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El Govern aprova noves mesures en matèria econòmica 
i social per pal·liar els efectes de la pandèmia del 
coronavirus 
 

 El Decret llei aprovat avui preveu moratòries especials en els 
impostos sobre successions i begudes ensucrades, així com en el 
cànon de l’aigua i el cànon de residus 
 

 Durant els mesos d’abril i maig, es redueix al 50% el tipus de 
gravamen dels cànons sobre la deposició controlada de residus 
industrials i dels residus de la construcció 
 

 Es crea una prestació per a l’acolliment dels infants separats del 
nucli familiar per causa dels tractaments o les mesures d’aïllament 
que afecten els seus progenitors 
 

 També autoritza Infraestructures.cat a executar els contractes amb 
les companyies operadores de telecomunicacions per al 
desplegament de la fibra òptica en aquells municipis de Catalunya 
que actualment disposen de nivells baixos o inexistents de 
cobertura en xarxes de nova generació 

 
El Govern de la Generalitat ha aprovat un nou Decret llei de mesures 
econòmiques, socials i administratives per fer front a la pandèmia del 
coronavirus i reduir l’impacte negatiu d’aquesta crisi sobre les famílies i 
empreses. 
 
En matèria econòmica, el Decret inclou els nous períodes de presentació i 
ingrés per a determinats tributs propis i cedits de la Generalitat que van quedar 
suspesos el 14 de març passat per la declaració de l’estat d’alarma. D’aquesta 
manera es concreta la normativa aplicable per a aquells tributs que tenen 
particularitats especials en els terminis de presentació i liquidació, amb l’objectiu 
de facilitar el compliment de les obligacions tributàries i garantir la seguretat 
jurídica dels contribuents.  
 
Els nous períodes començaran a comptabilitzar-se un cop s’aixequi l’estat 
d’alarma: 
 

 Impost sobre Successions. En el cas de fets meritats abans del 14 de 
març, i per als quals encara no hagués finalitzat el període voluntari de 
liquidació, es fixa un nou termini que comprèn el temps del període 
reglamentari pendent d’exhaurir ampliat en dos mesos més.  
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 Impost sobre les begudes ensucrades envasades. L’autoliquidació 
del primer trimestre del 2020, inicialment prevista entre l’1 i el 20 d’abril, 
s’ajorna tres mesos i es farà entre l’1 i el 20 de juliol següent. 
 

 Cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. Les 
autoliquidacions corresponents al primer trimestre de 2020 s’hauran 
d’efectuar en el termini d’un mes a comptar des de la data d’acabament 
de l’estat d’alarma. 
 

 Cànon de l’aigua: 
 
o Autoliquidacions mensuals: per a les autoliquidacions que s’havien 

de presentar durant l’estat d’alarma, el nou termini de presentació 
serà el comprès entre els dies 1 i 20 del mes següent al final de l’estat 
d’alarma.  
 

o Autoliquidacions trimestrals: les corresponents al primer trimestre del 
2020 s’hauran d’ingressar entre l’1 i el 20 de juliol següent. 
 
 

Ajornaments addicionals en el pagament del cànon de l’aigua  
 
Les autoliquidacions del cànon de l’aigua les efectuen entitats subministradores 
que l’han de repercutir a la factura dels seus abonats. Aquestes entitats, tant 
públiques com privades, estan implementant mesures per afavorir la liquiditat 
dels treballadors autònoms i les pimes, ajornant bé la facturació o bé els 
pagaments mentre no s’aixequi l’estat d’alarma.  
 
Per aquesta raó, el Decret llei preveu l’ajornament sense interessos de la part 
de les autoliquidacions de les subministradores que correspongui a factures 
d’autònoms i pimes ajornades per les pròpies entitats, durant un termini màxim 
de 6 mesos. Pel que fa als autònoms i petites empreses a qui l’Agència Catalana 
de l’Aigua liquida el cànon directament –ja que s’abasteixen mitjançant fonts 
pròpies–, també es preveu una possibilitat d’ajornament de les autoliquidacions 
en les mateixes condicions que les empreses subministradores.  
 
