista
els danys i perjudicis efectivament soferts per aquest durant el període de suspensió, després de
fer la sol·licitud i l'acreditació de la seva realitat, efectivitat i quantia de forma fefaent per part del
contractista. Davant d'aquesta regulació resulta necessari efectuar determinades adaptacions del
Decret llei 7/2020.



ACTIVITAT SUBVENCIONAL. Capítol II (art. 5): La normativa estatal com la de la Generalitat de
Catalunya fins ara no contenen mesures en l'àmbit subvencional, i aquesta situació és
especialment rellevant en l'àmbit cultural i social.
Per això: s'han de donar viabilitat als
projectes, actuacions i activitats als quals la situació de força major generada per la pandèmia ha
impedit el compliment de les finalitats per a les quals han estat atorgades les subvencions; i per
altra, es considera convenient que els òrgans concedents de les subvencions facin ús de les eines
de la normativa aplicable en matèria de subvencions i a la corresponent al procediment
administratiu comú, per tal de flexibilitzar al màxim i afavorir el compliment de la finalitat de la
concessió de les subvencions per part dels beneficiaris, mesures que s'estableixen al capítol II,
article 5, d'aquest Decret llei.
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PERSONES JURÍDIQUES DE DRET PÚBLIC DE L'ÀMBIT DEL SECTOR PÚBLIC DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA. Capítol III (art. 6 i 7)



CÀNON DE L’AIGUA. Capítol IV (art. 8): Dins de l’àmbit tributari: es considera que la reducció
temporal del cànon de l’aigua pot ser una mesura que no només compensi els efectes econòmics
de l'actual situació sobre famílies i indústries, sinó que contribueixi a la reactivació de l'economia
catalana. Aquestes reduccions, es vehiculen a través de l'aplicació d'un coeficient 0,5% sobre els
tipus domèstic, industrial general i específic, aplicables a consums efectuats durant els mesos
d'abril i maig de 2020. També s'ha considerat necessari, en aquests mesos, mantenir la tarifa
social 0 per a persones especialment vulnerables en tots els trams de consum que assoleixin, i no
només en el primer tram.



CONTRACTES DE SERVEIS SOCIALS (DA1a)



RÈGIM ESPECIAL DELS CONVENIS RELACIONATS AMB EL COVID-19 (DA3a)

A continuació ens centrem en aquelles mesures del Decret Llei que poden ser de més d’interès pels ens
locals:

CONTRACTACIÓ PÚBLICA. Capítol I (arts. 1 a 4)
Es modifica l'article 1 del Decret llei 7/2020, de 17 de març, i
a continuació us oferim un quadre
comparatiu entre les dues normes. En tot cas, us remetem a la “Nota informativa del 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 (DOGC núm. 8089, de 19-032020” que podeu trobar a l’espai de l’FMC sobre la informació del COVID19:




Suspensió de l’execució d’altres contractes dels ens locals (art. 2)
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.

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 sanitaris, de transparència,
de transport públic i en matèria tributària i econòmica,
i d'adopció d'altres mesures complementàries.

Habilitació a les entitats locals de Catalunya

Suspensió de l'execució d'altres contractes dels ens
locals

Els òrgans competents dels ens locals de Catalunya
podran dictar normes o actes administratius de
suspensió de l’execució de contractes, en els mateixos
termes i per a les mateixes circumstàncies que
s’estableixen en l’art. 1 del DLL.

Els òrgans competents de les entitats locals de
Catalunya podran dictar normes o actes administratius
de suspensió de l'execució de contractes, en els
mateixos termes i amb els mateixos efectes que
s'estableixen en l'article anterior.”

Suspensió de l’execució de determinats contractes de centres educatius i edificis, instal·lacions i
equipaments públics de Catalunya (art. 1)
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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.

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 sanitaris, de transparència,
de transport públic i en matèria tributària i econòmica,
i d'adopció d'altres mesures complementàries.

1.1 Atès que el tancament dels centres educatius de
Catalunya, establert a partir del 13 de març de 2020,
comporta la impossibilitat d'executar les prestacions de
determinats contractes subscrits pels òrgans de
contractació competents del Departament d'Educació,
dels consells comarcals i dels ens locals; es declara la
suspensió de l'execució dels contractes dels centres
educatius que tinguin algun dels objectes següents:
contractes de neteja, monitoratge o anàlegs, gestió
d'unitats d'escolarització compartida, traducció de
llenguatge de signes, menjador escolar i transport
escolar de les llars d'infants, escoles d'educació infantil
i primària, Instituts d'ESO, batxillerat i formació
professional, escoles d'art i disseny, escoles d'adults,
escoles oficials d'idiomes, centres d'educació especial,
escoles de música, escoles de dansa, conservatoris,
centres de títols propis, i centres d'ensenyaments
artístics superiors.

1.1 Atès que el tancament dels centres educatius de
Catalunya, establert a partir del 13 de març de 2020,
comporta la impossibilitat d'executar les prestacions de
determinats contractes de prestació successiva
subscrits pels òrgans de contractació competents del
Departament d'Educació, dels consells comarcals i de
les entitats locals, es declara la suspensió de l'execució
dels contractes dels centres educatius que tinguin algun
dels objectes següents: contractes de neteja,
monitoratge o anàlegs, gestió d'unitats d'escolarització
compartida, traducció de llenguatge de signes i
transport escolar de les llars d'infants, escoles
d'educació infantil i primària, instituts d'ESO, batxillerat
i formació professional, escoles d'art i disseny, escoles
d'adults, escoles oficials d'idiomes, centres d'educació
especial, escoles de música, escoles de dansa,
conservatoris, centres de títols propis, i centres
d'ensenyaments artístics superiors. Aquesta suspensió
tindrà efectes en tot cas a partir del dia 14 de març i
fins que s'acordi l'aixecament del tancament dels
centres escolars.

1.2 La suspensió de l'execució d'aquests contractes, en
el marc del que estableix l'article 208 de la Llei 9/2017
de contractes del sector públic, comportarà
l'abonament al contractista, per part de l'Administració
contractant, dels imports corresponents a les despeses
salarials del personal adscrit al contracte, les despeses
corresponents al manteniment de la garantia definitiva
i de les pòlisses d'assegurances que s'haguessin subscrit
per obligació contractual, si escau, i de l'import
corresponent a un 3% del preu de les prestacions que
s'haurien d'haver executat durant el període de la
suspensió. Aquests abonaments tenen com a finalitat
última el manteniment dels llocs de treball adscrits als
esmentats contractes, amb l'objectiu de no afectar,
amb caràcter general, l'activitat econòmica i l'estabilitat
dels llocs de treball.

1.5 En cas que s'aixequi l'acta de suspensió de
l'execució del contractes que preveu l'article 208.1 de
la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, es
considerarà suficientment motivada amb la referència
a aquest Decret llei.

1.2 Atès que en el marc de les mesures per fer front a la
pandèmia del COVID-19, la Instrucció de la Secretaria
d'Administració i Funció Pública, 3/2020 de 13 de març,
sobre mesures preventives, de protecció i
organitzatives d'aplicació al personal al servei de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb
motiu del coronavirus SARS-CoV-2, els departaments de
la Generalitat i el sector públic han establert plans de
contingència per restringir la prestació presencial de
serveis als serveis bàsics o estratègics i, atès que
aquestes mesures comporten la impossibilitat de
prestació de determinats contractes de prestació
successiva vinculats a edificis, instal·lacions i
equipaments públics, com els de neteja, seguretat i
vigilància, manteniment, consergeria, jardineria o
altres, així com en els contractes de centres i
establiments competència del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies, l'administració o entitat
contractant podrà declarar la suspensió d'aquests
contractes des del moment en què resulti impossible la
seva execució mitjançant l'aixecament de l'acta
corresponent o a instància del contractista. Si a causa
de les mesures adoptades es produeix una reducció de
les prestacions objecte del contracte, l'òrgan de
contractació podrà determinar les prestacions que es
continuen realitzant, i si aprecia la conveniència de
suspendre les prestacions per raons de salut pública i
minimització de risc dels treballadors, n'acordarà la
suspensió total.

1.6 Atès que en el marc de les mesures per fer front a la
pandèmia del COVID-19, la Instrucció de la Secretaria
d'Administració i Funció Pública, 3/2020 de 13 de març,

1.3 La suspensió dels contractes previstos en els
apartats anteriors comportarà en tots els casos
l'abonament al contractista, per part de

1.3 L'abonament de les despeses esmentades es
portarà a terme a partir de l'entrada en vigor d'aquest
Decret llei, i amb la mateixa periodicitat que per a cada
contracte s'estableixi en els corresponents plecs o
documents contractuals.
1.4 La durada de la suspensió de l'execució dels
contractes s'estableix des del dia 14 de març de 2020
fins a la data en què s'aixequi l'ordre de tancament dels
centres educatius esmentats.
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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.

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 sanitaris, de transparència,
de transport públic i en matèria tributària i econòmica,
i d'adopció d'altres mesures complementàries.

sobre mesures preventives, de protecció i
organitzatives d'aplicació al personal al servei de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb
motiu del coronavirus SARS-CoV-2, , els departaments
de la Generalitat i el sector públic han establert plans
de contingència per restringir la prestació presencial de
serveis als serveis bàsics o estratègics. Atès que
aquestes mesures comporten la impossibilitat de
prestació de determinats contractes vinculats a edificis,
instal·lacions i equipaments públics, com els de
seguretat i vigilància o de neteja o manteniment, es
declara amb efectes del dia 16 de març de 2020 la
suspensió d'execució d'aquests contractes amb els
mateixos efectes previstos als punts 2 a 5 de l'article
anterior. En cas que a causa de les mesures adoptades
es produeixi una reducció de les prestacions objecte del
contracte, l'òrgan de contractació podrà determinar les
prestacions que es continuen realitzant, si bé en el cas
que la prestació objecte del contracte resulti
innecessària, tal i com s'ha indicat, es produirà la
suspensió total.

l'Administració o entitat contractant, dels danys i
perjudicis efectivament soferts per aquest durant el
període de suspensió, d'acord amb el que estableix
l'article 34.1 del Reial decret llei 8/2020. En els
contractes de neteja i de seguretat i vigilància
s'aplicarà el règim d'indemnitzacions previst a l'article
208 de 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, tenint en
compte igualment tots els danys i perjudicis
efectivament soferts i les despeses acreditades.
1.4 Per tal de garantir el manteniment dels llocs de
treball adscrits als contractes esmentats i amb
l'objectiu de no afectar, amb caràcter general,
l'activitat econòmica i l'estabilitat dels llocs de treball,
per resolució del conseller o consellera d'Educació en
els contractes de l'apartat 1, del conseller o consellera
competent per raó de la matèria o de l'òrgan
competent en la resta de casos, es garanteix la
continuïtat en el pagament dels contractes que
queden suspesos des de la data de la seva suspensió i
amb la mateixa periodicitat que per a cada contracte
s'estableixi en els corresponents plecs o documents
contractuals, en concepte de bestreta a compte del
pagament dels danys i perjudicis en els termes de
l'apartat 3, i produint-se la regularització definitiva
dels pagaments, si escau, a la finalització del període
de suspensió.
1.5 Quan les necessitats concretes dels edificis,
instal·lacions i equipaments públics els contractes dels
quals haguessin quedat suspesos d'acord amb aquest
article, requereixin l'execució d'actuacions puntuals
de les prestacions suspeses, els contractistes estaran
obligats a atendre els requeriments de l'Administració
o entitat del sector públic contractant i garantir la
prestació
del
servei
requerit.
1.6 Els contractes de concessió de serveis, com
menjadors escolars i altres afectats pel tancament dels
centres 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. A sol·licitud del
contractista i per resolució del conseller o consellera
d'Educació s'establiran les mesures necessàries per al
reequilibri econòmic d'aquests contractes.



Manteniment de llocs de treball afectats (art. 3)”
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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.

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
sanitaris, de transparència, de transport públic i
en matèria tributària i econòmica, i d'adopció
d'altres mesures complementàries.

La suspensió de l'execució dels contractes
per aplicació d'aquest Decret llei en cap
cas es podrà considerar un motiu per a
l'aplicació d'expedients de regulació
d'ocupació.

La suspensió de l'execució dels contractes total o
parcial i l'aplicació del règim establert als articles
1.4 i 6.2 d'aquest Decret llei en cap cas es podrà
considerar un motiu per aplicar expedients de
regulació d'ocupació en relació amb els llocs de
treball adscrits als contractes suspesos, llevat del
supòsit previst a l'apartat 6 de l'article 1. En el cas
que l'empresa o entitat afectada per la suspensió
sol·liciti l'aplicació d'un expedient de regulació
d'ocupació que afecti els llocs de treball adscrits
als contractes suspesos, ho haurà de comunicar
immediatament a l'òrgan contractant que
acordarà la suspensió del pagament a compte
previst en aquest Decret llei.

ACTIVITAT SUBVENCIONAL: Capítol II (art. 5)



Els òrgans concedents de subvencions i ajuts podran adoptar mesures de flexibilització, d'acord amb
la normativa de subvencions i de procediment administratiu comú, en
relació a les condicions
establertes a les bases reguladores i convocatòries del seu àmbit competencial amb la finalitat de
donar la viabilitat màxima a les actuacions objecte de subvenció o ajut que s'han vist afectades pel
context generat pel COVID-19 o per les mesures preses per combatre'l.



En els expedients de subvencions o ajuts, especialment en l'àmbit cultural, social, ocupacional i
d'esports, en els quals no s'ha complert l'objecte i la finalitat com a conseqüència del COVID-19 o de
les mesures preses per combatre'l, en funció de les circumstàncies de cada expedient, l'òrgan
concedent pot:
a) Ajornar el termini de compliment de l'objecte i finalitat de la subvenció o ajut i de la seva
justificació, el qual en cap cas es podrà considerar un motiu per aplicar expedients de
regulació d'ocupació en relació amb els llocs de treball vinculats a les actuacions
subvencionades.
b) Finançar les despeses realitzades per les persones beneficiàries encara que no s'hagi assolit,
totalment o parcialment, l'objecte i finalitat de la subvenció o ajut.
c) Establir altres actuacions per evitar perjudicis als beneficiaris derivats del compliment de les
seves obligacions envers del procediment subvencional.

PERSONES JURÍDIQUES DE DRET PÚBLIC DE L'ÀMBIT DEL SECTOR PÚBLIC DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA. Capítol III (art. 6 i 7)


Durant el període de l'estat d'alarma, les sessions dels òrgans de govern i d'administració de les
entitats autònomes de caràcter administratiu, Servei Català de la Salut, entitats de dret públic
sotmeses a l'ordenament jurídic privat, consorcis i resta d'ens sotmesos al dret públic de l'àmbit de
la Generalitat de Catalunya, així com les universitats públiques finançades per la Generalitat; i les
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entitats que en depenen, podran celebrar-se per videoconferència o per qualsevol altre suport digital,
i tindran plena validesa jurídica, sempre que s'asseguri la identitat dels membres o persones que els
supleixin, la interactivitat i intercomunicació entre ells en temps real, i la disponibilitat dels mitjans
durant la sessió, encara que en els seus estatuts no estigui prevista aquesta modalitat de reunió.


Durant el període de l'estat d'alarma, els acords dels òrgans de govern i d'administració de les entitats
indicades a l'apartat 1 anterior, poden adoptar-se mitjançant votació per escrit i sense sessió
presencial sempre que ho decideixi el president o presidenta, o se sol·liciti per altres membres,
d'acord amb la seva norma de funcionament, encara que en els seus estatuts no estigui prevista
aquesta manera de reunió. En tot cas, cal garantir la deliberació prèvia i la votació dels assistents a
través dels mitjans telemàtics adients.



El termini per formular i comunicar els comptes anuals a la Intervenció General i posar-los a disposició
dels responsables de l'auditoria, previst a l'article 81.2 del text refós de la Llei de finances públiques
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, queda suspès fins que finalitzi
l'estat d'alarma, reprenent-se de nou per a tres mesos, a comptar des d'aquella data. En el cas que, a
la data de declaració de l'estat d'alarma, l'òrgan de govern o administració d'una persona jurídica del
sector públic de la Generalitat de Catalunya ja hagués formulat els comptes de l'exercici anterior, el
termini per a la verificació comptable d'aquests comptes, quan l'auditoria resulti obligatòria,
s'entendrà prorrogat per dos mesos a comptar des que finalitzi l'estat d'alarma.



El termini per tramitar els comptes anuals previst en l'article 81.3 del text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, queda suspès fins
que finalitzi l'estat d'alarma. Aquestes entitats hauran de trametre els comptes anuals degudament
aprovats per l'òrgan corresponent amb l'informe d'auditoria, dins dels tres mesos següents a comptar
des que finalitzi el termini per comunicar els comptes formulats a la Intervenció General i a la
Sindicatura de Comptes.

