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1) El Govern modifica el Decret llei 7/2020, de mesures urgents contra el coronavirus, 
per adaptar-lo al Reial Decret estatal i incloure-hi noves actuacions 
 

- S’amplia l’àmbit de les indemnitzacions per la suspensió de contractes i es manté el 
pagament a compte de la indemnització. 

 
- Es flexibilitzen les condicions d’atorgament de subvencions per protegir els beneficiaris 

que s’hagin vist perjudicats. 
 

- S’eleva del 75% al 80% el risc que assumirà el Govern a través de l’Institut Català de 
Finances (ICF) i Avalis en relació amb la línia de 1.000 milions d’euros per proveir 
liquiditat a les empreses afectades. 

 
- S’incorpora una reducció del 50% del cànon de l’aigua per a tots els usuaris domèstics i 

també per als usuaris industrials, activitats econòmiques i ramaders. 
 
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/383582/govern-modifica-decret-llei-7-2020-
mesures-urgents-contra-coronavirus-adaptar-lo-al-reial-decret-estatal-incloure-hi-noves-
actuacions 
 
Ampliació: 
 
L’objectiu d’aquesta modificació és, d’una banda, adaptar la normativa catalana al Reial Decret 
llei 8/2020, de 17 de març, aprovat pel Govern de l’Estat. I, de l’altra, incorporar al decret noves 
actuacions de caràcter econòmic que n’amplien l’abast. 
 
En matèria de contractació, la modificació del Decret amplia l’àmbit de les indemnitzacions per al 
cas que s’hagin de suspendre contractes i inclou també les despeses de lloguers o costos de 
manteniment d’instal·lacions i equips durant el període de suspensió. Es manté, tal i com establia 
inicialment el Decret llei 7/2020, el pagament del contracte encara que estigui suspès, de forma 
que quan s’aixequi la suspensió es descomptarà de la indemnització total. 
 
Aquest pagament a compte de la indemnització té com a finalitat el manteniment dels llocs de 
treball dels contractes afectats i evitar que es facin EROs o ERTOs. En el cas que les empreses que 
tenen contracte suspès facin ERO o ERTO en relació amb el personal dels contractes suspesos, es 
retirarà el pagament per avançat. 
 
Noves actuacions de caràcter econòmic 
 
La modificació del Decret aprovada pel Govern també preveu mesures per protegir els beneficiaris 
o preceptors de subvencions i ajuts, especialment els de l’àmbit cultural, ocupacional, d’esports i 
social que, degut a l’impacte del coronavirus, no podran efectuar en el termini previst la finalitat 
de la subvenció o ajut sol·licitat. En aquest cas, el Decret preveu diferents opcions, com ara que es 
puguin flexibilitzar les condicions fixades a les bases reguladores, que s’ajorni el termini de 
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compliment de la finalitat o que l’administració pugui finançar una part de les despeses 
realitzades pels beneficiaris tot i que la finalitat encara no s’hagi assolit. 
 
En matèria tributària, el Decret incorpora una reducció del 50% del cànon de l’aigua per a tots els 
usuaris domèstics i també per als usuaris industrials (i activitats econòmiques) i ramaders. 
Aquesta reducció s’aplicarà durant dos mesos, des de l’1 d’abril al 31 de maig. Als contribuents 
domèstics que ja gaudeixin de la tarifa social del cànon de l’aigua se’ls aplicarà un tipus de 
gravamen de zero euros per a tots els trams de consum (fins ara s’aplicava al primer tram o tram 
de consum bàsic). 
 
La modificació aprovada avui també introdueix alguns canvis en la “Línia ICF-Avalis liquiditat”, 
creada pel Decret llei 6/2020 de 12 de març, i dotada amb 1.000 milions d’euros per facilitar les 
necessitats de circulant d’aquelles empreses i autònoms que han vist afectada la seva activitat 
pels efectes del coronavirus. Per una banda, s’amplia del 75% al 80% el risc que assumirà el 
Govern a través de l’Institut Català de Finances (ICF) i Avalis en garantia del principal dels 
préstecs que concedeixin les entitats financeres als autònoms i les empreses que els sol·licitin. I, 
per l’altra, es concreta que dels 750 milions d’euros que garantiran l’ICF i Avalis, un total de 188 
milions aniran destinats a constituir un fons de garantia. Aquest import serà una aportació inicial 
i es podrà revisar en successius exercicis, segons les necessitats que es produeixin. 
 
Sessions per videoconferència amb validesa jurídica 
 
També es preveu que, durant l’estat d’alarma, les sessions dels òrgans de govern de les entitats i 
ens dependents de la Generalitat puguin celebrar-se per videoconferència o suport digital amb 
plena validesa jurídica. Els acords podran adoptar-se mitjançant votació per escrit i sense sessió 
presencial. 
 