Aquestes noves mesures s’afegeixen a la moratòria de sis mesos decretada pel 
Govern per a l’autoliquidació de l’impost sobre les estades en establiments 
turístics, que s’ajorna d’abril a setembre. Quant a la resta de tributs propis i 
cedits, la presentació i l’ingrés queden ajornats fins que s’aixequi l’estat 
d’alarma, tal i com preveu el Decret llei 7/2020 aprovat el 17 de març passat. 
Per tant, en el cas d’aquests impostos els terminis es reprendran amb 
l’aixecament de l’estat d’alarma, i es disposarà per efectuar l’autoliquidació, en 
el seu cas, dels dies que restessin a data 14 de març per exhaurir el termini 
corresponent. 
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Mesures sobre altres impostos 
 
El Decret llei també preveu una reducció en els tipus de gravamen del cànon 
sobre la deposició controlada de residus industrials i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció de fins al 50% durant els mesos d’abril 
i maig, així com algunes bonificacions en les taxes de l’Agència de Residus de 
Catalunya. 
 
Finalment, s’estableix una bonificació en la quota de la taxa fiscal sobre el joc 
que grava les màquines recreatives i d’atzar, la qual té un import fix 
independentment del rendiment de la màquina. Aquesta rebaixa de la quota 
serà proporcional al temps que la màquina hagi estat inactiva, és a dir, durant 
la vigència de l’estat d’alarma. 
 
Increment salarial d’un 2% 
 
El decret llei també dona cobertura jurídica a l’increment salarial del 2% que 
s’aplica a tots els treballadors de la Generalitat des de gener del 2020. Atès que 
el Projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2020, que ja preveu aquest 
increment, es troba en fase de tramitació parlamentària, el febrer passat el 
Govern va aprovar el Decret llei 3/2020, d'11 de febrer, sobre l'increment 
retributiu per a l'any 2020 per al personal del sector públic de la Generalitat de 
Catalunya. Tanmateix, aquest Decret llei no s’ha pogut convalidar al Parlament 
degut a la crisi del coronavirus, i és per això que el Govern ha aprovat avui 
novament l’increment salarial, amb l’objectiu de continuar abonant-lo amb 
normalitat en els propers mesos. 
 
Mesures en matèria de contractació pública 
 
D’altra banda, el Decret autoritza l’empresa Infraestructures.cat a activar el 
mecanisme “d’emergència” per executar els contractes amb les companyies 
operadores de telecomunicacions per al desplegament de la fibra òptica en 
aquells municipis de Catalunya que actualment disposen de nivells baixos o 
inexistents de cobertura en xarxes de nova generació, d’acord amb el que 
preveu la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic. La 
voluntat del Govern és dotar tan aviat com sigui possible d’aquesta 
infraestructura bàsica amb uns nivells de seguretat superiors als existents, 
perquè arribi al conjunt de la ciutadania en les millors condicions. 
  
Així mateix, en matèria de contractació la norma també preveu que un cop 
finalitzi l’estat d’alarma es podran declarar com a “urgents” una sèrie 
d’expedients, la tramitació dels quals ha quedat suspesa temporalment com a 
conseqüència de la pandèmia del coronavirus. Es tracta, principalment, d’un 
seguit d’adjudicacions de contractes de manteniment i obres de carreteres i vies 
de transport (viàries, ferroviàries i de ports), així com altres que afecten l’àmbit 
de la salut i sanitaris, serveis socials i d’atenció a les persones i a tots aquells 
que es consideri necessari formalitzar perquè responguin a una necessitat 
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inajornable o l’adjudicació dels quals s’hagi d’accelerar “perquè responguin a 
una necessitat inajornable o d’interès públic”.  
 
La voluntat del Govern amb aquesta mesura és facilitar que el sector públic 
reactivi de manera immediata el seu funcionament ordinari un cop finalitzi la 
situació de pandèmia, tot agilitant la tramitació d’aquests expedients, i garantir 
d’aquesta manera el manteniment dels serveis públics essencials i la reactivació 
de l’economia. 
 