CÀNON DE L’AIGUA. Capítol IV (art. 8)



Durant el període comprès entre l'1 d'abril i el 31 de maig de 2020, com a conseqüència de la
declaració de l'estat d'alarma per gestionar la situació de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19,
s'aplica una reducció en el tipus de gravamen del cànon de l'aigua corresponent als contribuents
següents:
1. Als contribuents usuaris domèstics que gaudeixen de la tarifa social del cànon de l'aigua un tipus
de gravamen de 0 euros, en tots els trams de consum.
2. Als contribuents usuaris domèstics que no gaudeixen de la tarifa social del cànon de l'aigua, se'ls
aplica un tipus de gravamen resultant d'aplicar un coeficient 0,5 sobre els tipus previstos en els
apartats 1 i 2 de l'article 69 del Decret legislatiu 3/2003.
3. Als contribuents que efectuen un ús industrial i assimilable d'aigua, se'ls aplica, sobre el tipus de
gravamen general i específic previst en els articles 71 i 72 del Decret legislatiu 3/2003, un
coeficient reductor de 0,5. La mateixa reducció s'aplica als valors dels paràmetres de
contaminació emprats per a la determinació del tipus de gravamen del cànon de l'aigua
mitjançant el sistema de mesurament directe de la càrrega contaminant propi del règim especial,
previst en l'apartat 4 de l'article 72 bis de la mateixa norma, i als valors previstos en l'apartat 4 de
l'article 74 per a la determinació objectiva de la quota corresponent a usos d'aigua per a la
producció d'energia elèctrica.
4. Als contribuents que efectuen usos ramaders d'aigua, se’ls aplica un coeficient reductor 0,5 sobre
els valors previstos a l'annex 6 del Decret legislatiu 3/2003, per a la determinació objectiva de la
quota que els resulti d'aplicació.
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Amb caràcter general, la reducció del cànon de l'aigua s'aplica a la factura que inclogui la repercussió
del cànon corresponent als consums d'aigua efectuats els mesos d'abril i maig de 2020, en la liquidació
que emeti directament l'agència corresponent pel mateix període de consum. No obstant això, en els
casos de contribuents als quals l'entitat subministradora factura mensualment o bimestralment el
servei, la reducció s'aplica per un període de dos mesos en les factures emeses a partir de l'1 d'abril
de 2020.

CONTRACTES DE SERVEIS SOCIALS: DA 1a


Totes les mesures adoptades, o que es puguin adoptar en un futur, respecte dels contractes dins
l'àmbit dels serveis socials subscrits a l'empara de la normativa aplicable en matèria de contractes del
sector públic, resulten aplicables als instruments no contractuals adoptats per a la provisió dels
serveis de la xarxa de serveis socials d'atenció publica de Catalunya, a l'empara del Decret llei
3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública i a l'empara de les
ordres dictades pel departament competent en matèria de serveis socials que estableixen el règim
jurídic de la prestació dels serveis socials per part de les entitats col·laboradores, així com dels
convenis de col·laboració subscrits entre aquest Departament i els ens públics per a la prestació dels
serveis socials.



Totes les habilitacions atribuïdes als consellers i conselleres del Govern, presidents i presidentes, i
directors i directores d'organismes i entitats del sector públic per a la suspensió de l'execució dels
contractes previstes en el Decret llei 7/2020, de 17 de març, resulten aplicables als instruments no
contractuals adoptats per a la provisió dels serveis de la xarxa de serveis socials d'atenció publica de
Catalunya, a l'empara del Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública, i a l'empara de les ordres dictades pel departament competent en matèria de
serveis socials que estableixen el règim jurídic de la prestació dels serveis socials per part de les
entitats col·laboradores, així com dels convenis de col·laboració subscrits entre aquest Departament
i els ens públics per a la prestació dels serveis socials.

EFICÀCIA DELS CONVENIS SUBSCRTIS EN L’ÀMBIT DE L’EMERGÈNCIA SANITÀRIA: DA 3a.


Mentre es mantingui l'estat d'alarma, no resultaran d'aplicació als convenis subscrits en l'àmbit de
l'emergència sanitària causada pel coronavirus COVID-19 les previsions establertes als articles 111.3 i
112.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de procediment i règim jurídic de les administracions públiques
catalanes. Consegüentment, aquests convenis desplegaran la seva eficàcia des del moment de la seva
signatura, sense perjudici de la posterior publicació, i se'n donarà trasllat, si generen drets i
obligacions de contingut econòmic per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a la
Intervenció General per al seu coneixement.

Barcelona, 25 de març de 2020.
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NOTA INFORMATIVA en relació al DECRET LLEI 10/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen noves
mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social del COVID-19 (DOGC núm. 8098,
de 28-03-2020)
Aquest Decret llei té per objecte l'adopció de noves mesures per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i
social derivat de la greu situació actual.
El que disposa el Decret llei restarà vigent fins que no s'aixequi l'estat d'alarma, excepte que s'estableixi un
altre termini de vigència i llevat del que es disposa a l’art. 1 (mesures de personal en favor del personal
estatutari de l’Institut Català de la Salut).
El Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC (28-03-2020).
Pel que fa al contingut del Decret llei s'estructura en quatre capítols, cinc articles, dos disposicions
addicionals, una disposició transitòria i una disposició final:
 El capítol I estableix mesures en matèria de despeses de personal, aprova la mesura extraordinària i urgent
per recuperar l'import del complement de productivitat variable del personal estatutari de l'Institut Català
de la Salut, establert en l’ Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de
treball d'aquest personal.
 El capítol II estableix mesures en matèria mortuòria, que permetin agilitar el temps de donar als cadàvers
el corresponent destí final, de conformitat amb les previsions normatives que, en matèria de serveis
funeraris i policia sanitària mortuòria, resulten d'aplicació. Així mateix s’adopten mesures per tal que la
prestació dels serveis funeraris en una situació de pandèmia es faci de manera continua i universal,
garantint el dret de les persones usuàries, en el marc de les disposicions que, en matèria de salut pública,
s'adoptin per garantir la salut de les persones i reduir els riscos de malaltia o contagi. A tal efecte, i mentre
es mantingui la urgència sanitària, els serveis funeraris poden ser declarats per l'autoritat competent en
matèria de salut serveis de prestació forçosa. Finalment, i amb el mateix objecte, es considera adient
establir protocols de tractament dels cadàvers afectats pel COVID-19 i en matèria de trasllat per a la
realització del seu destí final d'inhumació o incineració.
 El capítol III ,estableix mesures relatives a la suspensió de les assemblees generals de qualsevol tipus de
les entitats esportives catalanes, preveient el règim jurídic d'aplicació una vegada aixecat l'estat d'alarma,
suspenent igualment les facultats dels òrgans competents per elegir juntes o comissions directives
d'aquestes entitats, finalment es preveu el perllongament automàtic del mandat a aquells òrgans directius
que vegin durant l'estat d'alarma expirat el seu mandat.
 El capítol IV adopta diverses solucions en l'àmbit de les persones jurídiques de dret privat subjectes a les
disposicions del dret civil català, incloses les societats cooperatives, i a les juntes de propietaris en les
comunitats subjectes a règim de propietat horitzontal durant la vigència de l'estat d'alarma. Així, es
disposa l'ampliació dels terminis legalment previstos per a la reunió dels òrgans d'aquestes entitats i la
possibilitat d'ajornar o modificar les reunions convocades amb anterioritat a la declaració de l'estat
d'alarma. Així mateix, s'admet la celebració de reunions i l'adopció d'acords per mitjà de videoconferència
o d'altres mitjans de comunicació i també l'adopció d'acords sense reunions, d'acord amb el requisits
previstos pel Codi civil de Catalunya i encara que els estatuts no ho prevegin. Finalment, es disposa
l'ampliació de terminis per elaborar, aprovar i presentar comptes anuals i altres documents exigibles
legalment. En l'àmbit de les cooperatives, a més de les disposicions relatives a la convocatòria i celebració
de les reunions i a l'adopció d'acords, també es regula la possibilitat de suspendre de forma total o parcial
l'activitat cooperativitzada, així com la pròrroga del reemborsament de les aportacions de les persones
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sòcies de la cooperativa que causin baixa durant la vigència de l'estat d'alarma. Les mesures d'aquest
capítol es dicten a l'empara dels articles 124 i 129 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.
 La disposició addicional primera introdueix una precisió al que preveu l'article 6.2 del Decret llei 8/2020,
de 24 de març, ja que el que preveu aquest article podrà ser portat a terme també fent ús de mitjans
telemàtics.
 La disposició addicional segona preveu un règim extraordinari i restrictiu d'extensió dels efectes de la
força major a determinats esdeveniments, tot condicionant-lo a la resolució que es dicti per al
departament competent en matèria de cultura.
A continuació ens centrem en aquelles mesures del Decret Llei que poden ser de més d’interès pels ens locals:
Capítol II.



MESURES EN MATÈRIA MORTUÒRIA (art. 2):
S'afegeix una disposició addicional a la Llei 2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis funeraris, en relació a les
condicions de prestació de serveis funeraris i facultats en matèria de policia sanitària mortuòria en
situacions d'emergència sanitària greu. I s’estableix que:
- La prestació dels serveis funeraris en situacions de pandèmia, catàstrofes i situacions similars ha de
garantir la continuïtat i universalitat del servei, així com els drets de les persones usuàries, en el marc
de les disposicions que, en matèria de salut pública, s'adoptin per garantir la salut de les persones i
reduir els riscos de malaltia o contagi. A aquests efectes, mentre es mantingui la situació de greu
emergència sanitària, els serveis funeraris poden ser declarats per l'autoritat competent en matèria de
salut serveis de prestació forçosa. Aquesta declaració implica qualsevol de les accions següents:
a) La possibilitat d'assignar a cada hospital, centre residencial o altres locals i espais medicalitzats
una empresa funerària per a la prestació del servei, quan existeixin raons justificades o la
possibilitat de derivació directa a una empresa en concret, de manera que en aquest cas el dret
previst a l'article 3.1.h) de la present Llei relatiu a la lliure elecció de l'empresa funerària es podrà
exercir, si escau, un cop efectuat el trasllat urgent del cadàver al domicili mortuori. L'assignació de
les empreses funeràries s'efectuarà a proposta motivada de l'ens local territorial corresponent.
b) La determinació d'un preu màxim que s'ha d'oferir a les persones usuàries, en funció de la modalitat
de servei, i que abasti la prestació bàsica imposada legalment. Això no exclou el dret de les
persones usuàries de pactar un servei superior amb el preu corresponent al servei pactat. Aquest
preu es determinarà per part de l'òrgan competent en matèria de salut, a proposta motivada de
l'ens local territorial corresponent.
La gestió del servei funerari s'ha de fer en el tanatori (domicili mortuori), encara que el tipus de
fèretre es determinarà en el moment de realitzar-se el transport del cadàver des del centre
hospitalari, centre residencial o altre lloc de defunció fins al domicili mortuori.
La prestació bàsica ha de permetre optar entre enterrament o incineració, sempre que hi hagi
disponibilitat. En cas d'impossibilitat d'incinerar per manca de capacitat operativa de les
instal·lacions corresponents, es pot procedir a la inhumació provisional, sense perjudici de la
posterior exhumació i incineració realitzades de conformitat amb la normativa de sanitat
mortuòria. Igualment, en cas d'impossibilitat d'enterrament per manca d'espai als cementiris, es
podrà optar per la incineració, llevat que calgui autorització judicial. Es respectarà, sempre que
sigui possible, la pluralitat de conviccions religioses, filosòfiques o culturals.
c) La prestació del servei s'haurà d'adequar a les condicions establertes per les autoritats sanitàries
en matèria de policia sanitària mortuòria i qualsevol altra que resulti aplicable.
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A l'efecte de l'adopció de mesures en matèria de policia sanitària mortuòria:
a) Les facultats administratives en matèria de policia sanitària mortuòria s'exerceixen per la persona
titular de la Secretaria de Salut Pública. L'òrgan esmentat també pot delegar l'exercici de les
facultats esmentades en aquest apartat en altres òrgans, que poden ser també de
l'Administració local.
b) S'habilita la Secretaria de Salut Pública per exercir la coordinació de les competències sobre serveis
funeraris i per imposar obligacions addicionals de caràcter excepcional i transitori a les entitats
relacionades amb la prestació d'aquests serveis, sense perjudici de les requises o expropiacions
urgents que convingui adoptar.
c) L'exercici i el contingut dels drets de les persones usuàries dels serveis funeraris resten
condicionats als requeriments de salut pública que estableixi la Secretaria de Salut Pública, la qual
ha d'adoptar totes les mesures possibles per fer-los efectius.
El Govern de la Generalitat, a través dels òrgans en cada cas competents, ha d'establir els mecanismes
adients d'assistència psicològica, acompanyament i suport a la gestió del dol de les persones afectades.
En l'adopció d'aquestes mesures, sempre que sigui possible, es tindrà en compte la pluralitat religiosa.



D'acord amb les previsions que estableixi la normativa en matèria de policia sanitària mortuòria, la
Secretaria de Salut Pública pot disposar:
a) La classificació de cadàvers en grups, segons la causa de defunció, incloent-hi els canvis de
classificació i l'adaptació dels requisits que hi siguin aplicables, d'acord amb l'evolució de les
circumstàncies.
b) El transport urgent dels cadàvers al cementiri de la localitat o, si escau, a d'altres de properes,
per a la seva inhumació o incineració immediates.
c) El transport de cadàvers per qualsevol mitjà adient, amb l'adaptació, si escau, dels requeriments
establerts reglamentàriament.
d) La prohibició de les vetlles en tot tipus d'instal·lacions, així com les cerimònies de comiat, civils o
religioses, que puguin comportar l'aglomeració de persones per evitar el risc de contagis.
e) L'establiment de restriccions en l'acompanyament dels cadàvers a la seva destinació final.
f) L'habilitació d'espais com a domicilis mortuoris altres que les sales de vetlla i els cementiris,
establint-ne les condicions higièniques i sanitàries.
g) La prohibició de realitzar pràctiques sobre cadàvers.
h) L'autorització d'inhumacions fora de cementiris comuns establint les condicions higièniques i
sanitàries.
i) L'adopció de totes aquelles mesures addicionals que siguin necessaris per garantir la salut pública
i la de totes les persones, familiars o prestadores de serveis afectades.”

 MESURES RELATIVES A LES PERSONES JURÍDIQUES DE DRET PRIVAT, JUNTES DE PROPIETARIS EN RÈGIM
DE PROPIETAT HORITZONTAL I A LES COOPERATIVES CATALANES (art. 4)
- Durant la vigència de l'estat d'alarma actual, els terminis previstos legalment per a la reunió dels òrgans
col·legiats de les persones jurídiques de dret privat subjectes a les disposicions del dret català, incloses
les societats cooperatives, queden suspesos a partir de la data de declaració de l'estat d'alarma, i el
seu còmput es reprèn a partir de la data de finalització de l'estat d'alarma o les seves pròrrogues. Les
reunions convocades abans de la declaració d'aquest estat que hagin de tenir lloc amb posterioritat a
aquesta declaració poden ser objecte d'ajornament o de modificació quant al lloc, mitjà, dia i hora de
celebració per qui les ha convocat. Si s'ha decidit l'ajornament o la normativa reguladora de l'estat
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d'alarma impossibilita la celebració de la reunió, aquesta s'ha de tornar a convocar dins del mes
següent a la data d'aixecament d'aquest estat.
- No obstant el que disposa l'apartat anterior, durant la vigència de l'estat d'alarma els òrgans esmentats
en l'apartat anterior es poden reunir i adoptar acords per mitjà de videoconferència o d'altres
mitjans de comunicació, d'acord amb el que disposa l'article 312-5.2 del Codi civil de Catalunya,
encara que llurs estatuts no ho prevegin. Així mateix, els òrgans de govern i llurs comissions
delegades també poden adoptar acords sense reunió, d'acord amb allò que disposa l'article 312-7 del
Codi civil de Catalunya, encara que els estatuts no ho prevegin, sempre que ho decideixi la persona
que els presideix o ho sol·licitin almenys dos membres.


Els terminis previstos legalment per elaborar, aprovar i presentar comptes anuals i altres documents
exigibles s'entenen suspesos a partir de la data de declaració de l'estat d'alarma, i el seu còmput es
reprèn a partir de la data de finalització de l'estat d'alarma o les seves pròrrogues.



Els terminis legals o estatutaris per a la convocatòria i celebració de les reunions de les juntes de
propietaris en les comunitats subjectes a règim de propietat horitzontal resten suspesos a partir de la
data de declaració de l'estat d'alarma, i el seu còmput es reprèn a partir de la data de finalització de
l'estat d'alarma o les seves pròrrogues. Les reunions ja convocades que s'hagin de celebrar durant la
vigència d'aquest estat resten suspeses i s'han de tornar a convocar dins del mes següent al seu
aixecament, llevat que sigui possible dur-les a terme pels mitjans establerts en l'article 312-5.2 del Codi
civil de Catalunya. Durant la vigència de l'estat d'alarma, queda admesa també la possibilitat d'adoptar
acords sense reunió, a instància de la persona que presideix la junta, si es compleixen els requisits
establerts a l'article 312-7 del Codi civil de Catalunya.



Les mesures previstes en aquest article s'entenen vigents des de l'entrada en vigor de l'estat d'alarma.

