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Normativa autonòmica: Generalitat de Catalunya 
 

 

Decret Llei 6/2020, de 12 de març, de mesures urgents en matèria 
assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública, per 
tal de pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel coronavirus SARS-
CoV-2 (DOGC 13/03/2020) 
 

37 

Resolució SLT/737/2020, de 13 de març, per la que s’adopten mesures 
complementàries per a la prevenció i el control de la infecció per SARS-
CoV-2 (DOGC 13/03/2020) 
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Resolució PDA/739/2020, de 15 de març, per la qual es dóna publicitat a 
la Instrucció 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. 
(DOGC 15/03/2020) 
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contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de 
transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica. 
(19/03/2020) 
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Resolució TSF/759/2020, de 22 de març, per la qual es concreten les 
mesures de distància entre treballadors i treballadores i amb les persones 
usuàries amb les quals interactuen en els centres de treball (DOGC 
22/03/2020). 
 

41 

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 25/03/2020) 
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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 28/03/2020) 
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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 del COVID-19 (DOGC 
28/03/2020) 
 

42 

Resolució TES/798/2020, de 31 de març, relativa a la gratuïtat de 
determinats serveis de transport públic de viatgers per carretera i ferroviari 
a Catalunya. (DOGC 1/04/20) 
 

42 

Resolució TSF/819/2020, de 7 d’abril, per la qual es prorroga la vigència 
del reconeixement i dels títols de família nombrosa i monoparental 
expedits per la Comunitat Autònoma de Catalunya. (DOGC 8/04/2020) 
 

43 

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 
9/04/2020) 
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Acord GOV/57/2020, de 12 d’abril, pel qual s’aprova 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 COVID-19. (DOGC 13/04/2020) 
 

43 

Resolució PDA/867/2020, de 14 d’abril, de la Secretaria d'Administració i 
Funció Pública, per la qual s'estableixen criteris excepcionals per a l'ús 
dels sistemes d'identificació i signatura electrònica en el decurs de la 
vigència de l'estat d'alarma decretat a causa de la pandèmia de COVID-
19. (DOGC 20/04/20) 
 

44 

Decret Llei 13/20, de 21 d’abril, de mesures urgents de caràcter 
estructural i organitzatiu, així com mesures en l’àmbit de les entitats del 
sector públic. (DOGC 23/04/20) 
 

44 

Acord GOV/65/2020, de 5 de maig, que complementa l'Acord 
GOV/54/2020, de 27 de març, i s'acorden els criteris per reprendre 
l'execució de determinats contractes de l'Administració de la Generalitat i 
del seu sector públic que havien estat suspesos amb l'objectiu de reduir 
riscos de propagació de la COVID-19. (DOGC 06/05/20) 
 

44 

Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries 
en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i 
mobilitat per fer front a la COVID-19. (DOGC 7/05/2020) 
 

45 

Resolució SLT/990/2020, de 9 de maig, per la qual s’adopten mesures 
específiques en l’àmbit dels transport públic de viatgers pel SARs-CoV-2. 
(DOGC 11/05/2020) 
 

44 

Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l’emergència 
sanitària provocada per la Covid19 i d’inici de l’etapa de la represa al 
territori de Catalunya. (DOGC 19/06/2020) 
 

46 

Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s’adopten mesures 
bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc e transmissió i 
afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2. (DOGC 19/06/2020) 

46 

  
Decret Llei 26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en 
matèria sanitària i administrativa. (DOGC 24/6/2020) 

48 
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 Normativa estatal   
 
 
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. 
(BOE 14/03/20) 
 
Aquesta disposició normativa proclama l’estat d’alarma per afrontar la situació 
d’emergència sanitària provocada pel coronavirus covid-19. Afecta tot el territori 
nacional i s’estableix per un termini de 15 dies. 
 
Durant la vigència de l’estat d’alarma els ciutadans únicament podran circular 
per les vies d’ús públic per a la realització de les activitats d’adquisició 
d'aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat; assistència a 
centres, serveis i establiments  sanitaris; desplaçament al lloc de treball per 
efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial; retorn al lloc de 
residència habitual; assistència i cura a majors, menors, dependents, persones 
amb discapacitat o persones especialment vulnerables; desplaçament a 
entitats financeres i d’assegurances; per causa de força major o situació de 
necessitat; per qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga que haurà de fer-
se individualment, llevat que s'acompanyi a persones amb discapacitat o per 
una altra causa justificada. També es permetrà la circulació de vehicles 
particulars per les vies d'ús públic per a la realització de les activitats 
autoritzades o per al proveïment en gasolineres o estacions de servei. El titular 
del Ministeri de l'Interior pot acordar el tancament a la circulació de carreteres 
per raons de salut pública, seguretat o fluïdesa del trànsit o la restricció en elles 
de l'accés de determinats vehicles pels mateixos motius. Les autoritats poden 
acordar que es practiquin requises temporals de tot tipus de béns necessaris 
per al compliment dels fins que preveu aquest R.D. i imposar la realització de 
prestacions personals obligatòries imprescindibles per a la consecució dels fins 
d'aquest R.D. 
 
S'estableixen mesures dirigides, entre d’altres, a reforçar el Sistema Nacional 
de Salut en tot el territori nacional; per a l'assegurament del subministrament de 
béns i serveis necessaris per a la protecció de la salut pública; en matèria de 
transports; per garantir el subministrament alimentari, per garantir el trànsit 
duaner en els punts d'entrada o punts d'inspecció fronterera ubicats en ports o 
aeroports, per garantir el subministrament d'energia elèctrica, productes 
derivats del petroli i gas natural. 
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En l’àmbit processal se suspenen els terminis i se suspenen i interrompen els 
previstos en les lleis processals per a tots els ordres jurisdiccionals; que es 
reprendrà en el moment en què perdi vigència el present R.D. o, si s'escau, les 
pròrrogues d'aquest. En l'ordre jurisdiccional penal la interrupció no s'aplicarà 
als “habeas corpus”, les actuacions encomanades als serveis de guàrdia, a les 
actuacions amb detingut, ordres de protecció, actuacions urgents en matèria de 
vigilància penitenciària i a qualsevol mesura cautelar en matèria de violència 
sobre la dona o menors. En fase d'instrucció, el jutge o tribunal competent pot 
acordar la pràctica d'aquelles actuacions que, pel seu caràcter urgent, siguin 
inajornables. 
 
En l'àmbit administratiu es suspenen els termes i s’interrompen els terminis per 
a la tramitació dels procediments de les entitats del Sector Públic, que es 
reprendrà en el moment en què perdi vigència aquest R.D., o les seves 
pròrrogues. La suspensió de termes i la interrupció de terminis s'aplicarà a tot 
el Sector Públic (definit en la Llei 39/2015). Sense perjudici d'això, l'òrgan 
competent pot acordar, mitjançant resolució motivada, les mesures d'ordenació 
i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i 
interessos de la persona interessada en el procediment i sempre que aquest 
manifesti la seva conformitat, o quan l'interessat manifesti la seva conformitat 
amb que no se suspengui el termini. 
 
La suspensió de termes i interrupció de terminis no afectarà els procediments i 
resolucions referits a situacions estretament vinculades als fets justificatius de 
l'Estat d'Alarma. 
També s'estableix que els terminis de prescripció i caducitat de qualssevol 
accions i drets quedaran suspesos durant el termini de vigència de l'estat 
d'alarma i, si escau, de les pròrrogues que s’adoptessin. 
 
 
Reial Decret 6/2020, de 10 de març, d’adopció de mesures urgents en 
l’àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública. (BOE 11/03/20) 
 
Mitjançant aquest decret s’adopten, entre d’altres, algunes mesures urgents en 
l’àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública.  
 
Mitjançant aquest decret es promulguen mesures, entre d'altres, dirigides a 
garantir la protecció social de les persones treballadores que causin baixa per 
aïllament o malaltia a conseqüència del Covid-19, i també dirigides a garantir 
l’abastament del material necessari per al sistema nacional de salut.   
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En primer lloc, s’hi inclou que els períodes d’aïllament o contagi de les 
persones treballadores a conseqüència del virus Covid-19 tindran la 
consideració de situació assimilada a accident de treball, exclusivament a 
efectes de la prestació econòmica per incapacitat temporal del sistema de 
Seguretat Social, i en tots dos casos la duració d’aquesta prestació excepcional 
vindrà determinada a l’informe de baixa per aïllament i a la corresponent alta 
mèdica. La data del fet causant serà la que acordarà l’aïllament o la malaltia de 
la persona treballadora. 
 
Tenen dret a aquesta prestació les persones treballadores per compte aliè o 
per compte propi que en el moment del fet causant estiguin en situació d’alta 
en qualsevol dels règims de la Seguretat Social, que serà qui es farà càrrec 
d’aquesta prestació. 
 
 
Reial Decret-llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten mesures 
urgents per a respondre a l’impacte econòmic del COVID-19. (BOE 
13/03/20) 
 
Aquesta disposició normativa preveu mesures orientades a reforçar el sistema 
de salut pública, recolzar les persones treballadores i famílies més vulnerables 
afectades per la situació excepcional i extraordinària, garantir liquiditat a les 
empreses del sector turístic i permetre el finançament de les petites i mitjanes 
empreses i autònoms.  
 
Per altra banda, també adopta una sèrie de mesures per a la gestió eficient de 
les Administracions Públiques com són agilitzar el procediment per a la 
contractació de tot tipus de béns o serveis que siguin necessaris i habilitat el 
Ministeri d’Hisenda per a realitzar transferències entre les diferents seccions 
pressupostaries amb l’objectiu de reforçar el finançament de la política sanitària 
per part de l’Estat. 
 