Donacions adreçades a mitigar els efectes de la Covid-19 
 
El text aprovat avui també simplifica el procediment que ha de seguir la 
Generalitat quan rep qualsevol donació de diners, béns mobles o béns 
immobles d’un particular, sempre que aquesta cessió tingui per objecte 
contribuir a finançar despeses sanitàries o assistencials excepcionals, 
ocasionades per pal.liar els efectes de la Covid-19. Així, se suprimeix el requisit 
que preveu la Llei de Patrimoni d’haver d’acceptar la donació, és a dir, que es 
considerarà acceptada només pel fet de rebre-la, i elimina l’obligatorietat de 
publicar-la al DOGC. Aquestes modificacions seran vigents durant tres mesos, 
des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma 
 
Nova prestació econòmica per a l’acolliment d’infants 
 
El Decret llei també preveu mesures de caràcter transitori per fer front a 
necessitats puntuals que s’han detectat a l’àmbit de la infància i l’adolescència 
arran de la pandèmia. La principal mesura és la posada en marxa d’una 
prestació econòmica d’emergència per a l’acolliment familiar dels infants 
separats involuntàriament del seu nucli familiar degut als tractaments mèdics o 
a les mesures d’aïllament que afecten els seus progenitors.  
 
D’entrada, la prestació cobrirà les despeses de manteniment dels menors de 6 
anys en situació d’atenció immediata o guarda administrativa protectora que 
tinguin assignada una família d’acollida. Tanmateix, el decret preveu que, quan 
les circumstàncies d’emergència ho requereixin, els infants d’entre 6 i 12 anys 
que estiguin en la mateixa situació també en puguin ser beneficiaris.  L’import 
de la prestació serà de 326 euros per als infants de 0 a 9 anys i de 362 euros 
per als infants i adolescents de 10 a 12 anys, tot i que aquestes quantitats es 
poden ampliar per raó de discapacitat del menor, pel nombre de menors acollits 
o per altres circumstàncies que requereixi una dedicació especial. 
 
Per tal de fer possible aquesta nova modalitat d’acolliment, el Decret faculta 
l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA) perquè faci la cerca de 
famílies capacitades per donar resposta a aquesta necessitat, tenint en compte 
els requisits d’idoneïtat que marca la llei. 
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El Govern aprova la creació del Programa Orfeu per 
abordar el cribratge massiu de la població per 
detectar la Covid-19 

 

 La iniciativa està basada en les capacitats de PCR dels agents 
del sistema de coneixement de Catalunya i, en una primera fase, 
permetrà realitzar 170.000 testos en un període de sis setmanes 

 

 La primera fase la desenvoluparan els centres de recerca de 
Catalunya: el Centre de Regulació Genòmica (CRG), l’Institut de 
Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) i Institut de Recerca 
Biomèdica (IRB Barcelona)  

 

 El sistema de coneixement de Catalunya referma el seu rol de 
referent de recerca a Europa i al món en el marc de la crisi de 
l’epidèmia de coronavirus 

 
El Govern ha aprovat la creació del Programa Orfeu de detecció massiva 
de la COVID-19 amb l’objectiu de complementar la capacitat del sistema de 
salut de disposar de tests diagnòstic de coronavirus SARS-CoV-2. El 
programa està basat en les capacitats de PCR dels agents del sistema de 
coneixement de Catalunya i, en una primera fase, preveu realitzar 170.000 
testos nous en sis setmanes, amb la possibilitat de seguir-ne escalant el 
volum. La iniciativa estarà en funcionament durant el temps necessari, 
d’acord amb l’evolució de la pandèmia i el desconfinament de la població. 
 
A banda de la creació del programa, el Govern posa en marxa la tramitació 
d’emergència de la contractació dels serveis i subministraments necessaris 
per a la seva posada en marxa per valor d'1,38 milions d’euros. En aquesta 
primera fase de la iniciativa, s’hi incorporen tres centres CERCA de recerca 
de Catalunya: el Centre de Regulació Genòmica (CRG), l’Institut de 
Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) i l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB 
Barcelona). Posteriorment, està prevista la incorporació de la resta d’agents 
de coneixement del país, especialment els laboratoris universitaris i 
EURECAT. També està obert als laboratoris privats d’empreses d’anàlisi 
catalanes, en els termes que corresponguin. 
 