ACORDS DELS ÒRGANS DE GOVERN I D'ADMINISTRACIÓ DE LES ENTITATS AUTÒNOMES DE CARÀCTER
ADMINISTRATIU, SERVEI CATALÀ DE LA SALUT, ENTITATS DE DRET PÚBLIC SOTMESES A L'ORDENAMENT
JURÍDIC PRIVAT, CONSORCIS I RESTA D'ENS SOTMESOS AL DRET PÚBLIC DE L'ÀMBIT DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA (DA 1a)
L’art. 6. 2 del Decret llei 8/2020, de 24 de març, estableix que durant el període de l'estat d'alarma, els acords
dels òrgans de govern i d'administració de les entitats autònomes de caràcter administratiu, Servei Català
de la Salut, entitats de dret públic sotmeses a l'ordenament jurídic privat, consorcis i resta d'ens sotmesos al
dret públic de l'àmbit de la Generalitat de Catalunya, així com les universitats públiques finançades per la
Generalitat; i les entitats que en depenen, poden adoptar-se mitjançant votació per escrit i sense sessió
presencial sempre que ho decideixi el president o presidenta, o se sol·liciti per altres membres d'acord amb
la seva norma de funcionament, encara que en els seus estatuts no estigui prevista aquesta forma de reunió.
En tot cas, cal garantir la deliberació prèvia i la votació dels assistents a través dels mitjans telemàtics adients.
I ara la disposició addicional primera d’aquest DLL 10/2020 preveu que podrà ser dut a terme també fentne ús de mitjans telemàtics.
SUSPENSIÓ O AJORNAMENT DELS ESDEVENIMENTS CULTURALS (DA 2a)
En els casos de suspensió o ajornament dels esdeveniments culturals que, per la seva rellevància,
envergadura o naturalesa internacional, requereixen una preparació especial i depenen en gran mesura de
la mobilitat dels assistents, fins i tot, quan es preveu que tinguin lloc després de l'aixecament de l'estat
d'alarma, els serà d'aplicació el supòsit de la força major sempre que es donin els requisits següents:
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a) Que estiguessin programats i la venda de localitats iniciada abans del dia 13 de març de 2020.
b) Que totes o part de les actuacions preparatòries que siguin necessàries per garantir la celebració en les
dates programades, obligatòriament s'hagin de portar a terme dins del període de l'estat d'alarma, o que
la modificació de les que s'han fet abans no sigui factible, com a conseqüència de l'estat d'alarma. A tal
efecte, es consideren actuacions preparatòries entre d'altres, les contractacions logístiques o artístiques,
l'obtenció de llicències o drets d'ocupació.
Aquest règim restarà condicionat al fet que el Departament de Cultura determini, mitjançant resolució i a
instància de part, els esdeveniments culturals que compleixen aquests requisits en funció de la seva
repercussió econòmica, mediàtica i cultural, el gran nombre d'entrades venudes en el moment de declararse l'estat d'alarma i el manteniment de futures edicions.

Barcelona, 28 de març de 2020
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Nota informativa del DECRET LLEI 11/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten mesures econòmiques, socials
i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i altres de
complementàries (DOGC núm. 8107, de 09-04-2020)

Aquest Decret llei té per objecte adoptar determinades mesures per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la
COVID-19. S'estructura en quatre capítols, onze articles, nou disposicions addicionals, una disposició transitòria i una
disposició final:








El capítol I (arts. 1 a 6), sota el títol mesures tributàries, conté un seguit de disposicions que incideixen
fonamentalment en l'àmbit de la gestió tributària, amb la finalitat de pal·liar els efectes derivats de la pandèmia en
relació amb el compliment de les obligacions tributàries.
El capítol II (arts. 7, 8 i 9) estableix un seguit d'actuacions en matèria d'infància i adolescència. La crisi sanitària
sense precedents ocasionada per l'epidèmia de la COVID-19 ha provocat, entre d'altres efectes, i en alguns casos,
la separació involuntària dels progenitors o tutors, sota tractament i amb mesures d'aïllament, dels seus fills i filles
menors d'edat.
El capítol III (art. 10) estableix mesures de caràcter patrimonial.
El capítol IV (art. 1) , de mesures de personal, mesures destinades a mantenir els increments retributius previstos
i ja aprovats.
En relació amb les disposicions addicionals:
- la primera afecta a l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció, a qui s'estableix com a òrgan competent per
tramitar i resoldre la prestació econòmica d'emergència regulada a l'article 7;
- la segona regula el caràcter d'urgència dels contractes referits a la implementació de la fibra òptica;
- la tercera regula els mòduls econòmics dels centres educatius privats concertats corresponents a despeses de
personal;
- La quarta regula l'increment de la quantia de les retribucions del personal eventual i de les pensions dels
exconsellers i expresidents de la Generalitat i del Parlament de Catalunya;
- la cinquena adopta mesures en matèria de contractació pública del sector públic de la Generalitat de Catalunya
per tal que, un cop finalitzi l'estat d'alarma, pugi reactivar de manera immediata el seu funcionament ordinari;
- la sisena preveu fins al 31 de desembre de 2020, un règim especial per a la devolució de fiances constituïdes
en els procediments gestionats davant l'Agència de Residus de Catalunya;
- la setena proposa que els òrgans competents davant dels quals s'hagin de realitzar tràmits o actuacions
presencials en procediments administratius susceptibles de produir obligacions de naturalesa econòmica o
financera, ofereixin opcions telemàtiques i altres eines que permetin donar compliment al tràmit;
- la vuitena estableix que l'Institut Català de Finances gaudirà de la garantia del 80% de les operacions de préstec
i aval que s'atorguin directament a autònoms i empreses a què es refereix el punt 1 de la disposició final segona
del Decret llei 8/2020, de 24 de març; i,
- la novena regula un seguit d'habilitacions a favor dels diversos departaments afectats pel Decret llei.

El que disposa el DLL restarà vigent fins que no s'aixequi l'estat d'alarma, excepte que s'estableixi un altre termini de
vigència i llevat dels casos en què s'estableixi un termini diferent. I, la prestació econòmica d'emergència prevista a l’art.
7 del DLL s'ha d'atorgar en els supòsits derivats de la crisi sanitària derivada del COVID-19, independentment de la data
d'aixecament de l'estat d'alarma.
Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC, llevat del que preveu l’art. 9 i les DA 3a i
4a, en matèria de personal, que entra en vigor amb efectes des de l'1 de gener de 2020.
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A continuació detallem aquells aspectes que poden resultar de més interès pel món local:
MESURES EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA: CAPÍTOL I


Suspensió de les autoliquidacions (art. 1): l’art. 14 del DLL 7/2020 que preveu la suspensió dels terminis de
presentació i ingrés de tributs, s'entén que la data d'inici de la suspensió és el 14 de març de 2020.



Terminis de presentació i ingrés en període voluntari (art. 2): amb efectes a partir de la data en què es disposi
l'acabament de l'estat d'alarma, s'estableixen els terminis de presentació i ingrés en període voluntari següents:
a) En el supòsit de fets imposables de l'impost sobre successions i donacions, en la modalitat de successions
meritades abans del 14 de març de 2020, i per a les quals no hagués finalitzat, en aquesta data, el termini de
presentació i ingrés en període voluntari, la finalització comprendrà el temps que restava en cada cas per
exhaurir el termini d'autoliquidació en aquesta data més dos mesos addicionals.
b) En el supòsit de l'impost sobre les begudes ensucrades envasades, la presentació i ingrés de l'autoliquidació
corresponent al primer trimestre de 2020 s'ha d'efectuar en el termini comprès entre l'1 i el 20 de juliol següent.
c) En el supòsit dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus, la presentació i ingrés de les
autoliquidacions corresponents al primer trimestre de 2020 s'ha d'efectuar en el termini d'un mes, a comptar
des de la data de finalització de l'estat d'alarma.
d) En el supòsit d'autoliquidacions mensuals de cànon de l'aigua que hagin d'ésser objecte de presentació i ingrés
durant el període d'estat d'alarma, el nou termini de presentació i ingrés serà el comprès entre els dies 1 i 20
del mes següent a la data d'acabament de l'estat d'alarma. En el cas d'autoliquidacions trimestrals, la
corresponent al primer trimestre de l'any 2020 s'ha de presentar i ingressar en el termini comprès entre l'1 i el
20 de juliol següent.



Reduccions en els tipus de gravamen dels cànons sobre la deposició controlada de residus industrials i sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció (art. 3): durant el període comprès entre l'01-04-2020 i el 3105-2020, s'aplica una reducció del 50% en el tipus de gravamen del cànon sobre la deposició controlada de residus
industrials i una reducció del 50% en el tipus de gravamen del cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, regulat en l'article 24 de la Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de
gestió.



Bonificacions en les taxes de l'Agència de Residus de Catalunya (art. 4): s'aplica una bonificació del 100% de la
quota que correspongui en el cas del servei a què fa referència l'apartat 2 de l'article 20.1-1 de la Llei de taxes i
preus públic, que es tramitin per mitjans electrònics. S'aplica una bonificació del 100% de la quota que correspongui
quan els serveis a què fa referència l'apartat 3 de l'article 20.1-1 de la Llei de taxes i preus públics es tramitin per
mitjans electrònics.



Taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar. Màquines recreatives i d'atzar (art. 5): s'estableix una bonificació
de la quota de la taxa fiscal sobre el jocs de sort, envit o atzar que grava les màquines recreatives i d'atzar en el
percentatge equivalent al nombre de dies que hagi estat vigent l'estat d'alarma respecte del total de dies del
trimestre natural corresponent al primer termini d'autoliquidació que s'iniciï després de la data de finalització de
l'estat d'alarma. Aquesta bonificació s'aplicarà per una única vegada en l'autoliquidació corresponent al període de
liquidació trimestral esmentat.



Ajornament de pagament de deutes de cànon de l'aigua per a petites empreses i autònoms (art. 6): en el moment
que s'aixequi la suspensió dels terminis per a la presentació d'autoliquidacions i pagaments les entitats
subministradores d'aigua podran sol·licitar un ajornament de pagament dels imports de les autoliquidacions del
cànon de l'aigua repercutit als seus abonats que incloguin consums dels mesos d'abril i maig de 2020, si han atorgat
a petites empreses i a treballadors autònoms ajornaments sense interessos del pagament de les factures del servei
d'aigua corresponents a aquests mateixos mesos. Les condicions de l'ajornament són les següents:
a) L'import a ajornar ha de correspondre a factures del servei que comprenen els consums corresponents als
mesos d'abril i maig del 2020, i que l'entitat acrediti que ha ajornat a abonats que tinguin la condició de
treballadors autònoms o de microempresa o petita empresa, segons la definició que en fa la Comissió Europea
en la seva Recomanació 2003/361/CE, per raó del nombre de treballadors que ocupa, el volum de negoci o el
balanç general.
b) El termini màxim de l'ajornament serà de 6 mesos, a comptar des de la data de la seva sol·licitud, i no pot
estendre's més enllà del 31 de desembre del 2020.
c) No s'acreditaran interessos de demora durant aquest període.
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Les persones físiques o jurídiques, usuàries industrials i assimilables d'aigua que tinguin la condició de
microempreses o petita empresa o d'autònom poden acollir-se també a un ajornament del pagament de les
liquidacions del cànon de l'aigua emeses per l'Agència, que inclouen els mesos d'abril i maig del 2020. En aquest
cas, les condicions de l'ajornament són les següents:
a) El termini de l'ajornament és de 6 mesos, a comptar a partir de la data de la seva sol·licitud, i no es pot
estendre més enllà del 31 de desembre de 2020.
b) No s'acrediten interessos de demora durant aquest període.
c) Si l'import del deute supera els 30.000 euros, no cal aportar una de les garanties relacionades per a aquests
supòsits en l'article 82.2 de la Llei 58/2003, general tributària.
MESURES EN MATÈRIA D'INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA: CAPÍTOL II


Prestació econòmica d'emergència per a l'acolliment familiar d'infants separats involuntàriament del seu nucli
familiar per efecte de l'epidèmia de la COVID-19 (art. 7): es crea una prestació econòmica d'emergència de caràcter
garantit, per atendre les despeses de manteniment d'un menor o una menor d'edat en situació legal de guarda per
la Generalitat derivada d'una mesura d'atenció immediata o guarda administrativa protectora. Tenen dret a la
prestació regulada per aquest article els menors d'edat separats del seu nucli familiar i en situació de guarda per la
Generalitat per raons d'emergència sanitària, derivades de l'epidèmia de la COVID-19.
Per fer efectiva la prevalença de l'acolliment familiar sobre el residencial, els beneficiaris d'aquesta prestació són
els menors de 6 anys en situació d'atenció immediata o guarda administrativa protectora que tinguin assignada una
família d'acollida. Excepcionalment, en absència de recursos residencials adequats, i quan les circumstàncies
derivades de l'emergència ho requereixin, els infants d'entre 6 i 12 anys que estiguin en la mateixa situació també
poden ser beneficiaris d'aquesta prestació.
L'import de la prestació regulada per aquest article és de 326 euros per als infants de 0 a 9 anys, i de 362 euros per
als infants i adolescents de 10 a 12 anys. Aquest import, si escau, es redueix en proporció a l'import que es rep o
que es pot reconèixer per dret d'aliments o derivats de la Llei 18/2003, del 4 de juliol, de suport a les famílies.
Mitjançant acord del Govern es poden establir imports complementaris a la prestació per raó de discapacitat del
menor o de la menor d'edat, pel nombre de menors acollits o per qualsevol altra circumstància que requereixi una
dedicació especial.
La prestació regulada per aquest article s'abona a la persona o a les persones en qui ha estat delegada la guarda.
Són causes d'extinció de la prestació regulada per aquest article, a més de les establertes amb caràcter general,
deixar sense efecte la mesura d'atenció immediata o guarda administrativa protectora per finalització de la situació
d'emergència definida en l'apartat 2 d'aquest article, o per qualsevol de les altres causes previstes en la legislació
d'infància i adolescència.
Per raons excepcionals degudament justificades, i atesa la situació d'emergència que ho justifica, i la necessitat de
garantir en tot cas l'interès superior de l'infant, l'òrgan competent per tramitar i resoldre la prestació regulada per
aquest article pot iniciar el procediment d'ofici, abreujar els terminis de tramitació d'acord amb el que preveu la
legislació administrativa vigent i emprar els mitjans de gestió econòmica d'urgència previstos en la legislació
financera i pressupostària.



Mesures per impulsar la cerca de famílies d'acollida per atendre les necessitats de la infància derivades de la
COVID-19 (art. 8): s'habilita i encarrega a l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció que faci la cerca de famílies
capacitades per atendre els menors d'edat d'entre 0 i 6 anys i, excepcionalment, d'entre 6 i 12 anys, separats del
seu nucli familiar per situacions derivades de l'epidèmia i en situació de guarda acordada per la Direcció General
d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
La Direcció general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència i l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció,
directament o per mitjà dels serveis socials especialitzats que tenen adscrits, han de cooperar per aconseguir la
finalitat indicada en l'apartat anterior, si la situació d'emergència ho requereix, excepcionalment, en absència de
famílies d'acollida disponibles, i sense perjudici del compliment dels requisits legals, incloent-hi la llista de noves
famílies acollidores temporals, ja siguin de caràcter aliè o en darrera instància membres de família extensa que no
haguessin estat localitzats o no estiguessin disponibles en un primer moment.
S'habilita a l'Institut Català de l’Acolliment i de l'Adopció a la utilització de mitjans i recursos telemàtics per a fer
efectives noves valoracions, a fi de poder valorar noves famílies, en cas que fos necessari i, si no fos possible per
raons sanitàries, dur a terme aquesta valoració de forma presencial.
3



Cooperació i suport sanitaris per necessitats de protecció de la infància i l'adolescència derivades de la COVID-19
(art. 9): els departaments competents en matèria de salut i en matèria d'infància i adolescència han de cooperar
per disposar les mesures ordinàries o extraordinàries de protecció i suport sanitaris i els recursos personals i
materials necessaris tant per als recursos residencials com per a les famílies i persones acollidores que s'hi assignin
per protegir a la infància i la adolescència davant de les conseqüències de l'epidèmia de la COVID-19.

MESURES EN MATÈRIA DE PATRIMONI : CAPÍTOL III


Donacions per contribuir al finançament de despeses sanitàries i assistencials a causa de la COVID-19 (art. 10):
- Les donacions de diners que les persones físiques o jurídiques efectuïn per contribuir al finançament de les
despeses sanitàries i assistencials excepcionals s'ingressaran en un compte del Tresor de la Generalitat de
Catalunya, d'acord amb les indicacions que estableixi el web del Departament de la Vicepresidència i
d'Economia i Hisenda sota el concepte “Donacions COVID-19”, amb indicació del nom i cognoms, raó o
denominació social i NIF o CIF respectivament del donant.
- Les donacions de béns mobles de les persones físiques o jurídiques s'entendran acceptades amb la recepció per
la persona titular del departament de la Generalitat a qui s'hagin donat o en el cas de les entitats del sector
públic per l'òrgan competent que determinin els seus estatuts, que sigui designat com a destinatari per qui fa
la donació.
- Les donacions d'immobles i de drets reals que efectuïn les persones físiques o jurídiques seran acceptades per
la persona titular del departament competent en matèria de patrimoni o, en el cas de les entitats del sector
públic per l'òrgan competent que determinin el seus estatuts. Aquests immobles o drets reals donats es podran
utilitzar directament per combatre la COVID-19, o es podran vendre i aplicar el producte obtingut al
finançament de les despeses sanitàries i assistencials.
Les donacions regulades en aquest article no requereixen la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya. El règim especial de donacions regulat en aquest article estarà vigent per un termini de tres mesos, a
comptar des de l'aixecament de l'estat d'alarma.