 
Ordre TMA/230/2020, de 15 de març, per la que es concreta l’actuació de 
les autoritats autonòmiques i locals respecte de la fixació de serveis de 
transport públic de la seva titularitat. (BOE 15/03/20) 
 
Aquesta ordre permet a les autoritats autonòmiques i locals respecte a la 
fixació de serveis de transport públic de la seva titularitat, fixar els percentatges 
de reducció dels serveis de transport públic de la seva titularitat que considerin 
convenients, sempre que garanteixi que els ciutadans puguin accedir als seus 
llocs de treball i els serveis bàsics.  
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Ordre TMA/231/2020, de 15 de març, per la que es determina l’obligació de 
disposar de missatges obligatoris en els sistemes de venda de bitllets 
online de totes les companyies marítimes, aèries i de transport terrestre, 
així como qualsevol altra persona, física o jurídica, que intervingui en la 
comercialització dels bitllets que habilitin per a realitzar un trajecte amb 
origen i/o destí en el territori espanyol. (BOE 15/03/20) 
 
Aquesta ordre obliga a totes les companyies de transport marítim, aeri i 
terrestre, i qualsevol altra persona, física o jurídica, que intervingui en la 
comercialització de bitllets, a incloure el següent missatge: 
 
 

INFORMACIÓ IMPORTANT 
 
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 determina, en el seu article 7, relatiu a la limitació de la llibertat 
de circulació de les persones, que durant la vigència de l’estat d’alarma 
les persones únicament podran circular per les vies d’ús públic per a 
determinades activitats taxades. 
 
En aquest sentit, i excepte que el bitllet s’adquireixi per a la realització de 
qualsevol d’aquestes activitats: 
 
ES DESACONSELLA VIATJAR EXCEPTE PER LES CITADES RAONS 
INAJORNABLES 
 
En tot cas, en qualsevol desplaçament haurà de respectar-se les 
recomanacions i obligacions dictades per les autoritats sanitàries. 

 
 
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. 
(BOE 18/03/20) 
 
Aquesta disposició normativa preveu un bloc de mesures per a la protecció del 
treball acordant el següent: 
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▪ Els treballadors assalariats poden adaptar o reduir la seva jornada de 
feina, fins i tot en un 100%, per fer front a les necessitats de conciliació i 
cura derivats de la crisi. 

▪ S'estableix el teletreball com a mesura de flexibilitat principal, sempre 
que es pugui. 

▪ Es promouran els ajustaments temporals de plantilla a través de la 
flexibilització d'expedients temporals de regulació de la feina. Els ERTES 
seran considerats de força major i els treballadors tindran dret a la 
prestació contributiva per atur, tot i que no reuneixin els requisits de 
cotització previs exigits.  

▪ Per al col·lectiu d’autònoms, es flexibilitzarà el cessament d'activitat 
perquè puguin cobrar més ràpidament la prestació en cas de dificultat 
econòmica. 

 
Respecte a l’administració pública, preveu l’obligació d’ajudar a les empreses 
contractistes a mitigar les conseqüències del virus en els contractes del sector 
públic.  
 
S’establirà un règim específic de suspensió de contractes públics, amb 
ampliació dels terminis i compensació de salaris, amb l'objectiu d'evitar la 
resolució dels contractes i la corresponent pèrdua de feina. 
 
 
Reial Decret 465/2020, de 17 de març, pel qual es modifica 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. (BOE 
18/03/20) 
 
Els canvis realitzats són els següents: (i) afegeix a la limitació de la llibertat de 
circulació por les vies d’ús públic altres espais d’ús públic. (ii) Estableix que la 
circulació de les persones ha de realitzar-se de manera individual, excepte que 
s’acompanyi a persones amb discapacitat, menors, o a persones grans, o 
existeixi una causa degudament justificada. (iii) Permeten obrir als establiments 
sanitaris i als centres o clíniques veterinàries i es limita l’activitat de 
perruqueries només als serveis a domicili. (iv) Es podrà suspendre qualsevol 
activitat que, a judici de l’autoritat competent, pugui suposar un risc de contagi 
por les condicions en que es vingui portant a terme. (v) S’habilita al ministre de 
sanitat per a modificar, ampliar o restringir les activitats previstes en el reial 
decreto, de manera que pugui respondre’s més ràpid i eficaçment a situacions 
no previstes en el mateix. (vi) La suspensió dels tràmits administratius no afecta 
els tràmits d’afiliació, la liquidació i la cotització de la Seguretat Social, que són 
tràmits que han de realitzar-se necessàriament en els terminis previstos. 
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Ordre SND/257/2020, de 19 de març, per la qual es declara la suspensió 
d’obertura al públic d’establiments d’allotjament turístic, d’acord amb 
l’article 10.6 del 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. (BOE 19/03/20) 
 
Aquesta ordre obliga al tancament al públic d’establiments d’allotjament com 
hotels i allotjaments similars, allotjaments turístics i altres allotjaments de curta 
estada, càmpings, aparcaments de caravanes i altres establiments similars, 
ubicats en qualsevol part del territori nacional, excepte aquelles activitats 
d’allotjament turístic que tinguin per objecte la prestació dels serveis de 
vigilància, seguretat i manteniment en aquests establiments. 
 
 
Ordre TMA/273/2020, de 23 de març, per la que es dicten instruccions 
sobre reducció dels serveis de transport de viatgers. (BOE 24/03/20) 
 
Aquesta ordre obliga a les autoritats autonòmiques i locals a càrrec d’un servei 
de transport públic de viatgers per carretera, ferroviaris i marítims de 
competència autonòmica o local  sotmesos a contracte públic o obligació de 
servei públic, a reduir el percentatge màxim de prestació dels serveis de la 
seva competència, d’acord amb l’evolució de la situació, tenint en compte la 
necessitat de facilitar l’accés als llocs de feina i els serveis bàsics dels 
ciutadans, sense que es produeixin aglomeracions. 
 
 
Ordre TMA/278/2020, de 24 de març, per la que s’estableixen certes 
condicions als serveis de mobilitat en ordre a la protecció de persones, 
béns i llocs. (BOE 25/03/20) 
 
Aquesta ordre modifica l’article 3.4 de la Ordre TM/254/2020, en el sentit 
d’especificar que l’ocupació màxima en el transport públic, privat complementari 
i particular en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, en 
desplaçaments permesos en l’article 7 del Reial Decret 463/2020, de 14 de 
març, respectarà que vagi com a màxim una persona per cada fila de seients, 
mantenint-se la màxima distància possible entre els ocupants. 
 
 
 

http://ca.turismegarrotxa.com/upload/apartat/om-cierre-establecimientos-alojamiento-turistico_001.pdf
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Reial Decret-llei 9/2020, de 27 de març, pel qual s’adopten mesures 
complementàries, en l’àmbit laboral, per a pal·liar els efectes derivats del 
COVID-19. Convalidat per Resolució de 9 d’abril de 2020 del Congrés dels 
Diputats. (BOE 28/03/20) 
 
Les mesures adoptades en aquest text normatiu són: 
 

▪ Manteniment dels serveis essencials: centres, serveis i establiments 
sanitaris que determini el Ministeri de Sanitat, els centres socials de 
persones grans, dependents o persones amb discapacitat.  

▪ La protecció del treball. No es permetrà l’extinció justificada del contracte 
de treball ni l’acomiadament per causes relacionades amb el COVID-19, 
havent d’utilitzar-se mesures de flexibilitat interna de suspensió de 
contractes/reducció de jornada.  

▪ S’estableix per a les empreses l’obligació de realitzar una sèrie de 
tràmits pel que fa al procediment de reconeixement de la prestació 
contributiva per atur de les persones treballadores afectades per les 
suspensions de contractes i/o reduccions de jornada efectuades a 
l’empara del RD 8/2020. 

▪ Interrupció del còmput de la durada màxima dels contractes temporals. 
▪ Tant la suspensió de contractes com la reducció de jornada per causes 

derivades de força major, no podran tenir una durada superior a la 
declaració de l’estat d’alarma derivada de la crisi sanitària del COVID-19 
i les seves pròrrogues.  

 
 
Reial Decret 476/2020, de 27 de març, pel qual es prorroga l’estat d’alarma 
declarat 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 el COVID-19. (BOE 28/03/20) 
 
S’acorda la pròrroga de l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 
14 de març, fins el dia 12 d’abril de 2020, en les mateixes condicions 
establertes en aquell text normatiu. 
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Reial Decret-llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís 
retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que 
no prestin serveis essencials, amb el fi de reduir la mobilitat de la 
població en el context de la lluita contra el COVID-19. Convalidat per 
Resolució de 9 d’abril de 2020 del Congrés dels Diputats. (BOE 29/03/20) 
 
Aquesta norma estableix un permís retribuït recuperable, amb caràcter 
obligatori, des del dilluns 30 de març fins el dijous 9 d’abril. Els treballadors que 
gaudeixin del permís conservaran el dret a la retribució que els hauria 
correspost si haguessin prestat serveis amb caràcter ordinari, incloent salari 
base i complements salarials. 
 
Una vegada finalitzi l’estat d’alarma, les empreses o entitats i els representants 
dels treballadors hauran de negociar un acord per a la recuperació, abans del 
dia 31 de desembre de 2020, de les hores de treball que s’hagin deixat de 
prestar. 
 
 
Ordre SND/307/2020, de 30 de març, per la qual s’estableixen els criteris 
interpretatius per l’aplicació del Reial Decret-llei 10/2020, de 29 de març, i 
el model de declaració responsable per a facilitar els trajectes necessaris 
entre el lloc de residència i de treball. (BOE 30/03/20) 
 
Aquesta ordre té per objecte especificar les activitats excloses de l’aplicació del 
Reial Decret-llei 10/2020, com són les activitats de representació sindical i 
patronal pel que fa a les restriccions de mobilitat.  
 
També facilita el model de declaració responsable que ha de portar la persona 
treballadora per a poder continuar realitzant desplaçaments al seu lloc de feina. 
 