El Programa Orfeu té com a objectiu recollir la capacitat del diferents agents 
que treballen en R+D+I a Catalunya que estan condicions de prestar serveis 
d’“screening” de la COVID-19. En aquest sentit, el Govern vol destacar que, 
a la vista d’aquesta situació de crisi, els centres de recerca CERCA de 
Catalunya, les universitats, els centres tecnològics i altres agents del 
sistema de coneixement, s’han posat a disposició del Govern per col·laborar 
en la detecció massiva de COVID-19 basada en les capacitats de PCR 
d’aquestes entitats. 
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La creació del programa Orfeu respon al fet que la detecció massiva de 
COVID-19 és essencial no només en la fase de confinament sinó també en 
la fase de desconfinament progressiu, que s’haurà de dur a terme de 
manera coordinada i escalada. Per aquest motiu cal que Catalunya disposi 
de capacitat per fer detecció massiva, que seran complementaris als que 
pot oferir el sistema sanitari. Aquesta detecció massiva de la COVID-19 és 
especialment important per garantir la salut pública en la fase de 
desconfinament de la població. 
 
Els centres de recerca implicats en la primera fase ja treballen en la 
preparació de les instal·lacions per desplegar el programa Orfeu. 
Concretament, es realitzaran a les instal·lacions de laboratori del Centre de 
Regulació Genòmica (CRG), al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona 
(PRBB) mentre que l'Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) dirigirà 
els serveis de proves massives al Parc Científic de Barcelona juntament 
amb l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC). El Centre Nacional 
d'Anàlisi Genòmica (CNAG-CRG) realitzarà un seguiment de les mostres, 
n’analitzarà els resultats i coordinarà els equips dels laboratoris.  
 
Les instal·lacions treballaran 24h/7dies a la setmana per proporcionar 
serveis de tests fiables. Això permetrà que els serveis de salut aïllin millor 
els malalts, reduir les taxes d'infecció, permetre que els treballadors de 
serveis essencials tornin a treballar i salvar vides. 
 
El programa Orfeu és una nova mostra de la implicació del sistema de 
coneixement de Catalunya en la crisi de l’epidèmia de coronavirus i de com 
referma el seu rol de referent de recerca a Europa i al món. El conjunt del 
sistema de coneixement català està contribuint decisivament a l’esforç 
científic global en el context de la crisi sanitària mundial, reforçant el rol del 
nostre país com a un dels principals referents científics europeus i del món. 
Són múltiples els centres de recerca, les universitats, centres tecnològics i 
altres agents del nostre sistema que estan liderant o participant activament 
en alguns dels projectes científics més rellevants destinats a minimitzar els 
efectes de l’epidèmia global de coronavirus COVID-19.  
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El Govern encarrega l'informe per implementar 
l'estratègia científica i tècnica per reactivar l'activitat 
després del confinament 
 

 Es nomena Oriol Mitjà assessor del president, sense retribució,  i 
responsable de l'elaboració d'aquest informe 
 

El Govern ha acordat encarregar un informe que serveixi de base per 
implementar l’estratègia científica i tècnica, que permetrà valorar les mesures 
de salut pública i d’altres necessàries per controlar la infecció en la població i 
recuperar l’activitat social i econòmica després de la situació de confinament. 
També servirà per assessorar la implementació de l’informe fins a la 
normalització de la situació. Serà un informe coordinat pel Departament de la 
Presidència.  
 
Com a assessor i responsable de l’elaboració de l’informe, l’Executiu ha 
nomenat Oriol Mitjà i Villar, el qual no percebrà cap retribució per aquestes 
funcions ni tindrà cap dret de naturalesa econòmica per assistir a les reunions 
derivades d’aquest acord, ni tindrà dret a cap tipus d’indemnització. Aquest 
informe es lliurarà al president de la Generalitat en un termini de 15 dies i se’n 
donarà compte al Govern de manera immediata al seu lliurament. 
 