MESURES EN MATÈRIA DE PERSONAL: CAPÍTOL IV


Increment retributiu pel personal de la Generalitat i del seu sector públic (art.10):

INSTITUT CATALÀ DE L'ACOLLIMENT I DE L'ADOPCIÓ: DA 1a


L’òrgan competent per tramitar i resoldre la prestació econòmica d'emergència per a l'acolliment familiar d'infants
separats involuntàriament del seu nucli familiar per efecte de l'epidèmia de la COVID és la persona titular de la
direcció de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció, sense perjudici de la col·laboració i suport
tecnicoadministratiu que resulti necessari per a la tramitació per part de la Direcció General d'Atenció a la Infància
i l'Adolescència.

INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU: DA 2a


Mentre es mantingui la situació d'excepcionalitat, podrà contractar per tramitació d'emergència l'execució de les
obres, així com els serveis i assistències tècniques vinculades a aquestes, els següents trams per a l'estesa de la
xarxa pública de fibra òptica:
Llavorsí - Sort.
Llavorsí - Vielha.
Mollerussa - Les Borges Blanques.
Súria - Solsona.
Bagà - Puigcerdà.

Castellterçol - Moià.
Vendrell - Valls.
Valls - Montblanc.
Mora la Nova - Falset.
Tortosa - Gandesa

MÒDULS ECONÒMICS I PERSONAL DOCENT NO UNIVERSITARI: DA 3a
PENSIONS EXPRESIDENTS DEL PARLAMENT I DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I RETRIBUCIONS DEL PERSONAL
EVENTUAL DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT: DA 4a
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CONTRACTACIÓ PÚBLICA: DA 5a


Es declaren de tramitació urgent els expedients de contractació d'obra, serveis i subministraments la tramitació
dels quals s'ha vist interrompuda o no s'ha pogut iniciar com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma
necessaris per garantir la continuïtat dels serveis públics essencials. En especial, es declaren de tramitació urgent:
-

els de serveis de manteniment i obres de: carreteres i vies de transport per carretera, ferroviari i ports i
altres vies;
els de l'àmbit de la salut i sanitaris,
els de serveis socials i d'atenció a les persones; i,
tots aquells que es consideri necessari formalitzar perquè responguin a una necessitat inajornable o
l'adjudicació dels quals sigui necessària accelerar per raons d'interès públic.



També en els mateixos termes, es podran declarar de tramitació urgent els contractes relatius a projectes o
propostes que, a causa de la situació d'emergència, s'han hagut de reorientar o modificar, i faci falta tornar a
tramitar.



En els expedients de contractació ja iniciats i que hagin quedat interromputs per la situació d'emergència sanitària
de la COVID-19, l'òrgan de contractació podrà emetre un informe justificatiu fent esment d'aquesta disposició com
a supòsit habilitant per aplicar el procediment d'urgència per a la resta de tràmits que quedin pendents a partir de
l'aixecament de l'estat d'alarma per tal de prosseguir la tramitació de l'expedient.

DEVOLUCIÓ DE FIANCES EN L'ÀMBIT DE LA GESTIÓ DE RESIDUS: DA 6a


Les persones que desenvolupen una activitat de valorització de residus no perillosos inscrites en el Registre general
de persones gestores de residus de Catalunya (secció gestors i gestores de residus) o en tràmit d'inscripció, poden
demanar a l'Agència de Residus de Catalunya, fins al 31 de desembre de 2020, la devolució de les fiances dipositades
en compliment de les condicions imposades en la llicència o l'autorització ambiental de l'activitat. Aquesta
devolució no afecta les fiances que exigeix la normativa per a residus específics o operacions de gestió específiques.

SIMPLIFICACIÓ DELS TRÀMITS PROCEDIMENTALS DE CARÀCTER ECONOMICOFINANCER: DA 7a


Durant el període d'estat d'alarma, en relació a les actuacions derivades de procediments administratius
susceptibles de produir obligacions de naturalesa econòmica o financera que s'hagin de dur a terme de forma
presencial i/o amb documentació original, per als quals no es faci ús de mitjans electrònics o telemàtics, s'han
d'oferir els mitjans alternatius més adients als gestors i persones interessades, per tal de facilitar el compliment
dels tràmits oportuns.

Barcelona, 9 d’abril de 2020.
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Nota informativa sobre el DECRET LLEI 12/2020, de 10 d'abril, pel qual s'adopten mesures pressupostàries, en relació
al 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 (DOGC núm. 8109, de 11-04-2020)
El DLL té per objecte adoptar mesures determinades per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19.
S'estructura en quatre capítols, sis articles, set disposicions addicionals, una disposició transitòria, una disposició
derogatòria i dues disposicions finals.


El capítol I està dedicat a les mesures pressupostàries, i preveu l'ampliació de crèdits al Fons de contingència per
atendre despesa derivada de la COVID-19, com a mesura temporal i que es prolongarà, d'acord amb la disposició
transitòria, fins als dos mesos següents a l'aixecament de l'estat d'alarma.



El capítol II està dedicat a les mesures del Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, adreçades a
aturar l'impacte negatiu dels sistemes de pagament singularment establerts per a les entitats del SISCAT.



El capítol III, estableix una mesura de caràcter tributari com és, en les factures, la no aplicació en el cànon repercutit
per les entitats subministradores o en el liquidat directament per l'Agencia Catalana de l'Aigua corresponents a
consums dels mesos d'abril a desembre de 2020, els mínims específics per els establiments hotelers i càmpings (així
com a altres allotjaments de curta durada assimilables), sinó els generals de 6 m3 mensuals.



El capítol IV, referit a l'estructura de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, consistent en atribuir al
Departament de Salut les competències que la normativa vigent atribueix a l'Administració de la Generalitat en
aquest àmbit, i s'adscriu la Direcció General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, fins ara agregada al
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant la secretaria d'Afers Socials i Famílies, al Departament
de Salut, sota la direcció del conseller o consellera. S'estableixen, amb caràcter ampli i no limitatiu, les facultats que
pot desplegar el Departament de Salut en l’exercici d'aquesta nova funció directiva i de coordinació, així com la
funció inspectora sobre els centres residencials. També s'estableixen mesures de cooperació amb els ens locals de
Catalunya per dur a terme i executar els actes d'intervenció administrativa que, a l'empara de la normativa abans
esmentada, es puguin adoptar davant la situació d'una o unes determinades residències. Finalment, escau
concretar les obligacions de subministrament d'informació a complir per part de les residències, amb
independència de la seva titularitat pública o privada.



En les disposicions addicionals primera a cinquena s'estableix el règim jurídic aplicable al personal que pertany a la
Direcció General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat del Departament de Treball, Afers Social i Famílies que
és objecte d'adscripció al Departament de Salut. I, la disposició addicional sisena estableix el manteniment del
caràcter reglamentari que afecta les disposicions del capítol IV.



La disposició addicional setena estableix determinats aclariments en quan al termini de vigència de determinades
disposicions del DLL 11/2020, de 7 d'abril, i altres de complementàries.



Finalment, la disposició transitòria estableix la vinculació amb caràcter general de les disposicions al període de
vigència de l'estat d'alarma, si bé s'estableixen determinades excepcions en relació amb el perllongament de la
durada de les mesures imposades.



El Decret llei finalitza amb una disposició derogatòria i dues disposicions finals.

El DLL entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC (111-04-2020), i resta vigent fins que no s'aixequi l'estat
d'alarma decretat pel RD 463/2020, llevat d'aquells supòsits en què s'estableixi un altre període de vigència, com ara el
previst a l’art. 1 i a la DA 4a que mantindrà la seva vigència fins els dos i sis mesos següents, respectivament, al dia en
què s'aixequi l'estat d'alarma.
EL DLL també deroga totes les disposicions de rang igual o inferior que el contradiguin o que s'hi oposin.
A continuació detallem aquells aspectes que poden resultar de més interès pel món local:
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MESURES EN MATÈRIA PRESSUPOSTÀRIA: CAPÍTOL I


Ampliació de crèdits al Fons de contingència per atendre despesa derivada de la COVID-19 (art. 1)

MESURES RELATIVES AL SISTEMA SANITARI INTEGRAL D'UTILITZACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA: CAPÍTOL II


Sistema de pagament d'atenció sanitària (art.2): El sistema de pagament de l'atenció sanitària1 en el marc del
Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya deixa d'aplicar-se temporalment a l'activitat que s'hagi
prestat des de l'1 de març de 2020 i fins que es doni per finalitzada la situació d'emergència derivada de la COVID19.
a)

Els centres sanitaris que presten atenció sanitària en el marc del SISCAT, percebran mensualment un pagament
fix corresponent a la facturació del mes de febrer de 2020, com a pagament a compte. Es manté l'obligació dels
centres de notificar tota la seva activitat al conjunt mínim bàsic de dades (CMBD) durant la situació
d'emergència (tant de pacients amb COVID-19 com de pacients sense COVID-19).

b) L'apartat anterior no serà d'aplicació a la contractació dels serveis d'atenció primària, consultoris locals, atenció
a la insuficiència renal (hospitalària i extra hospitalària), atenció podològica a les persones diabètiques amb
patologies vasculars i neuropàtiques cròniques, medicació hospitalària de dispensació ambulatòria (MHDA),
teràpies respiratòries i centres específics on es tractin les interrupcions voluntàries d'embaràs. Tampoc serà
d'aplicació als contractes d'altres serveis d'atenció hospitalària i especialitzada i d'atenció extra hospitalària, la
contraprestació econòmica dels quals sigui un pagament fix. En tots aquests casos, es mantindrà el sistema de
pagament vigent.
c)

Les entitats que hagin fet un ERTO hauran de comunicar al Servei Català de la Salut la reducció de despesa que
els ha suposat l'ERTO, en relació amb l'activitat contractada pel Servei Català de la Salut, per tal de procedir al
descompte d'aquest import en el pagament a compte corresponent.

d) A l'import indicat en els apartats a i b es podrà afegir l'actualització de tarifes que s'acordi en el Consell de
Direcció del Servei Català de la Salut i s'aprovi per ordre o resolució de la persona titular del Departament de
Salut, per fer front als costos dels acords laborals en el marc dels convenis laborals vigents que afectin els
centres del SISCAT.
En el moment que es doni per finalitzada la situació d'emergència derivada de la COVID-19, els centres que formen part
del SISCAT hauran de facturar l'activitat ordinària d'acord amb els criteris que estableixen les normes que regulen la
contractació i prestació dels serveis sanitaris amb càrrec al Servei Català de la Salut.
Addicionalment al pagament a compte establert al punt 1, els centres podran facturar l'activitat extraordinària derivada
de l'atenció prestada per a la lluita contra la COVID-19 d'acord amb les tarifes següents:









Alta hospitalària per COVID-19 amb estada a UCI: 43.400 euros.
Alta hospitalària per COVID-19 sense estada a UCI:
- Estada menor o igual a 72 hores: 2.500 euros.
- Estada major de 72 hores o exitus: 5.000 euros.
Alta de mitja estada sociosanitària per COVID-19:
- Si prové d'una alta menor o igual a 72 hores: 3.902,10 euros.
- Si prové d'una alta major de 72 hores 2.601,40 euros
Alta de convalescència en hospitals de campanya (pavellons) per COVID-19: 1.381,30 euros
Alta d'hospitalització a domicili per COVID-19: 942,08 euros.
Prova PCR: 93 euros.

1

Regulat pel D 196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya-SISCAT, que està regulat pel D 118/2014,
de 5 d'agost, sobre la contractació i prestació dels serveis sanitaris amb càrrec al Servei Català de la Salut; i pels articles 3 i 5 del D 170/2010 de 16 de
novembre, de regulació del sistema de pagament dels convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en l'àmbit del Servei Català de la Salut
pel que fa a l'assistència psiquiàtrica i en salut mental, així com per les ordres d'establiment de tarifes i les clàusules contractuals per als serveis de
rehabilitació ambulatòria, rehabilitació domiciliària i logopèdia i per als serveis de transport sanitari i altres serveis assistencials, amb els ajustaments
derivats de les resolucions i manuals de facturació dictats pel Servei Català de la Salut en ordre a la seva aplicació.

2

Mentre duri la situació d'emergència, els centres sanitaris del SISCAT que realitzin l'activitat extraordinària regulada
al punt 3, cobraran un import corresponent a les despeses d'habilitació de nous espais per a l'ús hospitalari
d'assistència relacionada amb la COVID-19. Aquest import serà el 4% de la facturació del mes de febrer de 2020 i
s'abonarà mensualment mentre duri la situació d'emergència.
Si es considera necessari, el Consell de Direcció del Servei Català de la Salut podrà proposar la creació de noves tarifes
i/o nous programes per a la seva aprovació pel Departament de Salut, per donar resposta a les necessitats que puguin
anar sorgint.
Un cop s'hagi facturat tota l'activitat ordinària i extraordinària es procedirà a regularitzar els pagaments a compte
efectuats de conformitat amb els punts 1 i 3. Les despeses vinculades a equipaments i material sanitari que de forma
excepcional hagi assumit el Servei Català de la Salut durant la situació d'emergència sanitària podran ser regularitzades
imputant-se als centres que hagin facturat l'activitat. De la mateixa manera, les despeses estructurals assumides per
centres sanitaris en dispositius que no els són propis també podran ser regularitzades.
Atesa la modificació obligada de l'activitat i la priorització d'objectius centrada en la lluita contra la COVID-19, l'any
2020, de forma excepcional, es garantirà a totes les entitats del SISCAT el mateix grau d'assoliment d'objectius de la
clàusula de contraprestació per resultats que es va obtenir el 2019.
Després d'haver regularitzat la facturació de l'activitat ordinària i de l'activitat extraordinària prestada per a la lluita
contra la COVID-19, el total d'ingressos del 2020 de les entitats del SISCAT no podrà ser inferior al seu total d'ingressos
del 2019, incloses les recurrències dels contractes, sense tenir en compte l'actualització de tarifes, d'acord amb la
normativa de contractació administrativa.
Les assignacions del 2020 de despesa màxima assumible (DMA) de receptes i MHDA tindran en compte l'excepcionalitat
d'aquest exercici. Es determinaran per acord del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut, en el moment que es
doni per finalitzada la situació d'emergència derivada de la COVID-19.
Un cop el Servei Català de la Salut doni per finalitzada la situació d'emergència sanitària, es crearà un Consell Assessor
format per responsables economicofinancers de les entitats més representatives del SISCAT i de les organitzacions
representants de les entitats proveïdores de serveis assistencials i un representant del Departament de la
Vicepresidència i d'Economia i Hisenda per tal d'analitzar l'impacte econòmic relacionat amb la resposta sanitària a la
situació d'emergència. En base als resultats d'aquesta anàlisi el Servei Català de la Salut podrà efectuar, si escau, una
revisió de les tarifes i/o nous programes i de la resta d'imports extraordinaris abonats a les entitats d'acord amb les
disposicions d'aquest Decret.
Quan una entitat no tingui conveni o contracte de serveis assistencials amb el Servei Català de la Salut, o el tingui
establert per a una línia assistencial o activitat diferent a la requerida per a la contenció de la pandèmia o per a la
descongestió del sistema sanitari durant la pandèmia, l'activitat extraordinària que es realitzi amb càrrec al Servei Català
de la Salut s'haurà d'acreditar i haurà de ser compensada d'acord amb les tarifes següents:
a)

L'atenció a pacients amb COVID-19 es compensarà d'acord amb les tarifes especificades anteriorment, sempre i
quan es realitzi per indicació i amb el vistiplau del Servei Català de la Salut. Addicionalment, els centres cobraran
un import corresponent a les despeses d'habilitació de nous espais per a l'ús hospitalari d'assistència relacionada
amb la COVID-19. Aquest import serà el 4% de l'activitat mensual facturada i s'abonarà mensualment.

b) Els centres hospitalaris que no tenen una relació contractual vigent amb el Servei Català de la Salut, en concepte
de MHDA, podran facturar, amb el vistiplau del Servei Català de la Salut, la medicació prescrita per al tractament
específic de la COVID-19 als pacients que hagin rebut l'alta hospitalària.
c)

L'atenció de caràcter urgent a pacients sense COVID-19 es compensarà d'acord amb les tarifes següents, sempre
que es realitzi per indicació i amb el vistiplau del Servei Català de la Salut:
Urgència sense ingrés: 92,00 euros.
Alta mèdica de pacient sense COVID-19: 1.381,30 euros.
Alta quirúrgica de pacient sense COVID-19: 1.627,33 euros.
Cirurgia major ambulatòria de pacient sense COVID-19: 1.464,60 euros.
Alta obstètrica de pacient sense COVID-19: 1.194,24 euros.