 
Ordre TMA/306/2020, de 30 de març, per la que es dicten instruccions 
sobre reducció de serveis de transport de viatgers durant la vigència del 
Reial Decret-llei 10/2020. (BOE 30/03/20) 
 
Els serveis de transport ferroviaris d’àmbit urbà i periurbà que estiguin 
sotmesos a contracte públic o obligacions de servei públic, o siguin de titularitat 
pública, amb independència de l’administració titular o competent sobre els 
mateixos, han de reduir la seva oferta e serveis i freqüències fins a arribar a 
nivells similars als del cap de setmana. 
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Els horaris i freqüències dels serveis de transport podran ajustar-se atenent les 
necessitats específiques de cada territori, per part de l’Administració competent 
o pels operadors, en virtut de causa justificada, tenint en compte, en qualsevol 
cas, que han d’adoptar-se les mesures necessàries per a garantir la màxima 
separació possible entre viatgers. 
 
 
Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures 
urgents complementaries en l’àmbit social i econòmic per fer front al 
COVID-19. Convalidat per Resolució de 9 d’abril de 2020 del Congrés dels 
Diputats. (BOE 1/04/20) 
 
Aquest nou grup de mesures s’articula en tres blocs. El primer dirigit als 
treballadors, consumidors, famílies i col·lectius vulnerables. El segon, al 
sosteniment de l'activitat econòmica. El tercer, dirigit a establir mesures en 
l’àmbit del sector públic per a facilitar i flexibilitzar els procediments de cara a 
fer front a la crisi sanitària i a les conseqüències que se'n derivin. 
 
A la Disposició Final Setena es modifica la llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, per a establir una excepció a la durada dels 
contractes de serveis quan es donin determinades circumstancies. 
 
S'introdueix una Disposició addicional dinovena davant la situació generada en 
l'Administració de Justícia derivada de la pandèmia i es determina que el 
Govern aprovarà un pla específic d’actuació en l’àmbit dels ordres 
jurisdiccionals socials i contenciós-administratiu, donat que és previsible 
l’augment d’assumptes com a conseqüència de l’augment d’acomiadaments, 
reclamacions de responsabilitat patrimonial o declaracions de concursos i 
reclamacions de consumidors. 
 
 
Ordre TMA/311/2020, d’1 d’abril, per la que es disposen mesures per a la 
gestió del manteniment dels vehicles ferroviaris en la situació de crisi 
sanitària ocasionada pel COVID-19. (BOE 2/04/20) 
 
Ordre aplicable als vehicles que circulen per la xarxa ferroviària d’interès 
general. 
 
En el cas d’FGC, aplicable a la línia Lleida-La Pobla. 
 
Es regulen canvis provisionals en els plans de manteniment dels vehicles. 
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Ordre TMA/318/2020, de 2 d’abril, per la que es disposen mesures 
excepcionals en l’aplicació de la Ordre FOM/2872/2010, de 5 de novembre, 
en relació amb les habilitacions de maquinistes, durant al situació de 
crisis sanitària ocasionada pel COVID-19. (BOE 3/04/20) 
 
Es regulen excepcions al règim general dels certificats o habilitacions de 
conducció dels maquinistes de trens considerats essencials i de interès 
general. 
 
Aplicable a línia Lleida-La Pobla. 
 
 
Ordre SND/323/2020, de 5 d’abril, per la que es deixen sense efecte les 
restriccions previstes a la Ordre SND/290/2020, de 26 de març, per la que 
es prorroga la Resolució INT/18/2020, de 12 de març, de la Generalitat de 
Catalunya, per la que s’acorda restringir la sortida d eles persones dels 
municipis d’Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i 
Òdena. (BOE 6/04/20) 
 
Aixecament del confinament dels municipis d’Igualada, Vilanova del Camí, 
Santa Margarida de Montbui i Òdena, que permet restablir la circulació 
ferroviària  les estacions de La Pobla de Claramunt, Vilanova del Camí i 
Igualada.  
 
 
Reial Decret 487/2020, de 10 d’abril, pel que es prorroga l’estat d’alarma 
declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara 
l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada 
pel COVID-19. (BOE 11/04/20) 
 
Es prorroga l’estat d’alarma fins les 00:00 hores del dia 26 d’abril de 2020. 
 
 
Ordre SND/340/2020, de 12 d’abril, per la que se suspenen determinades 
activitats relacionades amb obres d’intervenció en edificis existents en 
les que existeixi risc de contagi pel COVID-19 per persones no 
relacionades amb dita activitat. (BOE 2/04/20) 
 
Se suspenen les obres que s’hagin de portar a terme en edificis existents que 
no estiguin buits i no es pugui sectoritzar el personal de l’obra en relació a la 
resta de persones. 
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S’exceptuen aquells treballs i obres puntuals que es realitzin en immobles amb 
la finalitat de realitzar reparacions urgents d’instal·lacions i averies, així com les 
tasques de vigilància. 
 
 
Ordre SND/344/2020, de 13 d’abril, per la que s’estableixen mesures 
excepcionals per al reforç del Sistema Nacional de Salud i la contenció de 
la crisi sanitària ocasionada per la COVID19. (BOE 14/04/20) 
 

• Es posa a disposició de les CCAA els centres, serveis i establiments 
sanitaris de diagnòstic clínic privats del seu territori que no estiguin 
prestant servei al sistema nacional de salut. 

• Es poden adoptar mesures de control del preu de les proves per evitar 
situacions d’abús. 

• La prova ha de ser prescrita per facultatiu d’acord amb les instruccions 
de l’autoritat sanitària. 

• Aquests centres estan obligats a informar a l’autoritat sanitària 
competent de la CCAA els casos positius de la COVID19 

• Qualsevol entitat pública  o privada que adquireixi hisops per la pressa 
de mostres, mitjà de transport del virus, reactius de inactivació, kits 
d’extracció de àcid nucleic o reaccions de PCR ho ha de posar en 
coneixement de l’autoritat sanitària competent de la CCAA. 

• La informació s’ha de facilitar a la major brevetat possible per establir el 
procediment de remissió. 

• Aquesta informació serà traslladada al Ministeri de Sanitat per part de la 
CCAA quan així és requereixi. 

• L’incompliment del previst a l’Ordre podrà ser sancionat. 

• Vigent durant tot l’estat d’alarma i pròrrogues. 
 
 
Resolució de 14 d’abril de 2020, de la Direcció General de Transport 
Terrestre, complementaria de la Resolució de 2 d’abril de 2020, per la qual 
es dicten instruccions per a la distribució de les mascaretes en l’àmbit del 
transport terrestre. (BOE 16/04/20) 
 

• En el cas del transport ferroviari prestat per les CCAA s’estableixen 2 
mascaretes per maquinista, 2 per l’auxiliar de cabina i 2 per l’auxiliar 
d’operacions. 
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• També es poden assignar 2 mascaretes a aquell personal que per raó 
de la seva feina puguin estar en risc per tenir contacte directe amb el 
públic o no poden mantenir la distancia de seguretat. 

• La distribució concreta dependrà de la disponibilitat del material. Si no 
arriba tot l’esperat es reassignarà amb criteris de proporcionalitat. 

• La sol·licitud la realitza l’òrgan territorial de la CCAA. 

• Repartiment a través de Correus. 

• Vigent des d’avui. 
 
 
Ordre SND/354/2020, 19 d’abril, per la que s’estableixen mesures 
excepcionals per la que s’estableixen mesures excepcionals per a 
garantir l’accés de la població als productes d’ús recomanats com a 
mesures higièniques per a la prevenció de contagis per al COVID19. (BOE 
19/04/20) 
 
L’odre estableix el mecanisme per a la fixació del PVP màxim dels productes 
sanitaris i dels productes necessaris per a la protecció de la salut poblacional 
front la COVID19. Estableix el contingut de la informació que han de tenir les 
etiquetes de les mascaretes higièniques i definir les condicions per a la venda 
unitària de les mascaretes quirúrgiques no empaquetades individualment. 
 
 
Reial Decret Llei 15/2020, de 21 d’abril, de matèries urgents 
complementàries per recolzar l’economia i l’ocupació. (BOE 22/04/20) 
 
Aspectes rellevants. 
 

1. Contractació pública. 
 
DFinal 7ª. 
 
La apertura de los sobres o archivos electrónicos conteniendo la proposición se 
hará por el orden que proceda de conformidad con lo establecido en el artículo 
145 en función del método aplicable para valorar los criterios de adjudicación 
establecidos en los pliegos. La apertura se hará por la mesa de contratación a 
la que se refiere el apartado 6 del artículo 326 de la presente Ley. En todo 
caso, será público el acto de apertura de los sobres o archivos electrónicos que 
contengan la parte de la oferta evaluable a través de criterios cuantificables 
mediante la mera aplicación de fórmulas establecidas en los pliegos, salvo 
cuando se prevea que en la licitación puedan emplearse medios electrónicos. A 
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tal efecto, en el modelo de oferta que figure como anexo al pliego se 
contendrán estos extremos. 
 
 
DFinal 10ª Modificació RDL 11/20 
 
S’afegeix un  nou apartat a la DA8a 

«3. Aquellos procedimientos de contratación cuya continuación haya sido 
acordada por las entidades del sector público de conformidad con lo previsto 
en el apartado 4 de la disposición adicional tercera del 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 serán susceptibles de 
recurso especial en los términos establecidos en la propia Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, sin que el procedimiento de 
recurso pueda considerarse suspendido al amparo de lo dispuesto en el 
apartado primero de la citada disposición adicional tercera. 
 
En ningún caso resultará de aplicación lo previsto en el apartado 1 de esta 
disposición adicional a aquellos procedimientos de contratación cuya 
continuación haya sido acordada por las entidades del sector público de 
conformidad con lo previsto en el apartado 4 de la disposición adicional tercera 
del 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, por lo que los plazos del recurso especial previstos en la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público continuarán 
computándose en los términos establecidos en dicha Ley.» 
 