Finalment, el Decret també inclou mesures pel que fa a l’elaboració del Compte General de la 
Generalitat i a l’auditoria de comptes de les entitats i organismes dependents de la Generalitat de 
Catalunya. Mentre duri l’estat d’alarma, es suspenen els terminis generals d’elaboració i 
tramitació del Compte General que elabora la Intervenció General, i es dona un termini addicional 
per formalitzar-ne els diferents tràmits. 
 

2) El Govern constitueix el fons de garantia de la línia "ICF-Avalis liquiditat" amb una 
dotació de 750 milions d'euros 

 
- El Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda farà una aportació inicial al 

fons de 187,5 milions d’euros. 
 
Ampliació: 

El Govern ha aprovat diversos acords a través dels quals dona llum verda al Fons de garantia de 
la “Línia ICF-Avalis liquiditat” aprovada pel Govern amb el Decret llei 6/2020 de 12 de març, 
amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats de circulants de les empreses i els autònoms 
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que han vist afectada la seva activitat productiva pels efectes del coronavirus i garantir el 
manteniment de llocs de treball. 

Per aquest motiu, l’Executiu ha autoritzat el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i 
Hisenda a signar un conveni de col·laboració amb l’Institut Català de Finances (ICF) i Avalis de 
Catalunya, SGR per constituir el Fons de garantia de fins a 750 milions d’euros amb una dotació 
inicial de 187,5 milions. La finalitat és assumir el risc d’impagaments que es derivin de la 
comercialització de la Línia dotada amb 1.000 milions d’euros a través de les entitats 
financeres. El Govern, a través de l’ICF i Avalis, assumirà el 80% del risc del principal dels 
préstecs que concedeixin les entitats financeres als autònoms i les empreses que els sol·licitin. 

Els préstecs, que es formalitzaran a través de les diferents entitats financeres adherides al 
conveni, comptaran amb l’aval del 80% d’ICF o Avalis de Catalunya. En concret, per préstecs 
entre 50.000 euros i 1 milió d’euros, l’aval el gestionarà Avalis de Catalunya; mentre que pels 
crèdits a partir d’aquest import i fins als 2,5 milions d’euros l’aval serà de l’ICF. Pel que fa al 
termini, les empreses podran demanar els crèdits a un màxim de 4 anys, amb fins a 1 any de 
carència inclòs. 

El Govern també ha aprovat avui les diferents aportacions al Fons de garantia que es faran a 
càrrec dels pressupostos de la Generalitat des de l’any 2020 i fins al 2024, de la manera 
següent: 

 Any Import 

2020 10.000.000 € 

2021 44.000.000 € 

2022 44.500.000 € 

2023 44.500.000 € 

2024 44.500.000 € 

TOTAL 187.500.000 € 

Finalment, també s’autoritza el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda a 
realitzar la corresponent transferència de crèdits del Fons de contingència del pressupost del 
2017, prorrogat per al 2020, per poder fer front a l’anualitat corresponent amb l’exercici 
present. 

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/383584/govern-constitueix-fons-garantia-linia-icf-
avalis-liquiditat-dotacio-750-milions-euros 

3) El Govern reforça el paper de les administracions locals i els agents institucionals en el 
disseny i execució de les polítiques actives d'ocupació 

 
- S’aprova el decret de concertació territorial, que dona autonomia per adaptar les 

polítiques públiques d’ocupació a cada territori i així fer-les més eficaces. 
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- L’àmbit de planificació de referència és la comarca, tot i que també podran concertar 
polítiques pròpies les ciutats de més de 50.000 habitants i els territoris amb una realitat 
econòmica i ocupacional diferenciada. 

 
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/383579/govern-reforca-paper-administracions-
locals-agents-institucionals-disseny-execucio-politiques-actives-ocupacio 
 

4) El Govern crea una borsa de voluntariat de treballadors públics per fer tasques de 
suport administratiu i tècnic a Salut i Interior 

 
- S’adreça al personal de la Generalitat que no presta serveis bàsics i estratègics. 

 
- El Govern els facilitarà teletreballar per reforçar sobretot els àmbits de la salut, protecció 

civil i seguretat ciutadana. 
 

- La mesura també s’estén a la resta de departaments que tinguin necessitat de reforç amb 
motiu de les mesures adoptades per la COVID-19. 

 
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/383577/govern-crea-borsa-voluntariat-treballadors-
publics-tasques-suport-administratiu-tecnic-salut-interior 
 

5) Altres acords de Govern 
 

- El Govern resol els tràmits jurídics per implementar un projecte de cooperació al 
desenvolupament al Líban i a l’Iraq. 

 
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/383580/altres-acords-govern 