d) Qualsevol altra activitat no recollida que els centres sanitaris realitzin a requeriment del Servei Català de la Salut
serà compensada d'acord amb el sistema de preus i tarifes dels serveis contractats pel Servei Català de la Salut
aplicables al SISCAT.
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Els centres podran facturar l'activitat prevista en el punt 11, mentre duri la situació d'emergència sanitària. En el
cas dels pacients que requereixen internament, la data d'ingrés s'haurà de correspondre amb el període
d'emergència sanitària, però la factura podrà ser emesa un cop finalitzi aquest període, en el moment de l'alta del
pacient.
Els centres hospitalaris privats que no formin part del SISCAT però que prestin serveis amb càrrec al Servei Català
de la Salut durant la situació d'emergència sanitària hauran de declarar al CMBD tota l'activitat d'hospitalització
d'aguts i de cirurgia major ambulatòria que realitzin amb càrrec al Servei Català de la Salut. Aquesta declaració serà
requisit indispensable per poder facturar l'activitat.
Un cop es doni per finalitzada la situació d'emergència sanitària, el Servei Català de la Salut haurà d'encarregar una
auditoria externa de les despeses incorregudes en la prestació de l'activitat extraordinària regulada al punt 11 per
part de les entitats que no formen part del SISCAT, a l'objecte de determinar la valoració econòmica final d'aquesta
activitat. Amb aquesta finalitat, les entitats afectades hauran de facilitar a l'auditor designat tota la documentació
necessària per a la realització d'aquest treball. En base als resultats de l'auditoria externa, el Servei Català de la
Salut podrà procedir, si escau, a la regularització, en positiu o negatiu, dels imports satisfets a les entitats afectades
en base a les disposicions d'aquest Decret Llei per tal de garantir que no hi ha un abús de posició de domini per part
de l'administració sanitària ni tampoc un marge de benefici superior al raonable per part de les entitats en base a
les recomanacions de la normativa de contractació pública.
La regulació específica per la qual s'articularà el mecanisme d'integració temporal al Sistema sanitari d'utilització
pública de Catalunya de centres i establiments sanitaris amb serveis no contractats pel Servei Català de la Salut, en
el marc de l'estratègia de resposta a l'epidèmia del SARS-CoV-2, serà aprovada per Resolució del director del
CatSalut.
MESURES DE CARÀCTER TRIBUTARI: CAPÍTOL III


Cànon de l’aigua d’establiments hotelers, càmpings i altres allotjaments de curta durada (art. 3): en les
liquidacions de cànon de l'aigua, així com en la repercussió d'aquest tribut que les entitats subministradores
inclouen en les seves factures, que s'hagin d'emetre a establiments hotelers i de càmpings, així com a altres
allotjaments de curta durada, en relació amb consums dels mesos d'abril a desembre de 2020, no s'apliquen els
mínims de facturació previstos en especial per aquests tipus d'establiments en els apartats b i c de l'apartat 2 de
l’art. 67 del TRLAC, sinó els mínims generals de 6 m3 mensuals per usuari industrial i assimilable, previstos en
l'apartat a de l’art. 67.2.

MESURES DE CARÀCTER ESTRUCTURAL I ORGANITZATIVES: CAPÍTOL IV


Mesures i organitzatives en l'àmbit dels centres de serveis socials de caràcter residencial (art. 4): s'atribueixen al
Departament de Salut les competències que la normativa vigent atribueix a l'Administració de la Generalitat en
aquest àmbit, establint igualment mesures de cooperació amb els ens locals de Catalunya i concretant les
obligacions de subministrament d'informació a complir per part de les residències, independentment de la seva
titularitat pública o privada.



Direcció General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat (art. 5): la Direcció General de l'Autonomia Personal i
la Discapacitat, fins ara adscrita al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant la Secretaria d'Afers
Socials i Famílies, passa a adscriure's al Departament de Salut, sota la direcció del conseller o consellera. Aquesta
Direcció fins que no s'aprovin els corresponents decrets de reestructuració dels departaments de Salut i de Treball,
Afers Social i Famílies, manté les funcions i l'estructura que li atribueixen l’art. 19 del Decret 234/2019.



Mesures organitzatives de caràcter sanitari i assistencial d'ordenació i coordinació (art. 6): el Departament de
Salut pot disposar àmpliament de totes les mesures organitzatives de caràcter sanitari i assistencial d'ordenació i
coordinació que siguin necessàries relatives a la ubicació i aïllament de pacients amb la COVID-19 en les residències
de gent gran i altres centres i establiments sanitaris, sociosanitaris i, en general, qualsevol dispositiu habilitat per a
aquestes funcions o per confinament i que, per motius de salut pública, justifiquin la reubicació i trasllat dels
residents a un altre dispositiu del territori de Catalunya.
Les mesures d'intervenció previstes en l'apartat tercer de l'Ordre SND/275/2020, de 23 de març (mesures
complementàries de caràcter organitzatiu i, de subministrament d'informació en l'àmbit dels centres de serveis
socials de caràcter residencial) s'adoptaran i gestionaran d'acord amb els criteris següents:
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a) L'adopció i gestió de les mesures d'intervenció es farà sota un principi d'acció coordinada que incorpori l'impuls
estratègic i l'àmbit de coneixement, en el vessant assistencial sanitari, i d'acord amb els criteris epidemiològics
i de salut pública, i de l'àmbit social.
b) Els centres socials de caràcter residencial queden subjectes a la inspecció dels serveis sanitaris. Aquestes
inspeccions es podran dur a terme en qualsevol moment, i es podran ordenar les actuacions que siguin
necessàries per complir les normes vinculades al control de la crisi sanitària originada per la COVID-19.
c) En la gestió de la intervenció es procurarà comptar amb la col·laboració i el suport de recursos disponibles de
l'àmbit local.
A aquests efectes, les mesures que s'acordin seran comunicades de manera immediata a l'ajuntament de
l'àmbit territorial corresponent. Igualment, quan es detecti que es considera necessària l'adopció de mesures,
es comunicarà a l'ens local la situació existent. En tots dos casos, l'ajuntament comunicarà la disponibilitat o no
de mitjans personals, especialment en l'àmbit dels serveis socials, per col·laborar en el control i prevenció de la
situació detectada, els quals podran ser addicionals a les mesures, si aquestes ja han estat acordades.
d) Amb la finalitat de donar compliment a l'apartat anterior, els ens locals de Catalunya comunicaran al
Departament de Salut, a l'adreça de correu electrònic que es determini, les incidències de què tinguin
coneixement.
e)

De la mateixa manera, les residències socials de Catalunya estan obligades a comunicar, en el termini de 48
hores des de la publicació d'aquest Decret llei, les incidències actualment existents en relació a la prevenció i
control de la infecció pel SARS-CoV-2 i anar actualitzant aquesta informació en el termini màxim de 24 hores,
en què es produeixi qualsevol fet que afecti la situació comunicada prèviament.

f)

Les mesures d'intervenció adoptades es comunicaran als ministeris de Sanitat i de Drets Socials i per a l'Agenda
2030, en els termes previstos a l'apartat cinquè de l'Ordre SND/275/2020, de 23 de març, que estableix
mesures complementàries de caràcter organitzatiu i d'informació en l'àmbit dels centres de serveis socials de
caràcter residencial.

ADSCRIPCIÓ I DEPENDÈNCIA DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE L'AUTONOMIA PERSONAL I LA
DISCAPACITAT (DA 1a)
FUNCIONS DEL PERSONAL ADSCRIT A LA DIRECCIÓ GENERAL DE L'AUTONOMIA PERSONAL I LA DISCAPACITAT (DA 2a)
PERCEPCIÓ DE RETRIBUCIONS DEL PERSONAL AFECTAT PER LES MODIFICACIONS ORGANITZATIVES (DA 3a)
ADSCRIPCIÓ DE LES ENTITATS I ELS ÒRGANS COL·LEGIATS QUE S'ADSCRIUEN O ES RELACIONEN AMB EL
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES PER RAÓ DE LES FUNCIONS DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE
L'AUTONOMIA PERSONAL I LA DISCAPACITAT (DA 4a)
REFERÈNCIES NORMATIVES EN RELACIÓ A LA REESTRUCTURACIÓ ORGANITZATIVA (DA 5a)
RANG REGLAMENTARI DE LES DA 1a a 4a (DA 6a)
TERMINI DE VIGÈNCIA DE LA DT DEL DLL 11/2020 (DA 7a)
El termini de vigència previst a la DT2 del DLL 11/2020, de 7 de març, no és d'aplicació als supòsits previstos a l’art. 4
(taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar. Màquines recreatives i d'atzar) i a la DA 5a (contractació pública) del DLL.

Barcelona, a 11 d’abril de 2020.

2

Aquesta disposició estableix el següent: “1. El que es disposa en aquest Decret llei restarà vigent fins que no s'aixequi l'estat d'alarma decretat pel
Reial decret 463/2020, de 14 de març, que declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, excepte
que s'estableixi un altre termini de vigència i llevat dels casos en què s'estableix una termini diferent. 2. La prestació econòmica d'emergència prevista
a l'article 7 d'aquest Decret llei s'ha d'atorgar en els supòsits derivats de la crisi sanitària derivada del COVID-19, independentment de la data
d'aixecament de l'estat d'alarma decretat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març.”

5

Nota informativa en relació al document “Estratègia d’actuació davant de les noves mesures de
restricció de l’activitat laboral aplicables a partir del 14 d’abril, per tal de contenir la pandèmia
generada per la COVID-19”
L’Acord GOV/57/2020 de 12 d'abril ha aprovat l'Estratègia d'actuació, davant de les noves mesures de restricció

de l'activitat laboral aplicables a partir del 14 d'abril, per tal de contenir la pandèmia generada per la COVID19, que es recull en un document amb el mateix nom que, es troba publicat a la web del Departament d’Interior.
Aquest document s’estructura en dos grans punts i sis annexos:


El primer punt del document realitza una anàlisis de la situació concretant quin és l’escenari de retorn
a l’activitat laboral i per això també apunta que hi ha altres factors socials que han de ser tinguts en
compte (a banda de l’estratègia epidemiològica o sanitària;



El segon punt concreta l’estratègia per a la fase 1 del desconfinament (finalització de la restricció de
l’activitat laboral a serveis essencials) que, s’estructura mitjançant quatre eixos d’actuació bàsics; i,



Pel que fa als annexos del document:
-

L’annex 1 recull les recomanacions que realitza el Consell de Relacions Laborals de Catalunya,
aprovades en la seva sessió del dia 12 d’abril, en funció de la informació disponibles en aquell
moment;

-

L’annex 2 recull les gràfiques de repunt de la COVID 19 a zones asiàtiques;

-

L’annex 3 recull les mesures aplicades per la Llombardia;

-

L’annex 4 concreta quin és l’equipament de protecció personal (mascaretes i guants) que s’ha de
portar i en quins supòsits;

-

L’annex 5 concreta les mesures amb afectació sobre els horaris i/o el calendari laboral per a
disminuir les concentracions en les hores punta habitual;

-

L’annex 6 concreta la campanya de comunicació per la promoció de l’ús de mesures de protecció
individual, tant en l’àmbit públic com en l’àmbit de l’empresa.

Del document en destacaríem especialment, el segon apartat on el Govern concreta les mesures que ha
dissenyat per fer front a la fase 1 desconfiament, que es concreta en quatre eixos, que a continuació
detallarem; i, l’annex 1 que recull les Recomanacions del Consell de Relacions Laborals de Catalunya que
contempla: a) recomanacions dirigides als treballadors i a les empreses; b) les actuacions a realitzar en l’àmbit
de les relacions laborals; c) mesures per garantir la mobilitat del personal del sector essencial d’atenció a les
persones.
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L’ESTRATÈGIA PEL DESCONFINAMENT: FASE 1

Control sanitari
(Departament de Salut)

Corresponsabilitat de la
ciutadania

• Pla de Tests,(estratègia per
prendre decisions assistencials i
poblacionals en el
desconfinament)
•Previsió d'accions.
•Prioritzar les persones a testejar,.
•Definicio d'una estratègia
compartida de com actuar
•Impulsar mesures de col·laboració
amb els serveis mèdics de
prevenció de riscos laborals.

•Distanciament social (entre 1,5 i 2
metres)
•Mans: Desinfecció de abans als
accessos)
•Guants només quan estan indicats
per al desenvolupament de
l’activitat laboral,
•Boca i nas tapats amb mascaretes
quirúrgiques, si estan disponibles
o amb peces de roba o mascaretes
elaborades a casa (amb
desinfecció diària).
•Reducció dels temps i
desplaçaments de consum.
•Els estàndards d’higiene han de
modificar-se en tots els sectors i
àmbits on hi ha risc d’infecció

Pla de control
d’aglomeracions

Adaptació a necessitats
socials i col·lectius més
vulnerables

•Centres de treball (públics i
privats):

•Reforç del seguiment social de
necessitats:

•mantenir el teletreball;
•adaptar i flexibilitzar els torns i
horaris;
•distància obligatòria d’1,5- 2m;
•si no es pot garantir el distanciament,
cal EPIS (segons PROCICAT i Dep.
Salut;
•Reunions presencials en grups petits,
mantenint distància de seguretat i
amb mascareta.
•Monitorització dels treballadors: 2
cops x dia comprovació si hi ha febre.

•Campanya de comunicació
#femxarxa i #autocura.
•Contacte professional.
•Escolta activa a través de les
xarxes i de canals específics per a
gent gran, menors i altres
col·lectius vulnerables.

•Transports públics:
•Regulació d’accessos (ocupació màx.
1/3;
•Distancia 1,5 metres a les andanes;
•Increment de les freqüències de pas;
•Desinfecció mans accesos i sortides;
•Reforç de desinfecció de les
instal·lacions i infraestructures;

•Establiments comercials:
•Reforç mesures de distància
•Bones pràctiques de compra
(protecció civi)

•Gent gran i persones amb
dependents al seu càrrec
(discapacitats o altres
situacions). Prioritzar les seves
compres

•Menors: infants, joves i
adolescents
•Reforç de les actuacions per
situacions d’alta vulnerabilitat.
•Incrementar l’activitat dels Equips
d’Atenció a la Infància i Adolescència
per detectar situacions de risc a la
llar.
•Potenciar l’ajuda per a l’alimentació,
per al reforç escolar o altres.
•Ampliar servei de colònies i famílies
acollidores.
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RECOMANACIONS PER A EMPRESES I PERSONES TREBALLADORES SOBRE ACTUACIONS VINCULADES A
LES SITUACIONS QUE ES PUGUIN PRODUIR PER L’EFECTE DEL CORONAVIRUS SARS- CoV-2
MESURES PREVENTIVES I ORGANITZATIVES PER UNA TORNADA A LA FEINA SEGURA

MESURES PRÈVIES A LA REPRESA DE L’ACTIVITAT

3

MESURES EN RELACIÓ A LA MOBILITAT

MESURES RELACIONADES AMB LES ZONES COMUNES

4

MESURES RELACIONADES AMB LES ZONES DE TREBALL

MESURES HIGIÈNIQUES, DE NETEJA I DESINFECCIÓ

5

RECOMANACIONS D’ÚS DE TRANSPORT PÚBLIC

SERVEIS DE PREVENCIÓ I VALORACIÓ DE LES SITUACIONS VINCULADES AL CORONAVIRUS

6

MESURES ESPECIALS PER A TREBALLADORS I TREBALLADORES QUE PRESTEN SERVEIS EN ENTORNS
D’ASSISTÈNCIA MEDICOSANITÀRIA, SOCIOSANITARIA I RESIDENCIAL
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Nota informativa en relació al DECRET LLEI 13/2020, de 21 d'abril, pel qual s'adopten mesures urgents de caràcter
estructural i organitzatiu, així com mesures en l'àmbit de les entitats del sector públic de l'Administració de la
Generalitat (DOGC núm. 8119, de 23-04-2020)
Aquest Decret llei, d'una banda, conté mesures estructurals i organitzatives, que volen ser una continuació de les que
es van prendre amb el DLL 12/2020, de 10 d'abril; i, d'una altra, incorpora mesures noves en l'àmbit de les entitats del
sector públic de l'Administració de la Generalitat.
El DLL, segons la DF, entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC, és a dir el 23-04-2020.
El Decret llei s'estructura en dos capítols, cinc articles, sis disposicions addicionals, una disposició derogatòria i una
disposició final.