2. Matèria d’arrendaments diferent al d’habitatge. 
 
L’arrendatari per a ús diferent al d’habitatge pot sol·licitar a l’arrendador en un 
termini d’1 mes des de l’entrada en vigor d’aquest RDL un ajornament temporal 
i extraordinari en el pagament de la renda sempre que l’esmentat ajornament o 
rebaixa de la renda no estigués ja acordat. Es pot disposar de la fiança per 
pagar la renda la qual haurà de ser reposada en un termini d’1 any des de 
l’acord o en el termini que manqui per finalitzar el contracte si és inferior a l’any. 
 
Per poder sol·licitar l’anterior l’arrendatari ha de complir el requisits de: 

- Si és un autònom: 
o Estar afiliat i d’alta a data de declaració de l’estat d’alarma al 

RETA. 
o Que l’activitat hagi quedat suspesa per l’estat d’alarma. 
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o Si no ha quedat suspesa l’activitat acreditant una reducció de la 
facturació del mes natural anterior almenys en un 75% de la 
facturació mitja mensual del trimestre. 

 
- Si és una pyme 

o Que no superi els límits previstos a l’article 257.1 LSC 
o Que l’activitat hagi quedat suspesa per l’estat d’alarma. 
o Per reducció de la facturació un 75% 

 
EL RDL preveu com s’acreditaran aquestes circumstàncies així com les 
conseqüències de l’aplicació indeguda de l’ajornament temporal i extraordinari 
de la renda, quins dany i perjudicis correspondran a l’arrendatari. 
 

3. Matèria fiscal 
 
Pagaments fraccionats de l’impost de Societats. 
 

1. Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades a los que resulte de 
aplicación el apartado 1 del artículo único del Real Decreto-ley 14/2020, de 14 
de abril, por el que se extiende el plazo para la presentación e ingreso de 
determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias, cuyo período 
impositivo se haya iniciado a partir de 1 de enero de 2020, podrán ejercitar la 
opción prevista en el apartado 3 del artículo 40 de la Ley 27/2014, de 27 de 
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, mediante la presentación en el 
plazo ampliado a que se refiere el artículo único del mencionado real decreto-
ley, del primer pago fraccionado a cuenta de la liquidación correspondiente a 
dicho período impositivo determinado por aplicación de la modalidad de pago 
fraccionado regulado en dicho apartado. 

2. Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades cuyo período 
impositivo se haya iniciado a partir del 1 de enero de 2020, que no hayan 
tenido derecho a la opción extraordinaria prevista en el apartado anterior, cuyo 
importe neto de la cifra de negocios no haya superado la cantidad de 6.000.000 
de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en la que se inició el 
mencionado período impositivo, podrán ejercitar la opción prevista en el 
apartado 3 del artículo 40 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto 
sobre Sociedades, mediante la presentación en plazo del segundo pago 
fraccionado a cuenta de la liquidación correspondiente a dicho período 
impositivo que deba efectuarse en los primeros 20 días naturales del mes de 
octubre de 2020 determinado por aplicación de la modalidad de pago 
fraccionado regulado en dicho apartado. 

El pago fraccionado efectuado en los 20 días naturales del mes de abril de 
2020 será deducible de la cuota del resto de pagos fraccionados que se 
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efectúen a cuenta del mismo período impositivo determinados con arreglo a la 
opción prevista en el párrafo anterior. 

Lo dispuesto en este apartado no resultará de aplicación a los grupos 
fiscales que apliquen el régimen especial de consolidación fiscal regulado en el 
capítulo VI del título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto 
sobre Sociedades. 
3. El contribuyente que ejercite la opción con arreglo a lo dispuesto en este 
artículo quedará vinculado a esta modalidad de pago fraccionado, 
exclusivamente, respecto de los pagos correspondientes al mismo periodo 
impositivo. 
 
DA1a: extensió de la vigència de les previsions de l’article 33 del RDL 8/20. 
Suspensió de terminis en l’àmbit tributari. 
 

4. Matèria laboral 
 
1.- Pròrroga del previst als articles 5 i 6 del RDL 8/20, de 17 de març. 
 

- Teletreball 
- Dret a l’adaptació de l’horari i reducció de jornada. 

 
DA2a: suspensió de terminis en l’àmbit d’actuació de la inspecció de treball. No 
afecta a actuacions de comprovació i requeriments i ordres de paralització 
derivades de situacions estretament lligades als fets justificatius de l’estat 
d’alarma, o necessàries per a la protecció de l’interès general. 
Se suspenen els terminis de prescripció de les accions per exigir 
responsabilitats en relació a la normativa d’ordre social i SS. 
També suspensió de els expedients sancionadors a l’ordre social i expedients 
liquidatoris a la SS. 
 
DFinal 3a. Modificació del text refós de la llei sobre infraccions i sancions a 
l’ordre social. 
DFinal 8a Modificació del RDL 8/20 

- Article 17.7 Mútues col·laboradores 
-  Article 22.1 Suspensions de contracte i reduccions de jornada. 
- Article 25.6 Protecció per atur als treballadors fixes-discontinus i 

als que realitzin treball fixes i periòdics que es repeteixen en 
determinades dates. 

- Article 29.1 i 2 Avals 
 

DFinal 9a Modificació del RDL 9/20. Règim sancionador i reintegrament de 
prestacions indegudes. 
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DFinal 10a Modificació RDL 11/20 
- Ajornament pagament deutes Seguretat Social. 

 
5. Consumidors i usuaris 

 
DFinal 10a.5 Modificació RDL 11/20 

- Possibilitat de resolució del contracte. 
 
 
Resolució de 22 d’abril de 2020 de la Direcció General de Cartera Comú de 
Servicios dels Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, per la que es públic 
l’Acord de la Comissió Interministerial de Preus dels medicaments de 21 
d’abril de 2020. 
 
Fixa el preu màxim de mascaretes quirúrgiques (0,96€) i de gels i solucions 
hidroalcohòliques autoritzades temporalment. 
 
 
Reial Decret 420/2020, de 24 d’abril, per la que es prorroga l’estat d’alarma 
declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara 
l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada 
pel COVID19. Convalidat per Resolució de 22 d’abril de 2020, del Congrés 
del Diputats. 
 
Reial Decret de pròrroga de l’estat d’alarma fins al dia 9 de maig de 2020 
inclòs. 
 
 
Ordre SND/370/2020, de 25 d’abril, sobre les condicions en les que han de 
desenvolupar-se els desplaçaments per part de la població infantil durant 
la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID19. 
 
Regulació de les sortides permeses a nens menors de 14 anys. 
 
 
Reial Decret Llei 16/2020, de 28 d’abril, de mesures processals i 
organitzatives per fer front al COVID19 en l’àmbit de l’Administració de 
Justícia.  
 
Els aspectes més rellevants són: 
 
1.- S’habiliten com a dies processals hàbils els dies 11 a 31 d’agost. 
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2.- En relació als terminis processal que van quedar suspesos pel RD 463/20, 
no és reanuden sinó que comencen a contar des de l’inici en el moment que 
s’aixequi l’estat d’alarma. 
3.- Les demandes d’acomiadament derivades de suspensions i reduccions de 
jornada adoptades en aplicació del RDL 8/20 es tramitaran en la modalitat 
processal de conflicte col·lectiu. 
4.- S’estableixen el procediments que es tramitaran amb preferència una 
vegada aixecat l’estat d’alarma al marge dels que ja legalment tenen prevista la 
tramitació preferent. 
5.- Hi ha un capítol dedicat a mesures aplicables en matèria concursal. 
6.- S’estableix la preferència de celebració de les vistes telemàticament sempre 
que es disposi dels mitjans. Això regirà durant l’estat d’alarma i fins a tres 
mesos desprès de l’aixecament del mateix. 
7.- Ampliació de terminis al Registre Civil. 
8.- Contractació Pública: modifica l’article 159.4 d) i f) quin nou redactat és: 
 
«d) La oferta se presentará en un único sobre o archivo electrónico en los 
supuestos en que en el procedimiento no se contemplen criterios de 
adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor. En caso 
contrario, la oferta se presentará en dos sobres o archivos electrónicos. 
 
La apertura de los sobres o archivos electrónicos conteniendo la proposición se 
hará por el orden que proceda de conformidad con lo establecido en el artículo 
145 en función del método aplicable para valorar los criterios de adjudicación 
establecidos en los pliegos. La apertura se hará por la mesa de contratación a 
la que se refiere el apartado 6 del artículo 326 de la presente Ley. » 
 
«f) En todo caso, la valoración a la que se refiere la letra anterior deberá estar 
efectuada con anterioridad a la apertura del sobre o archivo electrónico que 
contenga la oferta evaluable a través de criterios cuantificables mediante la 
mera aplicación de fórmulas. 
Tras la apertura del sobre o archivo electrónico y en la misma sesión la mesa 
procederá a: 

1.º Previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los 
requerimientos del pliego, evaluar y clasificar las ofertas. 

2.º Realizar la propuesta de adjudicación a favor del candidato con 
mejor puntuación. 

3.º Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas que la empresa está debidamente constituida, el firmante de 
la proposición tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la 
solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso la clasificación 
correspondiente y no está incursa en ninguna prohibición para contratar. 
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4.º Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuación 
mediante comunicación electrónica para que constituya la garantía 
definitiva, así como para que aporte el compromiso al que se refiere el 
artículo 75.2 y la documentación justificativa de que dispone 
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o 
adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2; y todo ello 
en el plazo de siete días hábiles a contar desde el envío de la 
comunicación. 

 
En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuación 
se presuma que es anormalmente baja por darse los supuestos previstos en el 
artículo 149, la mesa, realizadas las actuaciones recogidas en los puntos 1.º y 
2.º anteriores, seguirá el procedimiento previsto en el citado artículo, si bien el 
plazo máximo para que justifique su oferta el licitador no podrá superar los 5 
días hábiles desde el envío de la correspondiente comunicación. 
 