L’Executiu ha pres aquestes mesures davant la projecció de la malaltia a 
Catalunya que han fet diversos experts, basada en l’evolució que ha tingut tant 
en d’altres països com aquí. En aquest sentit, sembla que hi ha un cert consens 
que el nou coronavirus SARS-Cov-2 no es pugui eliminar a curt termini, fet que 
provocarà la necessitat de coordinar i establir acuradament les diferents fases 
de recuperació de l’activitat social i econòmica per minimitzar els possibles 
rebrots durant els propers mesos.  
 
Fins a dia d’avui, tots els esforços s’han centrat en cinc punts: reduir el ritme de 
contagi; atendre totes aquelles persones que requereixen assistència sanitària; 
evitar la saturació del sistema de salut; atendre les persones més vulnerables i  
dotar-se dels materials i equipaments necessaris. D’aquesta forma, les mesures 
adoptades i la col·laboració de la ciutadania estan generant avenços en tots els 
àmbits i permeten ja iniciar la preparació per a les fases posteriors. 
 
Cal recordar que el dia 3 de març, en el primer Govern posterior al coneixement 
del primer cas a Catalunya, es va activar la revisió del Pla d’actuació del 
PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents 
amb potencial alt risc amb l’objectiu de coordinar a tots els departaments de la 
Generalitat per gestió integral de la crisi del Covid-19, no només des del punt 
de vista sanitari sinó també pel que fa al potencial impacte en el funcionament 
de les activitats ordinàries de la població. 
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L’11 de març, quan l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va passar a 
considerar la Covid-19 com a una pandèmia en lloc d’epidèmia arran de 
l’expansió de la malaltia en 114 països, es va activar la fase d’alerta del Pla 
PROCICAT que va comportar l’inici de les mesures de reducció d’activitats i 
limitacions d’aforament fins al confinament de la població. 
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El Govern posa en marxa la línia de préstecs per a 
autònoms i empreses afectats per la crisi de la Covid-
19 
  

 L’ICF podrà a partir d’ara atorgar crèdits directament a autònoms i 
empreses, amb un límit de 700 milions d’euros, amb l’objectiu de 
cobrir les necessitats de liquidat i assegurar llocs de treball 
 

 Per la seva banda, Avalis de Catalunya avalarà el 100% dels 
préstecs formalitzats a través d’entitats financeres i l’ICF fins a un 
límit de 300 milions d’euros 
 

 El conjunt d’aquestes mesures permetrà aportar finançament per 
un màxim de 1.000 milions d’euros per tal d’enfortir el teixit 
empresarial de Catalunya, tal com ja es va anunciar el passat 12 de 
març  

  
El Govern de la Generalitat ha aprovat que l’Institut Català de Finances (ICF) 
pugui atorgar directament finançament a autònoms i empreses que s’hagin vist 
afectats per la crisi sanitària de la Covid-19 i tinguin necessitats de liquiditat 
derivades de l’emergència actual. L’objectiu d’aquests préstecs és donar suport 
al teixit econòmic català i prioritzar el manteniment de llocs de treball oferint 
solucions financeres que complementin l’oferta d’altres institucions i entitats.  
  
Aquesta línia de finançament “ICF COVID-19”, dotada amb 700 milions d’euros, 
permetrà que autònoms i empreses puguin sol·licitar préstecs a l’ICF per 
imports de fins a un màxim de 2,5 milions d’euros. El Departament de la 
Vicepresidència i d’Economia i d’Hisenda assumirà el 80% del risc viu dels 
préstecs.  
  
Pel que fa al termini, els autònoms i pimes podran retornar el crèdit a un màxim 
de 5 anys, amb possibilitat de carència de fins a 1 any. Per la resta d’empreses, 
el termini màxim serà de 4 anys, amb fins a un any de carència inclòs. 
  