El capítol I, referit a mesures de caràcter estructural i organitzatives, inclou un conjunt de regulacions que
complementen el que disposava el DLL 12/2020, de 10 d'abril, pel qual s'adoptaven mesures pressupostàries,
en relació al Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, en l'àmbit tributari i en l'estructura de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya. En concret, es determinen les competències que assumeix el
Departament de Salut i, per tant, i per connexió, les que es mantenen en el Departament de Treball i Afers
Socials i Famílies. Així mateix, es regula el règim en matèria de contractació, personal, inspecció i informació
en relació a les competències que assumeix el Departament de Salut i es concreten encara més les actuacions
futures de caràcter pressupostari.
El capítol II, de mesures en àmbit de diferents entitats del sector públic de l'Administració de la Generalitat,
conté una relativa a l'ampliació del termini que tenen els propietaris per dipositar les fiances dels contractes
d'arrendaments urbans; una altra que regula l'adjudicació directa dels immobles propietat de l'Institut Català
del Sòl (INCASOL) i té per objecte aplicar temporalment, fins al 31 de desembre de 2020, l'article 168 del text
refós de la Llei d'urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, a l'efecte d'adjudicar directament
els immobles propietat de l’INCASOL, així com suspendre temporalment, i pel mateix termini, l'aplicació de
l'article 169 del text refós esmentat i del Decret 351/1995, d'alienació de locals comercials i places
d'aparcament propietat de l’INCASOL i, finalment, una altra que incorpora mesures per pal·liar els efectes de
la pandèmia en el sector de la producció i gestió de residus, regulant el dret de les persones que no estan
obligades a tenir aquesta fiança en l'àmbit de la gestió de residus, a sol·licitar el seu retorn a l'Agència de
Residus de Catalunya, mesura que coadjuvarà a fer front als greuges econòmics que puguin haver patit a causa
de la pandèmia.
Quant a les disposicions addicionals, la primera, la segona i la tercera complementen les mesures organitzatives
establertes en el capítol I. D'altra banda, la disposició addicional quarta estableix, de manera singular,
l'autorització per fer una contractació d'emergència en atenció al perill que per a les persones i béns pot
suposar no realitzar les obres que ara s'autoritza a contractar. Finalment, la disposició addicional cinquena
preveu una habilitació perquè, en relació a determinats contractes de lloguer de béns adquirits per la
Generalitat de Catalunya per successió intestada i respecte dels quals és arrendadora, aquesta, tenint en
compte els efectes de la pandèmia respecte de les activitats desenvolupades en aquests contractes, pugui
adoptar determinades mesures sobre el pagament de les rendes, per evitar afegir més afectació als llogaters.

A continuació concretem aquells aspectes que poden resultar de més interès pel món local:
Mesures de caràcter estructural i organitzatives (Cap. I)
En aquest capítol s'especifica l'àmbit d'aplicació i adscripció del capítol IV del DLL 12/2020 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 (art.
1); i també s'afegeix un article 5.bis al DLL 12/2020, de 10 d'abril, relatiu a la reorganització interna del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies (art. 2).
Centres de serveis socials de caràcter residencial (art. 1): el Departament de Salut assumeix les competències en matèria
d'intervenció i informació de centres de serveis socials de caràcter residencial que corresponen a la Direcció General de
l'Autonomia Personal i la Discapacitat. Les competències assumides pel Departament de Salut en matèria de centres de
serveis socials de caràcter residencial se circumscriuen exclusivament a les tipologies següents de serveis de la Cartera
de Serveis Socials:
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a) Gent gran
a.1 Servei de llar residència per a gent gran de caràcter temporal o permanent.
a.2 Serveis de residència assistida per a gent gran de caràcter temporal o permanent.
b) Discapacitat intel·lectual
b.1 Serveis de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual.
b.2 Serveis de centre residencial temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual.
c) Discapacitat física
c.1 Serveis de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat física.
c.2 Serveis de centre residencial temporal o permanent per a persones amb discapacitat física.
Mesures en l'àmbit de diferents entitats del sector públic de l'Administració de la Generalitat (Capítol II)


Mesures en matèria de fiances en contractes d'arrendaments urbans (art. 3): Fins el 31-12-2020, els arrendadors
de finques urbanes, tant les destinades a habitatge com les destinades a altres usos, han de dipositar a l'Institut
Català del Sòl la fiança en metàl·lic establerta per l’art. 36.1 de la Llei estatal 29/1994, del 24 de novembre,
d'arrendaments urbans, en el termini de quatre mesos, a comptar des de la formalització del contracte.



Mesures en matèria d'immobles propietat de l'Institut Català del Sòl. Adjudicació directa dels immobles propietat
de l'Institut Català del Sòl (art. 4): fins el 31-12- 2020, i a l'efecte de l'alienació onerosa dels immobles que siguin
propietat de l'Incasòl, no són d'aplicació l’art. 169 TRLU, ni el Decret 351/1995, d'alienació de locals comercials i
places d'aparcament propietat de l'Institut Català del Sòl. L'alienació onerosa dels immobles que siguin propietat
de l'Incasòl, fins al 3-12-2020, es regeix pel que disposa l’art. 168 TRLU. L'Incasòl, una vegada rebuda l'oferta
d'adquisició d'un immoble de la seva propietat, incloses les que actualment estan en informació pública,
l'adjudicarà directament al sol·licitant que l’hagi presentada, la qual cosa es publicarà, posteriorment a
l'adjudicació, en dos dels diaris de més difusió de la comarca i en el tauler d'anuncis de l'ajuntament del municipi a
què pertanyin els immobles objecte de l'alienació. L'oferta haurà de complir els requisits del preu de mercat fixat
per la Comissió de Valoracions de l'Institut Català del Sòl, les condicions generals de comercialització dels immobles
de l'Incasòl i les condicions resolutòries previstes en l'art. del 170 del TRLU.



Modificació del text refós de la Llei reguladora dels residus (art. 5): es modifica l'art. 24.1.b) del TRLRR relatiu a les
obligacions de les persones gestores de residus, que tindrà la redacció següent: “b) En cas que es tracti de residus
perillosos i també quan ho exigeixi la regulació específica, constituir i dipositar una fiança suficient per a fer front a
les obligacions adquirides en relació al desenvolupament de l'activitat i per pagar les sancions imposades i
subscriure, si escau, una pòlissa d'assegurança per respondre dels danys i perjudicis ocasionats i per regenerar els
recursos naturals o els espais degradats.”

Rang reglamentari (DA 1a): les previsions del capítol I del DLL mantenen rang reglamentari als efectes del seu
desplegament, la seva modificació i derogació.
Vigència de les disposicions del cap. I (DA 2a): Les previsions contingudes al capítol I del DLL mantindran la seva vigència
durant l'estat d'alarma i fins que estiguin vigents les mesures sanitàries d'intervenció de centres de serveis socials de
caràcter residencial que s'acordin per gestionar la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, establertes per
les disposicions normatives de l'Estat.
Adscripció de funcions no assumides pel Departament de Salut (DA 3a): Les funcions no assumides pel Departament
de Salut es mantenen en la unitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que designi la seva persona titular.
Declaració d'obres d'emergència (DA 4a): D'acord amb el punt 2 de l'Acord GOV/54/2020, de 27 de març, pel qual
s'acorda la suspensió dels contractes d'obres de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, amb l'objectiu
de reduir riscos de propagació de la COVID-19, es declara l'emergència de les obres de reparació, adequació i millora
(RAM) de l'Escola Mare de Déu del Patrocini (Cardona) que té com a objecte essencial l'assegurament d'un mur de
contenció de l'escola.
Mesures amb relació als contractes d'arrendament, de drets de superfície, de concessions administratives o de
qualsevol dret real i de lloguers procedents d'herències intestades (DA 5a): En el període d'estat d'alarma i durant els
sis mesos següents al seu aixecament, respecte dels arrendaments d'immobles propietat de la Generalitat de Catalunya,
incloent-hi els que aquesta hagi adquirit per herència intestada, així com els drets de superfície, concessions
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administratives o qualsevol dret real, que la Generalitat de Catalunya ha atorgat a persones físiques o jurídiques, que
s'hagin vist afectats econòmicament pel context derivat de la COVID-19 o de les mesures preses per combatre-la,
aquestes podran sol·licitar un ajornament en el pagament de la renda o cànon dels contractes esmentats o una reducció
de la renda o cànon del període, que seran repercutits, si escau, en els cànons o rendes meritades amb posterioritat i
en un termini màxim de 36 mesos. En cap cas es meritaran interessos per l'ajornament o reducció sol·licitats. El que
preveu el paràgraf anterior s'entén únicament per a les rendes o cànons meritats però no satisfets quan entri en vigor
aquesta disposició, excepte els cànons que es meriten amb caràcter anual, que en aquest cas s'aplicarà a la part
proporcional del cànon des de l'entrada en vigor de la present disposició.


Per acreditar el motius relacionats amb l'estat de vulnerabilitat relacionats amb les conseqüències de la crisis
de la COVID-19, en el supòsits d'arrendaments per a ús d'habitatge, s'haurà de presentar una declaració
responsable, que es podrà presentar per mitjans telemàtics, en què es motivi aquesta vulnerabilitat, fent-se
relació de la situació econòmica de l'arrendatari i de totes les persones que visquin en l'habitatge. Una vegada
finalitzat l'estat d'alarma i les seves prorrogues, l'arrendatari disposarà del termini d'un mes per aportar els
documents acreditatius de la situació declarada.



En el supòsit d'arrendament per a ús diferent al d'habitatge i per a la resta de contracte o drets previstos en
aquesta disposició, els sol·licitants hauran d'acreditar una reducció en el volum de facturació que afecti la seva
situació econòmica, mitjançant l'aportació del llibre de factures emeses de l'exercici anterior i del corresponent
a l'exercici 2020 a la data de la presentació de la sol·licitud, o per qualsevol altre mitjà que justifiqui
degudament la reducció dels ingressos. A l'efecte del que preveu la present disposició, la part del llibre de
factures que afecti el període en què es contrau aquesta disposició, es podrà presentar per mitjans telemàtics,
sense perjudici de la comprovació posterior.

La falta d'aportació de la documentació acreditativa de la situació declarada, així com que la documentació no s'ajusti
al que s'ha declarat o aportat, comportarà deixar sense efectes la resolució que s'hagi dictat en aplicació de la present
disposició.
Les sol·licituds s'hauran de presentar per mitjà de l'adreça de correu electrònic de la Direcció General del Patrimoni de
la Generalitat de Catalunya: ecopatrimoni@gencat.cat.
Devolució de fiances en l'àmbit de la gestió de residus (DA 6a): Les persones titulars d'activitats de gestió de residus
que no estan obligades a disposar d'una fiança, en els termes establerts a l’art. 24.1.b) TRLRR poden sol·licitar el seu
retorn a l'Agència de Residus de Catalunya. En el cas que es tracti d'activitats de gestió de residus no perillosos i
perillosos, es retornarà únicament l'import de la fiança que correspongui a la gestió de residus no perillosos.
Disposició derogatòria: el DLL deroga la DA 6a del DLL 11/2020 relativa a la devolució de fiances en l'àmbit de la
gestió de residus

Barcelona, 23 d’abril de 2020
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NOTA INFORMATIVA DEL DECRET LLEI 14/2020, de 28 d'abril, pel qual s'adopten mesures en relació amb el
Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, en l'àmbit tributari i social, per pal·liar els efectes
de la pandèmia generada per la COVID-19 i d'adopció d'altres mesures urgents amb el mateix objectiu
(DOGC núm. 8123 , de 29-04-2020)
La Generalitat de Catalunya ha adoptat diverses mesures urgents per fer front a les conseqüències de tot tipus
derivades dels efectes de la pandèmia generada per la COVID-19. Entre aquestes mesures, s'inclou l'aprovació
del DLL 12/2020, que en el seu capítol II, aprova una sèrie de mesures adreçades a compensar econòmicament
l'esforç extraordinari que estan assumint les entitats sanitàries públiques i privades que lluiten en primera
línia contra la pandèmia. La realitat assistencial fa necessari modificar determinats apartats de l’art. 2 del DLL
12/2020. A banda, segons el Govern, també és necessari aprovar mesures de caràcter tributari i de
contractació que complementin les adoptades fins ara.
El DLL entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC, és a dir el 29-04-2020.
S'estructura en tres capítols, deu articles, cinc disposicions addicionals, una disposició transitòria, i dues
disposicions finals.


El capítol I modifica el capítol II del Decret llei 12/2020, de 10 d'abril esmentat, que estableix un seguit
de mesures relatives al Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, per tal d'aclarir la
facturació de medicació hospitalària de dispensació ambulatòria (MHDA); afegir una tarifa per a la
llarga estada sociosanitària per la COVID-19; i establir que l'activitat de llarga estada sociosanitària a
pacients sense la COVID-19 serà compensada d'acord amb la tarifa de nivell C.



El capítol II conté una mesura tributària que consisteix en l'ajornament d'exacció de l'impost sobre
les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica.



El capítol III, amb el títol Mesures de caràcter social, preveu, una prestació extraordinària per a
subministraments bàsics, amb la finalitat de pal·liar la situació de vulnerabilitat, destinada als
treballadors per compte aliè i autònoms amb càrregues familiars que hagin patit una disminució
dràstica i involuntària en els seus ingressos.



Les disposicions addicionals contenen, entre d'altres, mesures en matèria de contractació:
-

La DA 1a preveu que l'Institut Català de Finances pugui aplicar, mentre duri l'estat d'alarma
i hi hagi necessitats de finançament a tractar vinculades als productes derivats de les
necessitats de la COVID-19, el mecanisme de contractació d'emergència previst en la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per atendre adequadament les
necessitats financeres del teixit econòmic català.

-

La DA 2a, està referida a obres a càrrec de l'entitat Infraestructures de Catalunya SAU,
directament relacionades amb centres educatius. En relació amb aquestes resulta necessari,
per raons d'interès públic, executar determinades obres a escoles en el període estival i
finalitzar-les abans de l'inici del proper curs escolar, fet que requereix que la tramitació dels
expedients de contractació de les obres RAM i dels serveis i assistències tècniques
associades no es vegin afectats per cap restricció de les establertes arran de l'estat d'alarma
declarat per la crisis sanitària ocasionada per la COVID-19. Per aquest motiu, és
imprescindible poder continuar amb els tràmits de les licitacions iniciades però que es
troben suspeses per les mesures derivades de l'estat d'alarma i, alhora, poder iniciar noves
licitacions de contractes d'execució de les obres RAM i dels respectius serveis i assistències
tècniques associades que no es van iniciar amb anterioritat a la declaració de l'estat d'alarma
i, una vegada adjudicats i formalitzats els contractes, permetre l'execució de les obres RAM
dels equipaments destinats a escoles .

-

La DA 3a preveu que la Generalitat de Catalunya, d'acord amb la Llei 10/2008, de 10 de juliol,
del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions, i dins dels supòsits
previstos en l'esmentada normativa, pot adquirir béns per títol de successió intestada. Dins
d'aquest règim jurídic, mitjançant el Decret 145/2017, de 26 de setembre, de les actuacions
administratives i de la gestió del règim d'autonomia econòmica de la successió intestada a
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favor de la Generalitat de Catalunya, es regula el procediment de liquidació i distribució dels
cabals relictes provinents d'herències intestades adquirits per la Generalitat de Catalunya.
El Decret esmentat preveu un règim de publicitat i concurrència per tal que els establiments
o institucions d'assistència puguin destinar aquests béns a les finalitats previstes en la
normativa esmentada.
-

La DA 4a autoritza a l'Agència Catalana del Turisme a contractar per la via d'emergència una
campanya destinada al mercat domèstic, amb la finalitat de revitalitzar el sector.

-

Finalment, la DA 5a autoritza l'aixecament de la suspensió de determinades obres i la
formalització d'una obra que consten a l'annex del present Decret llei.

A continuació concretem aquelles mesures que poden resultar de més interès pel món local:
Modificació parcial del Decret llei 12/2020, de 10 d'abril, pel qual s'adopten mesures 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 (Cap. I)


S'afegeix a la relació de tarifes establertes en l'article 2.3 DLL 12/2020, de 10 d'abril, la tarifa Llarga estada
sociosanitària per la COVID-19 a raó de 85,55 euros/estada. (art. 1.1)



Es modifica l’art. 2 del DLL 12/2020 (art. 1.2), concretament: la lletra b i d) de l’art. 2.11 del DLL 12/2020
(art. 1.2)



Redacció anterior

Redacció actual

b) Els centres hospitalaris que no tenen una
relació contractual vigent amb el Servei Català
de la Salut, en concepte de MHDA, podran
facturar, amb el vistiplau del Servei Català de la
Salut, la medicació prescrita per al tractament
específic de la COVID-19 als pacients que hagin
rebut l'alta hospitalària.

b) Els centres hospitalaris que no tenen una relació
contractual vigent amb el Servei Català de la Salut,
pel que fa a la medicació hospitalària de dispensació
ambulatòria (MHDA), poden facturar la medicació
hospitalària prescrita als pacients atesos amb càrrec
al Servei Català de la Salut i dispensada amb
posterioritat a l'alta, amb el vistiplau del Servei
Català de la Salut i sempre que sigui una medicació
aprovada amb indicació específica per a la patologia
del pacient. En cap cas, es podrà facturar medicació
durant el període d'ingrés hospitalari del pacient.

S’afegeix un nou paràgraf a la lletra d de l'art. 2.11 del DLL 12/2020 “L'activitat de llarga estada
sociosanitària a pacients sense la COVID-19 es compensarà d'acord amb la tarifa de nivell C.”
Redacció anterior

Redacció actual

d) Qualsevol altra activitat no recollida en els
apartats a, b i c que els centres sanitaris
realitzin a requeriment del Servei Català de la
Salut serà compensada d'acord amb el sistema
de preus i tarifes dels serveis contractats pel
Servei Català de la Salut aplicables al SISCAT.

d) Qualsevol altra activitat no recollida en els
apartats a, b i c que els centres sanitaris realitzin a
requeriment del Servei Català de la Salut serà
compensada d'acord amb el sistema de preus i
tarifes dels serveis contractats pel Servei Català de
la Salut aplicables al SISCAT.
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L'activitat de llarga estada sociosanitària a pacients
sense la COVID-19 es compensarà d'acord amb la
tarifa de nivell C.