Presentada la garantía definitiva y, en los casos en que resulte preceptiva, 
previa fiscalización del compromiso del gasto por la Intervención en los 
términos previstos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria, en un plazo no superior a 5 días, se procederá a adjudicar el 
contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose, una 
vez adjudicado el mismo, a su formalización. 
 
En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como 
adjudicatario no presente la garantía definitiva, se efectuará propuesta de 
adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación, otorgándole el 
correspondiente plazo para constituir la citada garantía definitiva. 
 
En el supuesto de que el empresario tenga que presentar cualquier otra 
documentación que no esté inscrita en el Registro de Licitadores, la misma se 
tendrá que aportar en el plazo de 7 días hábiles establecido para presentar la 
garantía definitiva.» 
 
9.- En matèria d’arrendaments, es modifica l’apartat 1 de l’article 8 del RDL 
11/20. L’arrendatari en situació de vulnerabilitat econòmica pot demanar a 
l’arrendador en el termini de 3 mesos des de l’entrada en vigor d’aquest RDL 
l’ajornament temporal i extraordinari del pagament de la renda, sempre que no 
hagi estat acordat prèviament entre les parts amb caràcter voluntari. 
 
Aquest RDL entra en vigor el 30 d’abril de 2020.  
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Ordre TMA/379/2020, de 30 d’abril, per la que s’estableixen criteris 
d’aplicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara 
l’estat d’alarma, en les activitats formatives de personal ferroviari, durant 
la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID19. 
 
Normativa aplicable al personal ferroviari de Lleida-La Pobla de Segur. 
 
 
Ordre SND/385/2020, de 2 de maig, per la que es modifica l’Ordre 
SND/340/2020, de 12 d’abril, per la que se suspenen determinades 
activitats relacionades amb obres d’intervenció en edificis existents en 
les que existeixi risc de contagi per la COVID-19 per a persones no 
relacionades amb dita activitat. (BOE 3/05/20). 
 
Es modifica determinats aspectes de les exclusions previstes.  
 
 
Ordre SND/388/2020, de 3 de maig, per la que se estableixen les 
condicions per a l’apertura al públic de determinats comerços i serveis, i 
l’apertura d’arxius, així com per a la pràctica de l’esport professional i 
federat. (BOE 3/05/20) 
 
Règim per a l’obertura de determinats comerços i serveis que poden prestar-se 
en locals cedits en explotació per FGC. 
 
 
Ordre TMA/384/2020, de 3 de maig, per la que es dicten instruccions sobre 
la utilització de mascaretes als diferents mitjans de transport i es fixen 
requisits per a garantir una mobilitat segura de conformitat amb el pla per 
a la transició cap a la nova normalitat. (BOE 3/05/20) 
 
Obligació de l’ús de mascaretes al servei públic. Completar amb COMUNICA 
de 3 de maig de 2020. 
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Resolució de 2 de maig de 2020, de la Direcció General de Cartera Comú 
de Serveis dels Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, per la que es 
publiquen els Acords de la Comissió Inter ministerial de Preus dels 
Medicaments, de 28 d’abril de 2020, per la que es determinen imports 
màxim de venda al públic en aplicació del previst en l’Ordre 
SND/354/2020, de 19 d’abril, per la que s’estableixen mesures 
excepcionals per garantir l’accés de la població als productes d’ús 
recomanat com a mesures higièniques per a la prevenció de contagis per 
la COVID19 
 
Fixació del preu màxim d’antisèptics de pell sana autoritzats per la AEMPS i 
gels i solucions hidroalcohòliques autoritzades temporalment per la AEMPS. 
 
 
Reial Decret Llei 17/2020, de 5 de maig, pel que s’aproven les mesures de 
recolzament al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a 
l’impacte econòmic i social de la COVID-19 
 
Aixecament de la suspensió dels procediments de licitació afectats per l’estat 
d’alarma i l’inici de noves licitacions, en ambdós casos quan es tramitin per via 
telemàtica. 
 
 
Real Decreto 514/2020, de 8 de maig, pel que es prorroga l’estat d’alarma 
declarat per Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara 
l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada 
per la COVID-19. 
 
Pròrroga de l’estat d’alarma fins les 00:00 hores del 24 de maig de 2020. 
 
 
Ordre SND7399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades 
restriccions d’àmbit nacional, establertes arrel de la declaració de l’estat 
d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a la nova 
normalitat. 
 
Condicions per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional 
establertes per l’estat d’alarma en determinats territoris. Pel que fa a Catalunya 
les regions sanitàries de Camp de Tarragona, Alt Pirineu i Aran i Terres de 
l’Ebre. 
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Ordre TMA/400/2020, de 9 de maig, per la que s’estableixen les condicions 
a aplicar en la fase 1 de desescalada en matèria de mobilitat i es fixenf 
altres requisits per a garantir una mobilitat segura. 
 
Mesures Fase 1 en matèria de mobilitat. 
 
Ordre SND 414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de 
determinades restriccions d’àmbit nacional establertes arrel 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 
 
Mesures Fase 2 
 
Ordre SND/422/2020, de 19 de maig, per la que es regulen es condicions 
per a l’ús obligatori de mascareta durant la situació de crisi sanitària 
ocasionada per la COVID19 
 
Regula l’ús obligatori de mascaretes en la via pública, espais a l’aire lliure i en 
qualsevol espai tancat d’ús públic o que estigui obert al públic sempre que no 
es pugui mantenir la distancia interpersonal de seguretat d’almenys dos metres. 
 
L’obligació és a partir dels 6 anys. Té excepcions per raons mediques, de 
discapacitat, dificultats respiratòries, que per l’activitat sigui contraindicada o 
per causa de força major o situació de necessitat. 
 
La mascareta recomanada és la higiènica i quirúrgica, sent vàlida qualsevol 
altra tipus que tapi boca i nas. 
 
Ordre TMA 424/2020, de 20 de maig, per la que es modifica l’Ordre 
TMA/384/2020, de 3 de maig, per la que es dicten instruccions sobre la 
utilització de mascaretes en els diferents mitjans de transport i es fixen 
els requisits per a garantir una mobilitat segura de conformitat amb el pla 
per a la transició cap a una nova normalitat.  
 
Preveu que l’ús de mascaretes que tapin nas i boca serà obligatori per a tots 
els usuaris del transport en autobús, ferrocarril, aeri i marítim, i que els 
treballadors dels mitjans de transport que tinguin contacte directe amb els 
viatgers hauran de portar la mascareta i tenir  accés a solucions 
hidroalcohòliques per a practica una higiene de mans freqüent. 
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Es fa referència a que l’obligació és per tots els subjectes als que es refereix 
l’article 2 de l’Ordre 422/2020, i per tant, sent d’aplicació les excepcions per 
raons mediques, de discapacitat, dificultats respiratòries, que per l’activitat sigui 
contraindicada o per causa de força major o situació de necessitat. 
 
Així mateix, respecte a l’ocupació es modifica l’article 2 de l’Ordre 384, en la 
redacció donada per l’Ordre TMS/400/2020, mantenint-se la diferenciació entre 
viatgers asseguts i viatgers dempeus, quedant la redacció pràcticament igual 
llevat del que es refereix a autobusos que es permet, si aquest porta mampara, 
que pugui ser ocupat el seient de darrera del conductor. 
 
 
Ordre SND/427/2020, de 21 de maig, per la que es flexibilitzen certes 
restriccions derivades de l’emergència sanitària provocada per la COVID-
19 a petits municipis i ens locals d’àmbit inferior. 
 
L’Ordre permet major llibertat de moviments als residents de municipis de 
menys de 10.001 habitant i densitat de població de 100 habitants per 
quilòmetre quadrat, que es troben en Fase 0 o 1. 
 
En relació als nens i la pràctica d’activitat esportiva no professional: s’eliminen 
les franges horàries establint-se que l’activitat es farà dins del terme municipal 
o fins a una distància màxima de 5 kilòmetres.  
 
Els municipis d’aquest tipus que estiguin en Fase 1 tenen la llibertat de 
circulació que preveu l’Ordre SND 424 per a la Fase 2, que és poder circular 
per tota la província sense les limitacions horàries previstes per aquesta Fase 
2.  
 
Se’ls aplica igualment allò referit a la pràctica d’esport de la Fase II en quant a 
entrenament en lligues professionals no federades, entrenament total o pre-
competició en lligues professionals, reanudació de lligues professionals, 
apertura d’instal·lacions esportives cobertes, i apertura de piscines per a ús 
esportiu. 
 
Així mateix, se’ls aplica el règim de la possibilitat d’apertura d’instal·lacions 
esportives a l’aire lliure per a la realització d’una modalitat esportiva. 
 
Es permet l’obertura d’hostaleria i restauració per a consum dins del local  i en 
terrasses sempre que es respectin les mesures en matèria d’higiene i 
prevenció. 
L’ordre és vigent des d’avui. 
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Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel que es prorroga l’estat d’alarma 
declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara 
l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada 
per la COVID-19. 
 
Pròrroga de l’estat d’alarma fins les 00:00 hores del dia 7 de juny de 2020. 
 
Amb efectes d’1 de juny de 2020, s’aixecarà el còmput de terminis que van 
quedar suspesos, reanudant-se o reiniciant-se segons correspongui.  
 
Amb efectes de 4 de juny de 2020, s’aixeca la suspensió dels terminis de 
prescripció i caducitat de drets i accions. 
 
En data 4 de juny de 2020, queden derogades dels DA segona y quarta del 
Reial Decret 463/2020, de 14 de març. És a dir, aquelles referides a la 
suspensió de terminis processals i de prescripció i caducitat. Amb data 1 de 
juny de 2020, queda derogada la DA tercera referida a la suspensió dels 
terminis administratius. 
 
Norma en vigor des del dia 23 de maig de 2020. 
 