Per últim, l’acord també autoritza la possibilitat que l’ICF avali els préstecs 
atorgats per entitats financeres directament relacionats amb la Covid-19. En 
aquest cas, l’aval emès per l’ICF davant les entitats financeres serà com a 
màxim del 80% del principal i amb un màxim de 5 milions d’euros per empresa. 
  
Avals d’Avalis de Catalunya 
 
La Generalitat també ha aprovat avui un nou conveni de col·laboració amb 
Avalis de Catalunya per impulsar l’accés al finançament amb aval. 
  
En aquest sentit, Avalis de Catalunya avalarà el 100% dels préstecs de la línia 
ICF-Avalis liquiditat COVID-19, que es formalitzin a través d’entitats financeres 
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i de l’ICF, amb l’objectiu de cobrir les necessitats de circulant d’autònoms i 
pimes i assegurar el manteniment de llocs de treball. En total, Avalis posarà a 
disposició del teixit empresarial 300 milions d’euros.  
  
En aquest cas, el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i d’Hisenda 
dotarà amb 30 milions d’euros el fons de provisions tècniques d’Avalis per tal 
d’enfortir la solvència de la societat. 
  
El conjunt d’aquestes mesures permetrà aportar finançament per un màxim de 
1.000 milions d’euros per tal d’enfortir el teixit empresarial de Catalunya, tal com 
ja va anunciar el Govern el passat 12 de març.  
  
Els dos acords aprovats avui anul·len el que va es va aprovar el passat 24 de 
març de 2020 en que es regulava la col·laboració entre el Departament de la 
Vicepresidència i d’Economia i d’Hisenda amb Avalis de Catalunya i l’Institut 
Català de Finances, pel qual es regulava el fons associat al finançament ICF-
Avalis Liquiditat. 
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El Govern aprova una subvenció de 45 milions d’euros 
per millorar la planta de valorització energètica de 
residus del Camp de Tarragona 
 

 L’ajut aprovat suposa el finançament d’un 60% del pressupost per 
a les actuacions previstes 

 

 La Mancomunitat d’incineració de residus urbans de Tarragona 
aportarà 30 milions d’euros, el 40% restant de la inversió 

 

El Govern ha aprovat concedir una subvenció de 45 milions d’euros a la 
Mancomunitat d’incineració de residus urbans de Tarragona, per al finançament 
del 59,9% de les actuacions de millora previstes a la planta de valorització 
energètica de residus del Camp de Tarragona. La Mancomunitat la conformen 
els municipis de Tarragona, Reus, Valls, Salou, Vila-Seca, Cambrils, Constantí 
i la Canonja. 
 
D’aquesta partida, 35 milions d’euros seran amb càrrec al fons de gestió del 
cànon de residus municipals, i 10 milions d’euros correspondran a 
transferències de la Generalitat de Catalunya. La Mancomunitat d’incineració 
de residus urbans de Tarragona assumirà la resta del finançament per a les 
actuacions, per un total de 30 milions d’euros, que correspon al 40%. 
 
Aquesta infraestructura de tractament de residus és clau en el Camp de 
Tarragona i l’actuació objecte de la subvenció està prevista en el Pla Territorial 
Sectorial d’Infraestructures de Gestió de Residus Municipals de Catalunya 
(PINFRECAT20). La inversió prevista permetrà que la planta de valorització 
energètica incorpori les Millors Tècniques Disponibles (MTD) d’acord amb les 
conclusions europees pel sector de la incineració de residus. 
 
La Mancomunitat havia demanat la subvenció per millorar la planta l’any 2018 
i, a finals de 2019, el president de l’ens i alcalde de Tarragona, i el president de 
l’empresa pública Serveis d’Incineració de Residus Urbans (SIRUSA) i alcalde 
de Reus, van manifestar la urgència d’iniciar les actuacions per adequar-la a la 
normativa europea. 
 