Mesures tributàries (Cap. II)


Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica. Exercicis 2019 i 2020
(art. 2)

Mesures de caràcter social (Cap. III): La prestació extraordinària per subministraments bàsics


Prestació extraordinària per a subministraments bàsics (art. 3): es crea una prestació extraordinària per
a subministraments bàsics, en forma d'ajut extraordinari per a la sostenibilitat econòmica de les famílies
a Catalunya, per un import de 200 euros, de pagament únic, amb l'objectiu de facilitar l'adquisició de
productes d'alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics.



Finalitat de la prestació (art. 4): pal·liar la situació de necessitat material i de vulnerabilitat de les persones
i unitats familiars a Catalunya, que acreditin una reducció dràstica i involuntària dels seus ingressos
econòmics com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma.



Naturalesa jurídica (art. 5): la prestació és una prestació social de caràcter econòmic, extraordinària i de
pagament únic, que s'atorga pel procediment de concurrència no competitiva, fins a l'exhauriment de la
dotació pressupostària. La prestació té caràcter puntual i, per tant, es farà efectiva amb un únic pagament
mitjançant transferència bancària. No pot ésser objecte de cessió, embargament o retenció.



Persones beneficiàries i requisits (art. 6): són les persones que acreditin el compliment dels requisits
següents:
a)

Ésser major de 18 anys.

b) Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya.
c)

Trobar-se en alguna de les següents situacions:
1.

Ser treballador o treballadora per compte aliè i haver estat afectat per un expedient de regulació
temporal d'ocupació, d'acord amb els supòsits previstos als arts. 22 i 23 del RDLL 8/2020, o ser
fix discontinu inclòs al punt 6 de l'article 25, o bé haver-li estat extingit el seu contracte de treball
de caràcter temporal com a conseqüència de la crisi sanitària derivada de la COVID-19.

2.

Ser treballador o treballadora per compte propi i haver hagut de suspendre o reduir la seva
activitat econòmica com a conseqüència de la crisi sanitària derivada de la COVID-19.

d) Haver patit una reducció involuntària de les seves rendes del treball o de la seva facturació del total
dels mesos de març i abril de 2020, superior al 30% en comparació amb el mateix període de l'any
anterior, com a conseqüència dels efectes de la COVID-19. En el cas de persones amb una antiguitat
en el seu darrer contracte de treball o alta per compte propi inferior a 1 any, la comparació es
realitzarà amb la mitjana dels resultats mensuals des de la data d'inici efectiu del lloc de treball o de
l'alta per compte propi, respectivament.
e)

Els ingressos econòmics de la persona sol·licitant i tota la seva unitat familiar durant els mesos de
març i abril de 2020 han de ser en mitjana mensual inferiors a 2.098,37 euros bruts mensuals. A
aquest efecte, es computen els ingressos econòmics de totes les persones que formen la unitat
familiar. S'entén per unitat familiar la formada per una o més persones que conviuen en el mateix
domicili i que entre elles mantenen un vincle conjugal o de parella estable, o vincles familiars per
consanguinitat o afinitat fins al segon grau i, també, per adopció o acolliment, o vincles de
convivència assimilats als vincles esmentats, excloent-ne els que siguin de simple veïnatge compartit.

f)

La persona sol·licitant ha de tenir familiars que convisquin amb ella i al seu càrrec.
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g)


En el cas dels treballadors fixos discontinus, s'aplicaran al compliment dels requisits les particularitats
que tenen per raó de la seva condició.

Compatibilitats (art. 7): la prestació és compatible amb la percepció d'altres ajuts i prestacions estatals
d'atur i per a l'ocupació, de cessament d'activitat, de prestacions econòmiques percebudes de forma
regular i periòdiques, o amb qualsevol altre ajut i prestació concedit per altres administracions, ens
públics o privats, si la suma mensual no supera el límit que estableix la lletra d de l'article 6.
És incompatible amb les altres prestacions econòmiques que té reconegudes la persona beneficiària o a
altres què pugui tenir dret per qualsevol dels sistemes de protecció públics o privats complementaris de
la Seguretat Social, si la seva concessió pot comportar la pèrdua, la disminució o la no concessió
d'aquelles.
Cada unitat familiar té dret a un sol expedient de prestació extraordinària per a subministraments bàsics
de suport a la sostenibilitat econòmica de les famílies. En cas de presentació de més d'una sol·licitud,
només es tindrà en compte la primera que s'hagi presentat.



Procediment de tramitació i concessió (art. 8): La persona titular del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies ha d'aprovar una resolució de convocatòria que s'ha de publicar al DOGC. Les persones
susceptibles de ser beneficiàries de la prestació regulada en aquesta norma han d'emplenar i presentar
el formulari de sol·licitud normalitzat. El termini per presentar les sol·licituds restarà obert fins a
l'exhauriment de la dotació designada a l'efecte.
Un cop revisades les sol·licituds i després de la comprovació dels requisits d'accés, en el termini de set
dies hàbils a comptar des de la presentació de la sol·licitud, es dictarà resolució d'atorgament o
denegació de fins a l'exhauriment de la dotació pressupostària i, en el termini de set dies hàbils a comptar
des de l'emissió de la resolució, es procedirà al seu abonament mitjançant transferència bancària.
L'òrgan tramitador farà un pla de verificació posterior que podrà comportar la presentació per part de
les persones sol·licitants de la documentació acreditativa del compliment dels requisits d'accés a la
prestació, així com que s'han destinat els recursos a la finalitat de la prestació, quan així se sol·liciti.
L'atorgament de la prestació està sotmès a disponibilitat pressupostària. Finalitzat el termini establert
sense haver-se notificat la resolució expressa, la sol·licitud s'ha d'entendre desestimada. En el cas de
denegació o inadmissió, sense perjudici del recurs administratiu que correspongui, el sol·licitant podrà
presentar una nova sol·licitud, sempre que no hagi finalitzat el termini de presentació de sol·licituds.



Causa d'extinció i reintegrament de la prestació (art. 9):la inexactitud, la falsedat o l'omissió de caràcter
essencial en l'acreditació dels requisits que donen dret a la prestació, determinaran la impossibilitat de
la seva percepció o la seva extinció i l'obligació de reintegrar les quantitats percebudes.



Finançament (art. 10): té una dotació pressupostària de 20 milions d'euros. Aquesta prestació serà
cofinançada, amb càrrec al Fons Extraordinari COVID-19. La part de cofinançament corresponent a la
Generalitat es realitzarà amb càrrec al pressupost de la Direcció General de Prestacions Socials.



Tramitació de sol·licituds (DT): Les sol·licituds que hagin estat presentades abans de finalitzar l'estat
d'alarma decretat pel RD 463/2020, de 14 de març o, posteriorment, abans de l'exhauriment de la
dotació pressupostària, i es trobin pendents de resolució en aquella data, seran tramitades d'acord amb
el que estableix aquest DLL.

Previsions en matèria de contractació de l'Institut Català de Finances (DA 1a):Mentre es mantingui l'estat
d'alarma, es determina que en totes aquelles contractacions que resultin essencials per la implantació, posada
en marxa i manteniment de les línies de finançament necessàries per a autònoms i empreses afectades amb
l'objectiu prioritari de superar la manca de liquiditat i mantenir llocs de treball, l'Institut Català de Finances
pot fer ús del mecanisme de contractació d'emergència previst en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic i la resta de normativa que li sigui d'aplicació.
Obres de reforma, adequació i millora (RAM) del Departament d'Educació (DA 2a): s'autoritza el
Departament d'Educació i Infraestructures.cat a continuar i iniciar la tramitació dels procediments de licitació
dels contractes d'obres RAM d'equipaments destinats a escoles i instituts, així com dels de serveis i assistències
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tècniques vinculades a aquestes, de conformitat amb l'apartat quart de la DA 3a del RD 463/2020, i es declaren
els contractes RAM d'escolarització com a bàsics a l'efecte de permetre'n l'execució.
Cabals relictes provinents d'herències intestades (DA 3a):durant el període de l'estat d'alarma i durant els 3
mesos següents al seu aixecament, els cabals relictes provinents d'herències intestades en les quals la
Generalitat de Catalunya ha estat declarada hereva i que la Junta d'Herències acordi distribuir, podran ser
destinats directament al finançament de les despeses sanitàries i assistencials excepcionals ocasionades per
la crisis sanitària de la COVID-2019 a Catalunya. S'habilita els departaments de la Generalitat de Catalunya
beneficiaris de la distribució que acordi la Junta d'Herències, perquè gestionin la destinació del que preveu
aquesta disposició sense subjecció als procediments recollits al Decret 145/2017 de 26 de setembre.
Agència Catalana de Turisme (DA4a): s'autoritza a l'Agència Catalana del Turisme a portar a terme la
contractació d'emergència de la campanya publicitària en matèria de turisme de reconnexió amb els mercats
domèstic i mercat espanyol.
Obres de competència del Departament de Territori i Sostenibilitat (DA 5a): s'autoritza l'aixecament de la
suspensió de l'execució de les obres de competència del Departament de Territori i Sostenibilitat que es
relacionen en l'annex 1; i s'autoritza la formalització del contracte i l'execució de l'obra de competència del
Departament de Territori i Sostenibilitat indicada a l'annex 2.

Barcelona 29 d’abril de 2020.
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NOTA INFORMATIVA DEL DLL 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 (DOGC núm. 8128,
de 07-05-2020)
En el context actual es considera necessari adoptar un nou decret llei que aprovi noves mesures
complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat encaminades
a pal·liar els efectes de la COVID-19.
Aquest DLL entra en vigor el dia 07-05-2020, i s'estructura en vuit capítols, trenta-vuit articles, dues
disposicions addicionals i dues disposicions finals:


En el capítol I, s'estableix la regulació de les actuacions que ha de dur a terme la Intervenció 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'Economia i Hisenda.



Respecte dels capítols II a VI, es considera prioritari establir mesures adreçades a donar suport al teixit
productiu, especialment a les petites i mitjanes empreses i als autònoms i a les empreses cooperatives i
de l'economia social, i minimitzar l'impacte social. 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 locals. Aquesta línia va en paral·lel amb la
mesura 9 del Decàleg per a la recuperació socioeconòmica dels municipis de Catalunya. Amb aquesta
mesura es regulen, 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 reactivació 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'IDESCAT, han estat definits en funció
de la població dels municipis i garantint la cobertura de tot el territori.

-

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. Aquesta línia pretén incidir
directament sobre els col·lectius més vulnerables. 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
desocupació o subsidi ni ajuts, preferentment més grans de 45 anys.

-

El capítol IV preveu una mesura d'ajuts per al manteniment de l'ocupació en microempreses i per
part d'autònoms amb persones a càrrec seu, que s'han vist afectades per la crisis de la COVID-19, i
amb l'objecte d'evitar la desocupació de les persones que tenen contractades. 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.

-

El capítol V preveu mesures de suport a les microempreses, autònoms, les empreses cooperatives
i de l'economia social. Aquestes mesures tenen per objecte l'impuls de projectes de transformació
digital i de nous models de negoci i activitat econòmica per tal de mantenir 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 autònoms i les empreses cooperatives i de l'economia
social.
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-

El capítol VI preveu mesures en els programes en matèria de treball autònom, 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 al capítol VII, 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. Amb aquesta finalitat, es modifica parcialment el DLL 7/2020, afegint una
nova DA per la qual es regula el procediment per al reequilibri econòmic en relació als instruments
no contractuals de gestió dels serveis de menjadors escolars.

-

Respecte del capítol VII, referit a mesures en matèria de mobilitat dels treballadors del sector agrari,
es tracta de facilitar els seus desplaçaments motivats per les campanyes agràries.

-

En quan les DA, 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 tal de poder donar el suport a les persones afectades en aquests centres i una
posterior regularització de les quantitats.

-

En darrer terme, la DF 1a preveu l'aprovació de les corresponents convocatòries i instruccions
necessàries per al desplegament dels ajuts que regula aquest DLL.

A continuació concretem aquells aspectes que poden ser de més interès pel món local:
MESURES COMPLEMENTÀRIES DE TRANSPARÈNCIA DE L'ABONAMENT DE SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
PER FER FRONT AL CONTEXT GENERAT PER LA COVID-19 (Cap. I)
Seguiment dels pagaments per avançat (art. 1)
MESURA D'AJUTS DIRECTES PER AL FINANÇAMENT DELS PLANS DE REACTIVACIÓ SOCIOECONÒMICA COVID19 EN L'ÀMBIT D'OCUPACIÓ (Cap. II)
Plans de reactivació socioeconòmica COVID-19: art. 2


Són els instruments de planificació que han de permetre, des de l'àmbit local i de manera concertada,
identificar 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 millorar la situació
d'ocupabilitat de les persones, així com la reactivació de les empreses en la seva activitat productiva.

Objecte i finalitat: art. 3


Regular un ajut, amb caràcter extraordinari, per raons d'interès públic i social, a les administracions locals
de Catalunya per impulsar 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.

Entitats beneficiàries: art. 4


Són els ajuntaments i els consells comarcals que consten en l'annex del DLL, que 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 local i de
promoció de l'ocupació de manera concertada.



Les entitats locals i consells comarcals i els seus ens de gestió si escau, com a beneficiaris dels ajuts han
de complir els requisits establerts a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Actuacions, despeses subvencionables i import de l'ajut: art. 5
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Els projectes subvencionables 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 demandants 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, 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 dedicació 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'ocupació abans de la contractació i tenir una titulació
universitària oficial, la qual ha d'estar 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 constar un encàrrec
específic d'aquestes funcions. Aquest contracte pot ser substituït per la contractació d'un servei de
consultoria i assistència 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 actuacions previstes en aquesta mesura s'ha de dur a terme d'acord amb
el que estableix la LCSP, i s'ha de valorar el coneixement del territori que aportin les empreses
licitadores.
Termini d'execució: art. 6


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.

Sol·licituds: art. 7


Les entitats locals i els consells comarcals indicats a l'annex d'aquest DLL han de presentar la sol·licitud i
la documentació corresponent per via telemàtica, d'acord amb les indicacions que determini l'òrgan
competent.



Juntament amb la sol·licitud degudament emplenada i signada, s'ha de presentar, segons el model
normalitzat disponible, la documentació següent:
a) Memòria explicativa del projecte, que ha de contenir la justificació de la necessitat 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.



El termini de presentació de les sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació d'aquest Decret llei i finalitza
el 29-05- 2020.

Procediment de concessió: art. 8


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 finances públiques de Catalunya, atenent a la
singularitat derivada de l'impacte econòmic i social de la COVID-19, que permeten apreciar la
concurrència de raons d'interès públic, econòmic i social que dificulten la convocatòria pública de les
referides subvencions.



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 administratiu,
sense perjudici del deure de resoldre de les administracions públiques.
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Aplicació pressupostària i finançament: art. 9


L'import màxim corresponent a l'atorgament d'aquests ajuts econòmics és de, 6.708.000,00 d'euros.



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

Bestreta: art. 10


S'atorgarà una bestreta de la totalitat de l'import concedit sense necessitat d'aportar cap aval o garantia.

Compatibilitat dels ajuts: art.11


Aquests ajuts són compatibles amb qualsevol altre ajut concedit amb la mateixa 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 internacionals, incloses les reduccions dels costos de la Seguretat Social.



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

Seguiment i justificació de despeses: art. 12


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. 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.



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



La persona titular de la direcció del SOC 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.



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 justificacions de despesa presentades. Igualment, els ajuntaments i els consells
comarcals beneficiaris estan obligats a facilitar tota la informació que els requereixin els òrgans de control
de l'Administració de la Generalitat.

Obligacions: art. 13


Les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions estaran subjectes a les obligacions previstes a l'article
14 i concordants de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions.

MESURA DE LÍNIA EXTRAORDINÀRIA I URGENT COVID-19 DEL PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIÓ (Cap.
III)
Objecte i finalitat: art.14


Atorgar subvencions per tal de millorar l'ocupabilitat 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. Aquesta mesura s'emmarca en l'àmbit del Programa treball i
formació, gestionat pel SOC, el qual haurà d'aprovar una convocatòria extraordinària.

Entitats beneficiàries: art. 15


Poden ser beneficiàries les administracions locals de Catalunya o els seus organismes autònoms o les
entitats amb competència en matèria de polítiques actives d'ocupació, desenvolupament local i de
promoció de l'ocupació, dependents o vinculades a aquelles, que es determinin a la convocatòria
extraordinària.

Actuacions subvencionables: art. 16
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Aquest Programa ofereix una experiència laboral a les persones destinatàries mitjançant la subscripció
d'un contracte de treball i una acció de formació transversal.
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 locals relacionats amb
activitats de suport a la represa de l'activitat per raó de la reactivació 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 telemàtic 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 locals.
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 beneficiària, no podent substituir llocs de treball estructurals, sinó
activitats addicionals a l'activitat habitual del personal de l'Administració local.
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 període d'execució del contracte i dins de
la jornada laboral.

Persones destinatàries: art. 17


Les actuacions previstes en aquesta mesura s'adrecen a les persones inscrites al SOC com a demandants
d'ocupació no ocupades (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.