Ordre SND 440/2020, de 23 de maig, per la que es modifiquen diverses 
ordres per a una millor gestió de la crisi sanitària ocasionada per la 
COVID19 en aplicació del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.  
 
Modifica l’Ordre TMA/379/2020, en relació a les activitats formatives de 
personal ferroviari. S’afegeix la DA única permetent-se la formació presencial 
per al personal destinat a reforçar les activitats i serveis essencials en sistemes 
ferroviaris de competència no estatal. 
 
S’incorpora a l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, un capítol XVI sobre 
condicions per al desenvolupament de les activitats de formació pràctica 
presencial per al Personal ferroviari. 
 
S’aixeca la suspensió  de les activitats relacionades amb obres d’intervenció a 
edificis que establia l’Ordre SND/340/2020. 
 
S’autoritza l’apertura dels telefèrics (telecabines i teleselles) amb aforament del 
50%. 
 
Ordre vigent des del 25 de maig de 2020. 
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RDL 19/2020, de 26 de maig, pel que s’adopten mesures complementaries 
en matèria agrària, científica, econòmica, d’ocupació i Seguretat Social i 
tributària per pal·liar els efectes de la Covid-19.  
 
Diferents mesures en àmbits agrari, seguretat social, científic, econòmic, 
d’ocupació i Seguretat Social, tributàri. 
 
 
Ordre SND/445/2020, de 26 de maig, per la que es modifica l’Ordre 
SND7271/2020 de 19 de març, per la que s’estableixen instruccions sobre 
la gestió de residus en la situació de crisis sanitària ocasionada per la 
Covid-19 i l’Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, per la flexibilització de 
determinades restriccions d’àmbit nacional establertes arrel 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.  
 
Mesures en matèria de residus i flexibilització de determinades mesures de la 
fase 2. 
 
Vigent des del 27 de maig de 2020. 
 
 
Ordre SND/458/2020, de 30 de maig, per a la flexibilització de 
determinades restriccions d’àmbit nacional establertes arrel de la 
declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 3 del Pla per a la 
transició cap a una nova normalitat.  
 
Flexibilització de mesures per a la fase 3. 
 
Vigent des de l’1 de juny de 2020. 
 
 
RDL 555/2020, de 5 de juny, pel que es prorroga l’estat d’alarma declarat pel 
Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la 
gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada per la Covid-19.  
 
Es prorroga l’estat d’alarma fins al 21 de juny de 2020. 
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Ordre SND/507/2020, de 6 de juny, per la que es modifiquen diverses 
ordres amb la finalitat de flexibilitzar determinades restriccions d’àmbit 
nacional i establir les unitats territorial que progressen a les fases 2 i 3 del 
Pla per a la transició cap a una nova normalitat. 
 
Es modifica l’Ordre TMA/384/2020, de 3 de maig, per la que es dicten 
instruccions sobre la utilització de mascaretes en els diferents mitjans de 
transport i es fixen requisits per garantir una mobilitat segura, en el sentit que: 
 

- En el transport públic col·lectiu de viatgers d’àmbit urbà i periurbà, en el 
que existeixi plataformes habilitades per a viatgers dempeus, es podrà 
fer ús de la totalitat dels seients, i es mantindrà una referència 
d’ocupació de dos usuaris per cada metre quadrat a la zona habilitada 
per viatjar dempeus, havent-se de procurar, en tot cas, la major 
separació entre els passatgers. 

 
Vigent des del dia 8 de juny de 2020. 
 
 
RDL 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i 
coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID19. 
 
Entre d’altres regulacions d’altres àmbits, regula: 
 
Àmbit d’aplicació:  territoris que hagin superat la Fase III, o a la finalització de l’estat 
d’alarma (21/06/2020) 
 
1.- Ús obligatori de mascaretes a partir dels 6 anys: (una mascareta individual no 
empaquetada només és podrà adquirir a les farmàcies) 

• a la via pública i espais tancats d’ús públic quan no es pugui garantir la 
distància de seguretat interpersonal del almenys 1,5 metres. 

• Als mitjans de transport 
 

No serà obligatori per aquelles persones que presenten algun tipus d’infermetat o 
dificultat respiratòria, o per discapacitat o dependència que no disposin d’autonomia 
per treure’s la mascareta o alteracions de la personalitat que faci inviable el seu ús. 
Tampoc serà exigible quan es fa esport individual a l’aire lliure, o per raó de l’activitat 
resulti inviable o incompatible. 
 
2.- Centres de treball. 
 

• Mesures de ventilació, neteja i desinfecció adequades a les característiques i 
intensitat de l’ús del centre de treball. 
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• Posar a disposició dels treballadors aigua i sabó o gels hidroalcohòlics o 
desinfectants amb activitat virucida autoritzats. 

• Adaptar les condicions de treballs, inclosa l’ordenació dels llocs de treball i 
organització de torns i ús de llocs comuns garantint la distància de seguretat de 
1,5 metres. Si fos necessari s’ha de proporcionar els equips de protecció 
adequats al nivell de risc. 

• Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant de 
treballadors, clients o usuaris, en els centres de treball durant les franges 
horàries de previsible major afluència. 

• Adopció de mesures de reincorporació progressiva de forma presencial als 
llocs de treball i la potenciació de l’ús del teletreball quan per la naturalesa de 
l’activitat laboral sigui possible. 

 
3.- Mitjans de transport. Obligació de facilitar informació, si és disposa, a petició de 
l’autoritat sanitària per a la identificació i dades de contacte de les persones 
potencialment afectades. 
 
4.- Modificació del Decret 8/2020. 
 
Fins el 31 de desembre de 2020, els òrgans de govern y administració de societats 
mercantils i civils, cooperatives, patronats i associacions podrà fer-se per 
videoconferència o conferència telefònica múltiple o mitjançant votació per escrit i 
sense sessió malgrat no estigui previst als seus Estatuts. 
 
Les Juntes de socis o assemblees d’associats es poden fer per videoconferència fins 
el 31 de desembre de 2020. 
 
El RDL entrarà en vigor demà dia 11 de juny de 2020. 

 
 
Ordre SND/520/2020, de 12 de juny, per la que es modifiquen diverses 
ordres per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit 
nacional establertes arrel de la declaració de l’estat d’alarma i 
s’estableixen les unitats territorials que progressen a la fase 3 del Pla per 
a la transició cap a una nova normalitat. 
 
Aplicació de l’Ordre SND/414/2020 (mesures de flexibilització fase 2) a les 
unitats territorials de Barcelona i Lleida. 
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Ordre SND/535/2020, de 17 de juny, pel que es modifica l’ordre 
SND/414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades 
restriccions d’àmbit nacional establertes arrel de la declaració d’estat 
d’alarma en aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova 
normalitat, i l’Ordre SND/458/2020, de 30 de maig, per a la flexibilització de 
determinades restriccions d’àmbit nacional establertes arrel de la 
declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 3 del Pla per a la 
transició cap a una nova normalitat. 
 
Comunitat Autònoma de Catalunya, fase 3. 
 
Vigència des del 18 de juny de 2020. 
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 Normativa autonòmica: Generalitat de Catalunya 
 
 
Decret Llei 6/2020, de 12 de març, de mesures urgents en matèria 
assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública, 
per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel coronavirus 
SARS-CoV-2. (DOGC 13/03/20) 
 
En matèria de contractació, el govern ha de determinar els serveis i 
subministraments que, pel fet de ser essencials, poden fer ús del mecanisme 
de la contractació d’emergència. 
 
 
Resolució SLT/737/2020, de 13 de març, per la que s’adopten mesures 
complementàries per a la prevenció i el control de la infecció per SARS-
CoV-2. (DOGC 13/03/20) 
 
Pel que fa al transport públic es preveu que el servei d’ocupació representi un 
terç de la seva capacitat màxima per afavorir el manteniment d’una distancia no 
inferior a un metre entre les persones ocupants. S’utilitzaran els mitjans de 
difusió dels operadors de transport públic per fer les oportunes recomanacions 
als usuaris. 
 
Tots els operadors de transport públic han de disposar de plans de 
contingència davant aquesta emergència que prevegin solucions per mantenir 
els serveis programats per eventuals baixes de personal.  
 
Per evitar contagis entre el personal dels operadors, es determina la supressió 
de la venda de bitllets d’autobusos, sempre que hi hagi altres alternatives 
d’adquisició de títols de transport. Es determina el tancament de les oficines 
d’informació i atenció presencials als usuaris que no disposin de sistemes físics 
de separació entre personal i usuaris.  
 
Els operadors de transport públic hauran d’incrementar els protocols d’higiene i 
neteja que siguin necessaris per evitar contagis. 
 
Quan acabi l'emergència, les ATM territorials establiran els mecanismes de 
compensació de títols no utilitzats completament per causa d'aquestes mesures 
i que hagin caducat. 
 



Recull normatiu 
Declaració de l’estat d’alarma per la crisi sanitària de la COVID-19 

 

 

 
 
                                                                                                                                                    38 

 

L'impacte econòmic de l'adopció d'aquestes mesures i de les que més 
endavant es puguin adoptar seran assumides amb les partides que s'habilitin 
per afrontar l'emergència per part de l'Administració de la Generalitat. 
 
 
Resolució PDA/739/2020, de 15 de març, per la qual es dóna publicitat a la 
Instrucció 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. (DOGC 
15/03/20) 
 
Amb aquesta instrucció s'adopten mesures addicionals per a la prevenció i el 
control de la infecció pel SARS-CoV-2, per als centres de treball de 
l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, als efectes de 
preservar al màxim la salut dels empleats públics i contribuir decididament a 
contenir el risc de contagi. 
 
1. Mesures organitzatives 
 

▪ Garantia del manteniment del serveis bàsics o estratègics: 
 

▪ Elaborar un Pla de Contingència en el que es concretaran les 
activitats i serveis públics que es consideren bàsics i estratègics, i 
que prevegin ampliació dels terminis de presentació de sol·licituds i 
resolucions dels procediments d'acord amb la normativa de 
procediment administratiu. 