Les directives del Parlament Europeu i del Consell estableixen una jerarquia en 
la gestió dels residus per la qual la valorització energètica és prioritària respecte 
del dipòsit controlat. Aquesta jerarquia està recollida al Programa de Gestió de 
Residus i Recursos de Catalunya (PRECAT20). A més, Europa fixa un objectiu 
de dipòsit màxim del 10% dels residus municipals generats de cara al 2035. Per 
assolir aquest objectiu és imprescindible millorar la capacitat de valorització 
energètica actual incorporant les millores tècniques disponibles.  
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El Govern impulsa un paquet de mesures econòmiques 
per flexibilitzar l’activitat empresarial en l’àmbit de la 
gestió de residus 
 

 Es proposa una reducció del 50% del cànon de residus industrials 
i del cànon de residus de la construcció durant els mesos d’abril i 
maig 

 

 Es bonifica al 100% les taxes associades a la tramitació telemàtica 
de documents de residus, i també en la tramitació de la inscripció 
al Registre de persones productores de residus de Catalunya 

 

 Se suprimeixen les fiances de residus per als gestors de residus no 
perillosos, mesura que pot suposar l’alliberament de prop de 40 
milions d’euros  

 
El Govern ha aprovat un conjunt de mesures per pal·liar els efectes que sobre 
l’activitat econòmica està causant la pandèmia de la Covid-19; en concret, són 
mesures que aplicarà l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) amb l’objectiu 
de flexibilitzar i facilitar l’activitat econòmica de les empreses tant productores 
de residus com de gestió de residus. 
 
Una de les mesures va encaminada a establir una bonificació del 50% dels 
cànons de residus industrials i de residus de la construcció durant el mesos 
d’abril i maig de 2020, cosa que haurà de permetre guanyar liquiditat a les 
empreses que paguen aquests cànons. 
 
El segon paquet de mesures afecta la tramitació que les empreses fan davant 
l’Agència de Residus de Catalunya. Així: 
 

 S’estableix una bonificació del 100% en la tramitació telemàtica dels 
documents de gestió de residus (actualment aquesta bonificació és del 
60%). 

  

 També s’estableix una bonificació al 100% de la taxa associada al servei 
de tramitació d’expedients d’inscripció i d’anotació de modificacions en 
el Registre general de persones productores de residus de Catalunya, 
en la mesura que aquests tràmits es poden realitzar durant l’estat 
d’alarma, atès que es tramiten per via telemàtica 

 
Es tracta, per tant, d’una mesura avaluada i que continua amb la progressiva 
implantació dels mitjans electrònics a l’àmbit de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya i que pot implantar-se de manera immediata i permanent. 
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Finalment, la tercera mesura que s’impulsa proposa suprimir les fiances de 
gestors de residus no perillosos tant pel que fa als actuals gestors en servei 
com per a noves peticions. Es preveu aplicar aquesta mesura a petició del 
gestor i serà valorada per l’Agència cas a cas. 
 
Actualment, el total de fiances dipositades a l’ARC pels agents que operen en 
activitats relacionades amb els residus és de 62,5 milions d’euros. S’estima que 
d’aquests, 40 milions d’euros (el 64%) corresponen a les fiances de gestors de 
residus no perillosos que es podrien retornar amb aquesta mesura. Aquest 
import serà retornat als gestors, amb la qual cosa tindran alliberats recursos que 
podran destinar a la seva activitat econòmica. 
 
Amb l’entrada en vigor d’aquesta mesura, els gestors de residus no perillosos 
gaudiran de l’estalvi del cost de la formalització de la fiança, que repercuteix en 
els resultats de l’activitat empresarial. Aquesta devolució es podrà sol·licitar per 
part dels gestors de residus fins el 31 de desembre de 2020, pendent que de 
cara al nou pressupost de 2020 la mesura quedi implantada de forma definitiva. 
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El Govern atorga a l’AMB una subvenció FEDER de 2,1 
milions d’euros per ampliar la xarxa pedalable 
metropolitana BiciVia  
 

 L’objectiu d’aquest projecte és fomentar estratègies de reducció del 
carboni, especialment en les zones urbanes, promocionant la 
mobilitat urbana multimodal sostenible 

 
El Govern ha acordat autoritzar una subvenció del fons europeu FEDER de 
2.172.700 euros a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) amb l’objectiu 
d’ampliar la xarxa de carrils bici denominada Bicivia. El projecte suma un total 
de 4.345.400 euros, dels quals els ajuts FEDER en cobreixen el 50%, és a dir, 
els esmentats 2.172.700 euros.  
 