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 contractació de dones.



En el procés de selecció i d'acord amb l’art. 34.1 de la Llei d'ocupació, 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.

Aplicació pressupostària i finançament: art. 18


L'import màxim destinat a la concessió de les subvencions previstes en aquesta mesura és de 15.000.000
euros.



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

Bestreta: art. 19


S'atorgarà una bestreta de la totalitat de l'import concedit sense necessitat d'aportar cap aval o garantia.

MESURA D'AJUTS PER AL MANTENIMENT DE L'OCUPACIÓ EN MICROEMPRESES I TREBALLADORS
AUTÒNOMS (Cap. IV)
Objecte i finalitat: art. 20


L'objecte és mantenir l'ocupació dels treballadors contractats en microempreses i per part? treballadors
autònoms, i a aquest efecte s'aprovarà una convocatòria extraordinària.



La finalitat d'aquesta mesura és que els treballadors autònoms i les microempreses puguin reiniciar la
seva activitat.

5

Entitats beneficiàries: art. 21


Poden ser entitats beneficiàries 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 RD, 463/2020.



Aquestes microempreses i treballadors autònoms han de mantenir el 100% de la plantilla que tenien en
el moment en què 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'activitat.

Actuacions subvencionables i import de l'ajut: art. 22


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.



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.

Pagament i compatibilitat: art. 23


Es concedirà una bestreta del 90% de l'import de la subvenció que es realitzarà en la mateixa resolució
d'atorgament, sense necessitat d'aportar cap aval o garantia. El 10% restant de la subvenció es pagarà un
cop l'entitat hagi justificat degudament l'execució de l'actuació.



Aquests ajuts són compatibles amb qualsevol altre ajut concedit amb la mateixa 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 internacionals, 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.

Sol·licituds i procediment de concessió: art. 24


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 seguint les indicacions que estaran
disponibles a l'espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.



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.

Aplicació pressupostària i finançament: art. 25


L'import corresponent a l'atorgament dels ajuts econòmics per aquesta mesura és de 5.000.000,00
d'euros.

MESURES DE SUPORT A LES MICROEMPRESES, TREBALLADORS AUTÒNOMS, LES EMPRESES COOPERATIVES
I DE L'ECONOMIA SOCIAL (Cap. V)
Objecte de la mesura i línies: art. 26


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.



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 socioeconòmica COVID-19 per a
empreses cooperatives i de l'economia social.
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Objecte i finalitat de les línies d'ajut: art. 27


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. S'articula mitjançant una subvenció per portar a terme aquests projectes,
adreçada a les entitats que representen les microempreses i els treballadors autònoms, 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.



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 solucions 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.

Se n'ha de publicar una convocatòria extraordinària.
Entitats beneficiàries: art. 28


Són beneficiàries de la línia 1 les entitats amb seu a Catalunya, amb vinculació 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 professional objecte de la formació. En cas
contrari, s'han d'agrupar amb una o més entitats de formació que compleixin els requisits anteriors i que
no hagin reduït la seva plantilla des de la declaració de l'estat d'alarma.



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

Actuacions subvencionables i import de l'ajut: art. 29




Respecte a la línia 1, són subvencionables els projectes orientats a oferir serveis als sectors del comerç,
l'hostaleria, el turisme i la cultura, que plantegin pràctiques 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 desenvolupament d'aquests projectes en les microempreses.
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 com a tals aquells nous projectes
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 cooperatives
que poden fer aliances amb altres tipus de persones jurídiques amb activitat econòmica. Les empreses
cooperatives promotores del projecte, i si escau, les altres persones jurídiques que hi participin, han de
tenir una facturació conjunta superior als 500.000 euros anuals, segons l'últim balanç.
b) Projectes singulars de reactivació econòmica integrals (eix B): es consideren com a tals aquells nous
projectes 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
cooperatives que poden fer aliances amb altres tipus de persones jurídiques amb activitat econòmica. Les
empreses cooperatives promotores del projecte, i si escau, les altres persones jurídiques que hi participin,
han de tenir una facturació conjunta superior 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 com a tals els
projectes singulars d'alt impacte estratègic de l'economia social aquells nous projectes singulars de
creixement o d'intercooperació i/o fusió que demostrin 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 cooperatives que poden fer aliances amb altres tipus de persones jurídiques amb
activitat econòmica. Les empreses cooperatives promotores del projecte, i si escau, les altres persones
jurídiques que hi participin, han de tenir una facturació conjunta superior als 20.000.000 euros anuals,
segons l'últim balanç.
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Són prioritaris els projectes que aprofundeixin en la digitalització i la innovació 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 COVID19.

Import de l'ajut i despeses subvencionables: art. 30


Respecte a la línia 1, la quantia de la subvenció a atorgar és un import màxim 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; i , b) Un màxim de 30.000,00 euros per a l'execució de la formació pel
desenvolupament dels projectes, en funció de les persones destinatàries previstes en sol·licitud,
multiplicat per la durada i el mòdul econòmic.



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 singular de reactivació socioeconòmica respecte de les
actuacions indicades a l'article anterior, amb el límit de 50.000, 160.000 i 400.000, segons es tracti de l'eix
A, B o C, respectivament. Es consideren despeses subvencionables: a) Les despeses per elaborar l'estudi
de viabilitat tècnica i econòmica del projecte; i, b) Les remuneracions del personal que participi en els
treballs del projecte, i/o que acompleixi tasques en la seva elaboració, execució, desenvolupament o
seguiment. 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'entitat 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’IRPF. 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 necessari; 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 beneficiàries 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 imputar el percentatge que legalment els correspon; j) Les
despeses indirectes de fins a un màxim del 15% de l'import total del projecte. 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; 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; i, 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.

Pagament i compatibilitat: art. 31


Es concedirà una bestreta del 90% de l'import de la subvenció que es realitzarà en la mateixa resolució
d'atorgament, sense necessitat d'aportar cap aval o garantia. El 10% restant de la subvenció es pagarà un
cop l'entitat hagi justificat degudament l'execució de l'actuació.



Aquests ajuts són compatibles amb qualsevol altre ajut concedit amb la mateixa 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 internacionals, 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.

Sol·licituds, gestió i procediment de la concessió: art. 32


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 indicacions que estaran disponibles a l'espai Tràmits
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de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits), en el cercador de
Tràmits gencat.


La gestió de les subvencions de la línia 1 regulada en aquest capítol V correspon al Consorci per a la
Formació Contínua de Catalunya i la gestió de les subvencions de la línia 2, correspon a la Direcció General
d'Economia Social, el tercer sector i les cooperatives. El procediment de concessió de les subvencions
regulades a la línia 1 és el de concurrència no competitiva. El procediment de concessió de les subvencions
de la línia 2 és el de concurrència competitiva. Els criteris de valoració de les sol·licituds es regularan en
la resolució de convocatòria.



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.

Seguiment i justificació de les despeses: art. 33


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 comprovar l'execució correcta de les actuacions per les quals es
concedeix l'ajut.



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 realització 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 complementàries que es decideixi dur a terme per al seguiment correcte de la mesura
implementada.



La justificació de l'aplicació dels fons percebuts i el compliment de la finalitat de la subvenció es
determinarà en la convocatòria corresponent, d'acord amb la normativa en matèria de subvencions. I, el
termini i la documentació a presentar per justificar les subvencions s'establirà a les convocatòries
corresponents.

Aplicació pressupostària i finançament: art. 34


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.



Atès que el termini d'execució abastarà dos anys, 2020 i 2021, l'efectivitat del ajuts resta sotmesa a la
tramitació i posterior aprovació del corresponent acord de pluriennalitat. En el cas que no s'exhaureixi el
crèdit corresponent a la línia 2, es podrà incrementar la dotació corresponent a la línia 1.

MESURES EN ELS PROGRAMES EN MATÈRIA DE TREBALL AUTÒNOM COVID-19 (Cap. VI)
Flexibilització en els programes en matèria de treball autònom COVID-19: art. 35


Per tal que els treballadors inscrits al règim del treball autònom en actiu disposin 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.

Programa de garantia juvenil: art. 36


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
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primera fase de posada en marxa de la seva activitat, i per tal de poder atendre un major nombre de
destinataris.


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.

MESURES EN RELACIÓ AMB DETERMINATS CONTRACTES DE CENTRES EDUCATIUS (Cap. VII: art. 37)


S'afegeix la DA 4a al DLL 7/2020 amb el text següent:
“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 econòmic 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 indirectament el servei de menjador escolar a
través d'una empresa o entitat, els ajuts previstos 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 determinar l'equilibri econòmic en relació amb els contractes de menjador
escolar.
5. Mitjançant resolució del conseller o consellera d'Educació es dictaran les instruccions administratives oportunes per
fer efectius els ajuts. Aquestes instruccions podran incloure la previsió de la intervenció dels consells comarcals com a
entitats col·laboradores.”

MESURES EN MATÈRIA DE MOBILITAT PER A LA CAMPANYA AGRÀRIA (CAP. VIII: art. 38)


El Departament de Territori i Sostenibilitat ha d'adoptar les mesures que resultin 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.



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.



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.

AMPLIACIÓ D'IMPORTS MÀXIMS (DA 1a)
Els imports màxims destinats a les línies d'ajut extraordinàries regulats als capítols II a V, respectivament,
d'aquest Decret llei, es podran ampliar mitjançant resolució de la persona titular de l'òrgan concedent
corresponent.
BESTRETES EN ELS AJUTS DE FOMENT DE LA INTEGRACIÓ LABORAL EN CENTRES ESPECIALS DE TREBALL (DA
2a)
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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 especials de treball per a l'any 2020, 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.



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'exigeixen garanties. La tramitació del document d'obligació
del 30% restant es tramita un cop ha estat revisada la justificació presentada per l'entitat.



Per tal de poder rebre la bestreta, cal que la sol·licitud de la subvenció i la justificació 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 convocatòria. 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 subvenció, adjunti la
resolució de l'òrgan corresponent de concessió de l'ajornament i el certificat d'estar al corrent de les
obligacions.



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.

APROVACIÓ DE LES CONVOCATÒRIES (DF 1a)


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.



La persona titular de la Direcció del SOC 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, així com dictar les
disposicions necessàries pel desenvolupament i l'execució de les mateixes.



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 desenvolupament i execució.

ANNEX: DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL D’AJUNTAMENTS I CONSELLS COMARCALS QUE PODEN SER
BENEFICIARIS DE LA MESURA RECOLLIDA AL CAPÍTOL II.
La taula recull les preassignacions comarcals i municipals. La dada de referència és el nombre d'habitants del
municipi, que siguin de més de 50.000 habitants, segons les dades de l’IDESCAT del Padró municipal
d'habitants, i la població estimada de la Comarca. És a dir es concreten el nombre de contractes laborals de
tècnics preassignats a l'entitat beneficiària de durada de 12 mesos (NCL); i, el nombre de contractes per a
l'elaboració del pla (contractes laborals, encàrrecs de funcions o contractes administratius de servei de
consultoria i assistència com a suport a l'elaboració del pla de reactivació socioeconòmica COVID19
preassignats a l'entitat beneficiària (NCEP)
Barcelona, 8 de maig de 2020
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Nota informativa del DECRET LLEI 19/2020, de 19 de maig, de mesures complementàries en matèria social i
sanitària per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 (DOGC núm. 8138 , de 21-052020)
A la vista de l'evolució de la crisi, és necessari complementar els decrets llei adoptats pel Govern les darreres
setmanes amb noves mesures socials i que facilitin la resposta sanitària adequada a l'emergència sanitària.
El DLL entra en vigor el 21-05-2020.
Aquest nou Decret llei s'estructura en tres capítols, 7 articles i una disposició final.


El capítol I, tracta de donar solucions a un dels escenaris més sensibles que és l'àmbit dels serveis
socials a causa de la vulnerabilitat dels seus usuaris. És per aquest motiu que resulta imprescindible
assegurar la prestació d'aquests serveis igualment que els de l'àmbit sanitari. La situació
d'emergència sanitària ha provocat que en molts centres d'atenció residencial s'hagin hagut de
prendre mesures d'intervenció. Per això, si bé en alguns centres s'han suspès les activitats
presencials, s'han mantingut activitats alternatives de servei a les persones usuàries. Per tal de donar
continuïtat a la prestació d'aquests serveis resulta necessari garantir als seus prestadors que
continuaran percebent les contraprestacions pactades. I ara es concreta la forma i condicions en què
el pagament d'aquests serveis s'efectuarà als seus prestadors, per la qual cosa és necessari definirho i establir-ne els termes necessaris i adequats.



El capítol II, introdueix una mesura per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19,
en les rotacions externes del personal en formació pel sistema de residència com a especialistes en
ciències de la salut a Catalunya. Així, la necessitat de donar compliment als programes oficials de les
especialitats, requereix l'adaptació dels itineraris formatius del personal resident i esdevé convenient
aixecar temporalment i pel termini d'un any la limitació d'efectuar rotacions externes durant els
darrers tres mesos previs a la finalització de la formació sanitària especialitzada.



Finalment, el capítol III dota les societats cooperatives de mecanismes i instruments que els permeti
superar les restriccions derivades de les mesures d'emergència sanitària i puguin continuar un cop
s'hagi aixecat l'estat d'alarma. Així, amb caràcter general, en aquest capítol, hi ha dos grans blocs de
mesures. Un primer bloc, pel qual es perllonga alguna de les mesures previstes pel DLL 10/2020. En
aquest sentit, es perllonguen fins al 31-12-2020 les mesures següents: la possibilitat de fer
assemblees i reunions de comissions i d'altres òrgans col·legiats per videoconferència o d'altres
mitjans de comunicació; l'habilitació de mecanismes diferents als previstos a l'article 48.2 de la Llei
de cooperatives amb relació a la publicitat dels vots socials que corresponen a cada soci o sòcia; la
no fixació d'un termini mínim ni màxim d'antelació per fer les convocatòries extraordinàries i,
finalment, també es perllonga fins al 31-12-2020 la possibilitat d'adoptar acords sense reunió del
Consell Rector i d'altres òrgans col·legiats. La resta de mesures excepcionals donen resposta a la
petició formulada per les entitats representatives del sector cooperatiu a Catalunya. Dins d'aquest
segon bloc, s'integren les mesures extraordinàries següents: permetre que un soci o sòcia pugui
disposar de cinc vots delegats, en lloc dels dos que amb caràcter habitual es permet; permetre a les
cooperatives que preveuen en els seus estatuts l'existència d'assemblees preparatòries o de secció,
fer l'assemblea general sense fer les primeres; prorrogar en determinats supòsits els mandats de les
persones delegades; ampliar el termini per celebrar les assemblees relatives als recursos sobre
expedients sancionadors; ampliar fins al 31-12-2020 el termini per fer l'assemblea ordinària en
relació amb les cooperatives que tanquin l'exercici econòmic amb posterioritat al 14-09-2019 i abans
del dia següent a la finalització de l'estat d'alarma; s'amplia el termini previst per legalitzar els llibres,
es preveu perllongar la vigència dels càrrecs que caduquin durant l'any 2020 fins al 31-12-2002, i,
finalment, es preveu no tenir en compte, a l'efecte del còmput de més d'un any que estableix l'article
102.1.e) de la Llei de cooperatives, l'exercici tancat l'any en què s'hagi declarat l'estat d'alarma.

A continuació concretem aquells aspectes que poden ser de més interès pel món local:
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Mesures amb relació a les prestacions socials (Cap. I)


Manteniment dels llocs de treball dels proveïdors del Sistema català de serveis socials: art. 1.
Durant el període d'estat d'alarma i l'aplicació de mesures excepcionals de contenció de la crisi
sanitària, per garantir el manteniment dels llocs de treball dels proveïdors del Sistema català de
serveis socials i no afectar amb caràcter general l'activitat econòmica, compensar les activitats no
presencials desenvolupades, així com la posada a disposició dels seus professionals al servei de la
xarxa d'atenció assistencial, i garantir que en el moment que sigui possible en virtut de l'evolució de
la crisi sanitària es puguin tornar a prestar els serveis socials presencials en les diferents fases a les
persones usuàries que tenen reconeguda la prestació com a dret subjectiu, amb els nous
requeriments de protecció que fixin les autoritats sanitàries, s'autoritza a abonar com a mesura de
foment l'import previst en l'instrument de relació.

MESURES EN L'ÀMBIT SANITARI (Cap. II)


Del personal resident: art. 2. Al personal resident al qual correspongui finalitzar la seva formació com
a especialista durant l'any 2021 no li serà d'aplicació la limitació prevista a l’art. 42.3 del Decret
165/2015, de 21 de juliol, de formació sanitària especialitzada a Catalunya, en matèria de rotacions
externes.

MESURES CONCRETES APLICABLES A LES SOCIETATS COOPERATIVES CATALANES (Cap. III)








Mesures relatives a la convocatòria i celebració de les assemblees generals: art. 3.

Mesures en relació amb el Consell Rector: art. 4.
Mesura excepcional respecte a les causes de dissolució: art. 5.
Mesura en relació amb la legalització dels llibres: art. 6
Mesura de perllongament de la vigència dels nomenaments dels càrrecs dels òrgans de les
cooperatives: art. 7

Barcelona 21 de maig de 2020.
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