 
S'habilitaran als empleats públics que hagin de realitzar aquestes activitats o 
prestar aquests serveis mesures de reorganització interna: torns, horaris 
especials, flexibilitat horària i teletreball. 
 
Els empleats públics amb fills i filles menors de 16 anys o persones dependents 
a càrrec han de poder gaudir de preferència en els règims de torns i en la 
prestació de serveis en la modalitat de teletreball. 
 
Els empleats públics amb alteració del sistema immunitari o malalties 
cròniques, obesitat mòrbida i empleades embarassades se'ls concediran el 
permís per deure inexcusable de caràcter públic. 
 

▪ A la resta dels empleats que no resultin adscrits a la prestació 
d'activitats i serveis públics bàsics i estratègics i als empleats públics 
que presten serveis en centres de treball tancats per expressa 
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disposició de l'autoritat sanitària se'ls concedirà els permisos per 
deures inexcusables de caràcter públic. 

 
Per necessitats dels serveis i amb consentiment dels empleats públics es pot 
interrompre temporalment aquest permís amb la finalitat de prestar serveis de 
manera ocasional en la modalitat de teletreball. 
 

▪ Formació: suspensió dels cursos, jornades, congressos, seminaris, 
simposis i altres activitats de formació, actes i presentacions de caràcter 
presencials. I els empleats públics s'abstindran d'assistir a qualsevol de 
les activitats formatives esmentades anteriorment. 

 
▪ Processos selectius: es posposa la realització de proves selectives. 

Excepcionalment es podrà mantenir amb una participació prevista 
inferior a 100 persones en cadascun dels grups, aplicant-se mesures 
preventives. 

 
▪ Reunions: es realitzaran amb les eines i solucions digitals i s'evitaran les 

de caràcter presencial, en cas de ser indispensable aquestes es duran a 
terme aplicant les mesures preventives. 

 
▪ Atenció al públic: es prioritzarà l'atenció telefònica i digital. En els serveis 

d'atenció presencials s'aplicaran les mesures preventives. 
 

▪ Viatges: es posposaran els viatges de treball, llevat d'aquells que siguin 
indispensables per a garantir la correcta prestació dels serveis públics. 

 
2. Mesures preventives i de protecció en els centres de treball 
 

▪ Extremar les precaucions establertes sobre les mesures higièniques 
personals. 

▪ Intensificar el pla de neteja de les dependències administratives. 
▪ Retirar objectes que presentin dificultats per a la seva neteja. 
▪ Garantir la ventilació adequada dels espais de treball. 
▪ Ús dels equips de protecció individual determinats pels serveis de 

prevenció de riscos laborals. 
 
3. Criteris aplicables quan es prestin serveis en la modalitat de teletreball 
 

▪ La modalitat de teletreball quan s'escaigui segons el previst en aquesta 
Resolució, és voluntària. La sol·licitud de teletreball s'ha de comunicar 
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per qualsevol mitjà disponible i s'ha d'autoritzar pel responsable el qual 
designarà la persona que exerceixi la seva supervisió. 

▪ Les persones autoritzades han de registrar la jornada laboral a l'aplicatiu 
informàtic. 

▪ Es pot autoritzar l'ús de les estacions de treball pròpies dels empleats i 
empleades sempre respectant les instruccions i recomanacions sobre 
ciberseguretat disponibles. 

 
 
Resolució SLT/747/2020, de 17 de març, per la qual s'adopten mesures 
complementàries  en  l'àmbit  del  transport  públic  de  viatgers  pel  
SARS-CoV-2 (DOGC 17/03/20) 
 
Les mesures aplicables són que els serveis públics de transport de viatgers per 
carretera i els serveis ferroviaris que transcorren íntegrament pel territori de 
Catalunya, tant interurbans com urbans, inclosos els prestats en l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona, aplicaran una reducció de la freqüència horària de 
servei en dia feiner d'entre un 33% i un 67%. 
 
Les empreses prestadores dels serveis de transport públic han de vetllar 
perquè en cap cas l'ocupació dels vehicles amb què es presta el servei superi 
un terç de la seva capacitat. 
 
 
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 19/03/20) 
 
En matèria de contractació pública. 
 
En relació amb la contractació pública, tot i la suspensió dels tràmits 
administratius en els termes del Reial decret 463/2020, de 14 de març, es fa 
necessari adoptar determinades mesures en relació amb el compliment de 
determinats contractes actualment vigents en sectors d’activitat molt afectats 
per la situació generada. En concret, en matèria de neteja, transport escolar, 
centres especials d’ensenyament i vigilància així com en relació amb aquells 
que afecten al control de les obres que han estat licitades per l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
Consultar procediments publicats en aquesta matèria a l’intranet. 
 



Recull normatiu 
Declaració de l’estat d’alarma per la crisi sanitària de la COVID-19 

 

 

 
 
                                                                                                                                                    41 

 

En matèria de transparència 
 
Durant aquest període excepcional les sol·licituds d’accés a la informació 
pública es poden presentar, únicament, per mitjans electrònics. 
 
En matèria de 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. 
 
 
Resolució TSF/759/2020, de 22 de març, per la qual es concreten les 
mesures de distància entre treballadors i treballadores i amb les persones 
usuàries amb les quals interactuen en els centres de treball. (DOGC 
23/03/20) 
 
Aquesta resolució concreta que la distància mínima entre treballadors en els 
centres de treball que romanguin oberts sigui d’un metre i mig, excepte aquells 
casos en que, per raó de la seva activitat, no puguin prestar-se mantenint 
aquesta distància. 
 
 
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 25/03/20) 
 
Consultar procediments publicats en aquesta matèria a l’intranet. 
 
 
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 28/03/20) 
 
Estableix mesures en l’àmbit de les persones jurídiques de dret privat subjectes 
a les disposicions del dret civil català, incloses les societats cooperatives, i les 
juntes de propietaris: 
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▪ Ampliació dels terminis legalment previstos per a la reunió dels òrgans 
d'aquestes entitats. 

▪ Possibilitat d'ajornar o modificar les reunions convocades amb 
anterioritat a la declaració de l'estat d'alarma. 

▪ Possibilitat de celebrar les reunions i adoptar els acords per mitjà de 
videoconferència o d'altres mitjans de comunicació i també l'adopció 
d'acords sense reunions. 

▪ Ampliació de terminis per elaborar, aprovar i presentar comptes anuals i 
altres documents exigibles legalment. 

▪ Les cooperatives podran suspendre de forma total o parcial l'activitat 
cooperativitzada, així com la pròrroga del reemborsament de les 
aportacions de les persones sòcies de la cooperativa que causin baixa 
durant la vigència de l'estat d'alarma. 

 
 
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 del COVID-19. 
(DOGC 28/03/20) 
 
Mitjançant aquest acord, se suspenen els contractes d’obres de l’Administració 
de la Generalitat i el seu sector públic, excloses aquelles declarades 
d’emergència, bàsiques o estratègiques, com a mesura per a combatre la 
propagació del Covid-19 i evitar posar en risc a la ciutadania i reduir o limitar al 
màxim els riscos laborals. 
 
Consultar procediments publicats en aquesta matèria a l’intranet. 
 
 
Resolució TES/798/2020, de 31 de març, relativa a la gratuïtat de 
determinats serveis de transport públic de viatgers per carretera i 
ferroviari a Catalunya. (DOGC 1/04/20) 
 
Es disposa la gratuïtat temporal dels serveis públics regulars de transport de 
viatgers interurbans per carretera i dels serveis regionals ferroviaris de 
transport de viatgers competència de la Generalitat de Catalunya des de les 
00:00 hores del dia 2 d’abril i durant el període de vigència del Reial Decret Llei 
10/2020, de 29 de març. 
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Resolució TSF/819/2020, de 7 d’abril, per la qual es prorroga la vigència 
del reconeixement i dels títols de família nombrosa i monoparental 
expedits per la Comunitat Autònoma de Catalunya. (DOGC 8/04/2020) 
 
Es prorroga per un any la validesa els títols de família nombrosa i de famílies 
monoparentals que hagin caducat o caduquin entre l’1 de novembre de 2019 i 
el 31 de maig de 2020, i per sis mesos els que caduquin entre l’1 de juny i el 31 
d’octubre de 2020, expedits o renovats pel Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. 
 
A tenir en compte en l’atorgament de bonificacions lligades a aquestes 
condicions determinades. 
 
 
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 
9/04/2020) 
 
En matèria de personal s’estableixen els criteris d’aplicació als increments 
retributius i variables del personal funcionari i laboral al servei de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
La disposició addicional cinquena preveu mesures en matèria de contractació – 
procediments per tràmit d’urgència, incorporades als procediments que en 
aquesta matèria es publiquen a la intranet. 
 
 
Acord GOV/57/2020, de 12 d’abril, pel qual s’aprova 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 COVID-19. (DOGC 13/04/2020) 
 
S’aprova l’estratègia d’actuació davant les mesures de restricció de l’activitat 
laboral per tal de contenir la pandèmia generada per la COVID19. 
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Resolució PDA/867/2020, de 14 d’abril, de la Secretaria d'Administració i 
Funció Pública, per la qual s'estableixen criteris excepcionals per a l'ús 
dels sistemes d'identificació i signatura electrònica en el decurs de la 
vigència de l'estat d'alarma decretat a causa de la pandèmia de COVID-19. 
(DOGC 20/04/20) 
 
Atès que les oficines d’atenció al client es troben tancades per l’estat d’alarma, 
es flexibilitzen els requisits per poder presentar sol·licituds per via telemàtica, 
autoritzant sistemes alternatius per a les persones físiques que no disposin de 
mecanismes d’identificació i signatura electrònica. 
 
El Protocol d’identificació i signatura electrònica aprovat per Ordre 
GRI/233/2015 és aplicable a tot el sector públic de l’administració de la 
Generalitat. En conseqüència, les mesures excepcionals aprovades per 
Resolució PDA/867/2020 són aplicables a FGC. 
 
 
Decret Llei 13/20, de 21 d’abril, de mesures urgents de caràcter estructural 
i organitzatiu, així com mesures en l’àmbit de les entitats del sector 
públic. (DOGC 23/0/20) 
 
En matèria d’arrendaments urbans. Dipòsit de les fiances a ICS. Modifica el 
termini de 2 mesos previst a la llei 13/96 per 4 mesos fins el 31 de desembre de 
2020. 
 
En matèria de residus modifica l’article 24.1 del text refós de la llei reguladora 
dels residus (DL 1/2009), incorporant als residus perillosos i quan així ho 
exigeixi la normativa, l’obligació de dipositar fiança. 
 
 
Acord GOV/65/2020, de 5 de maig, que complementa l'Acord GOV/54/2020, 
de 27 de març, i s'acorden els criteris per reprendre l'execució de 
determinats contractes de l'Administració de la Generalitat i del seu 
sector públic que havien estat suspesos amb l'objectiu de reduir riscos 
de propagació de la COVID-19. (DOGC 06/05/20) 
 
Se estableixen quatre fases diferenciades, aixecant-se a la primera fase a partir 
del 7 de maig la represa de les obres civils de transport, sempre que la seva 
execució no comporti interacció amb usuaris o persones alienes a l’obra. 
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A partir del 21 de maig de 2020, es permetrà una interacció sectorial controlada 
amb usuaris i persones alienes a l’obra, i a partir del 28 de maig podrà existir 
interacció amb usuaris i persones alienes a l’obra. 
 
 
Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries 
en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i 
mobilitat per fer front a la COVID-19. 
 
Tractament dels pagaments avançats. 
 
 
Resolució SLT/990/2020, de 9 de maig, per la qual s’adopten mesures 
específiques en l’àmbit dels transport públic de viatgers pel SARs-CoV-2 
 
La Resolució preveu que l’adequació de la demanda en els serveis ferroviaris 
que transcorren íntegrament pel territori de Catalunya, tant urbans com 
interurbans, en les diferents fases de la desescalada, hauran de oferir el nivell 
de servei que determini l’ATM en l’àmbit del sistema tarifari integrat de 
Barcelona. A la resta de Catalunya serà la Direcció General de Transports 
(DTES) de manera coordinada amb l’ATE de Tarragona, Lleida i Girona. 
 
Es fixen de manera orientativa percentatges: 
 
Fase 0: entre el 80% i 90% en hora punta i mínim el 50% la resta del dia 
Fase 1 i 2: entre el 80% i el 100%  
Fase 3: 100% 
 
FGC haurà de procurar que hi hagi la màxima separació possible entre 
persones usuàries, tot tenint en compte que no poden ser ocupats més del 
50% dels seient disponibles, i dues persones per metre quadrat dretes en les 
plataformes. Percentatges que es poden adequar a les instruccions sanitàries 
de cada moment. 
 
L’ús de la mascareta és obligatori per accedir al vehicle i s’ha de portar duta tot 
el trajecte. Sinó NO PODEN ACCEDIR AL VEHICLE. 
 
L’ATM de Barcelona, i el DTES i la resta d’ATM han d’establir els criteris de 
senyalització i de comunicació de les recomanacions a les persones usuàries 
per a una millor protecció mentre utilitzin els transport públics. Aquesta 
informació no només ha de constar als vehicles sinó també, si escau, a les 
andanes, vestíbuls i passadissos. 
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L’impacte econòmic d’aquestes mesures serà sufragat per l’Administració de la 
Generalitat. 
 
 
Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l’emergència 
sanitària provocada per la Covid19 i d’inici de l’etapa de la represa al 
territori de Catalunya. 
 
Es deixen sense efecte a tota Catalunya les mesures derivades de l’estat 
d’alarma des d’avui 19 de juny, iniciant-se l’etapa de represa a tot el territori de 
Catalunya. 
 
S’aixequen totes les restriccions de mobilitat en l’àmbit de tot el territori de 
Catalunya. 
 
 
Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s’adopten mesures 
bàsiques de protecció i organitzatives per preveir el risc e transmissió i 
afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2 
 
El deure de protecció tant a nivell individual com a nivell empresarial, titulars 
d’activitats econòmiques o establiments d’ús públic o que es trobi obert al 
públic. 
 
La resolució estableix que en determinats àmbits d’activitat s’hauran d’aprovar 
plans sectorials, entre els que es troba el de transports, hotels, allotjaments 
turístics, establiments d’hostaleria i restauració, turisme, activitats de lleure 
infantil, instal·lacions esportives, equipaments d’oci esportiu permanents amb 
gran afluència de públic. 
 
En aquesta adreça es troben tots els plans sectorials aprovats fins a la data. 
http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/ 
consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissiblesemergents- 
amb-potencial-alt-risc-/plans-de-desconfinament 
 
Correspon a les persones titulars de les activitats adaptar-se al que el pla 
sectorial corresponent determini. 
 
Així mateix, els centres obligats a disposar de plans d’autoprotecció d’acord 
amb el Decret 30/2015, de 3 de març, han d’elaborar, sota la seva 
responsabilitat, un protocol organitzatiu específic d’acord amb el pla sectorial 

http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/
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corresponent, el qual s’ha d’annexar al seu pla d’autoprotecció, a disposició de 
les autoritats corresponents. 
 
S’ha d’informar del protocol als treballadors/dores, i a les persones assistents i 
usuàries. 
 
Les mesures de protecció i seguretat previstes a la Resolució seran objecte de 
seguiment i avaluació continua en el marc del PROCICAT 
 
S’ha d’identificar a cada centre una persona responsable de l’aplicació de les 
mesures organitzatives que resultin necessàries per al manteniment de les 
mesures de protecció individual i que serà la interlocutora amb sanitat. 
 
S’estableix la distància física interpersonal de seguretat en 1,5 metres en 
general, equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, llevat que 
hi hagi vigents per l’activitat valors més restrictius. Aquesta distància és exigible 
en àmbit laboral. Si no es pot mantenir s’haurà de portar mascareta, no es 
poden mantenir en espais tancats distàncies inferiors a 1 metre. 
 
La mascareta és obligatòria en tots els mitjans de transport (ara si que inclou 
expressament el transport per cable), llevat de persones que tinguin patologies 
respiratòries o discapacitat o dependència etc. 
 
S’estableix l’aforament en espais a l’aire lliure, espais tancats, hostaleria i 
restauració i congressos i similars. 
 
El règim sancionador aplicable és el corresponent a la legislació sectorial 
aplicable. 
 
Règim transitori 
 
Mentre no s'aprovi l'actualització dels plans sectorials existents a què fa 
referència l'apartat 1.2.3,s'aplicaran, en cada àmbit d'activitat, les mesures 
contingudes en els plans aprovats corresponents a la  fase III del Pla per a la 
desescalada de les mesures extraordinàries adoptades per fer front a la 
pandèmia generada per la COVID-19. Igualment s'aplicaran aquelles previsions 
específiques dictades en els diferents àmbits materials, mitjançant resolució, en 
la mesura que no s'oposin o contradiguin allò que s'estableix en aquesta 
Resolució i a la normativa estatal aplicable. 
 
2. Mentre no entrin en vigor les mesures contingudes en els apartats 2.4, 2.5, 
2.6 i 2.7 d'aquesta Resolució, seran d'aplicació els aforaments màxims 
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continguts en els plans sectorials vigents, d'acord amb el que estableix l'apartat 
1.2 d'aquesta Resolució o bé, respecte dels àmbits d'activitat que no disposin 
d'un pla sectorial elaborat i aprovat d'acord amb el que preveu el Pla de 
transició del confinament, els aforaments màxims següents: 
a) Establiments i locals oberts al públic independentment de quina sigui la seva 
finalitat o prestació de servei: aforament al 50% 
b) Espais a l'aire lliure oberts al públic independentment de quina sigui la seva 
finalitat o prestació de servei: aforament al 75% 
 
Es deixen sense efectes les mesures restrictives establertes en les distintes 
resolucions aprovades en l’àmbit de la Generalitat. 
 
Aquesta resolució és vigent des del 19 de juny de 2020, llevat del previst als 
punts 2.4, 2.5, 2.6 i 2.7 que serà el 25 de juny. 
 
2.4 Aforament espais aire lliure 
2.5 Aforament en espais tancats 
2.6 Aforament congressos, fires i altres actes similars 
2.7 Hostaleria i restauració 
 
Decret Llei 26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria 
sanitària i administrativa. 
 
Preveu la vigència de determinats articles de normes dictades durant l’estat d’alarma, 
en especial l’article 6 del DL 8/2020 en relació a la celebració dels consells d’entitats i 
societats públiques mitjançant videoconferència. 
 
Es manté el previst a la disposició addicional setena del DL 10/2020 referida a la 
simplificació dels tràmits procedimentals de caràcter economicofinancer oferint els 
mitjans alternatius més adients als gestors i persones interessades, per tal de facilitar 
el compliment dels tràmits oportuns. 
 
Les disposicions normatives de rang inferior, els acords de govern, les instruccions i 
resolucions dictades en desenvolupament de les disposicions legals que d'acord amb 
el present Decret llei mantenen la seva vigència, es mantenen igualment vigents fins 
que ho faci la disposició que desenvolupen, sens perjudici de la seva modificació o 
derogació. 
 
La vigència de les mesures es vincula a la vigència del pla d’actuació PROCICAT. 
 
El Decret va entrar en vigor el 24 de juny, excepte el Capítol 1 (mesures en matèria de 
salut) i disposició addicional primera (manteniment de la vigència de determinats 
preceptes i actes de desenvolupament) que tenen efectes des del dia 20 de juny. 
 