L’acord, que autoritza el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i 
Hisenda a atorgar la subvenció, s’emmarca en el conveni de col·laboració entre 
la Generalitat de Catalunya i l’AMB signat l’agost del 2017. Aquest conveni 
pretén desenvolupar actuacions dels eixos prioritaris 2, 4 i 6 del Programa 
operatiu d’inversió en creixement i ocupació FEDER Catalunya 2014-2020.  
 
L’ampliació de la xarxa Bicivia forma part de l’eix prioritari 4, que vol afavorir el 
pas a una economia baixa en carboni. Concretament, l’objectiu d’aquest 
projecte és fomentar estratègies de reducció del carboni, especialment en les 
zones urbanes, promocionant la mobilitat urbana multimodal sostenible. La 
compleció de la Bicivia impulsarà el canvi modal cap a la bicicleta, i la reducció 
de l’ús del cotxe i la motocicleta permetrà disminuir les emissions 
metropolitanes de CO2 en un 0,3%. 
 
Bicivia és la xarxa d'eixos pedalables que connecten d’una manera ràpida i 
segura els municipis metropolitans de Barcelona. Bicivia preveu més de 500 
quilòmetres (414 quilòmetres sense Barcelona ciutat) de carrils bici, dividits en 
una xarxa bàsica, formada pels eixos que uneixen els nuclis de població més 
habitats i amb més activitat econòmica, i en una secundària, per la resta de 
poblacions.  
 
L’entramat de la xarxa Bicivia està format per 9 eixos pedalables: 4 eixos 
verticals, que travessen la metròpolis de nord a sud, i 5 eixos horitzontals, que 
la creuen d'est a oest. Els eixos verticals segueixen el curs fluvial del rius 
Llobregat i Besòs, mentre que els carrils bici horitzontals discorren per la banda 
de la costa i per l’interior. 
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Nomenaments 
 
Elisabet Nebreda Vila, secretària d'Acció Exterior i de la Unió Europea del 
Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
 
Nascuda a Barcelona l’any 1981. 
  
És llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, té un Màster en 
Relacions Internacionals per la Universitat de Nottingham (Anglaterra) i un 
postgrau en Dret de la Unió Europea per la Universitat de Barcelona. 
  
Des del 2008 al 2014, ha desenvolupat gran part de la seva carrera professional 
treballant a la consultora GEA - Gabinet Europeu d’Assessorament. 
Posteriorment, va treballar durant quatre anys i mig al Parlament Europeu com 
a assessora del Grup Parlamentari Verds/ALE en matèria de drets, llibertats, 
justícia i assumptes interiors, així com en afers exteriors (2014-2018). 
  
Des de l’octubre de 2019, era la directora general d’Afers Globals. Anteriorment, 
ocupava el càrrec d’adjunta al cap del gabinet del Departament d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència, des d’on donava suport i assistència a 
les activitats del conseller i coordinava les unitats que en depenen.  
  
 
Miquel Royo Vidal, director general d'Afers Globals del Departament 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
 
Nascut a Barcelona l’any 1988. 
 
És llicenciat en Relacions Internacionals per la Universitat de Birmingham i té 
un Màster en Estudis Europeus per la London School of Economics and Political 
Science.  
 
Dins la seva trajectòria professional, destaca la seva tasca al Parlament 
Europeu com a assessor i coordinador del grup d’assessor locals dels 
eurodiputats d’Esquerra (2016-2018). Prèviament, havia treballat en l’àmbit 
privat per a empreses multinacionals.  
 
El novembre de 2018 va ser nomenat delegat adjunt de la Delegació del Govern 
davant la Unió Europea, càrrec que ha desenvolupat fins a dia d’avui. 
Anteriorment, de juny a novembre de 2018, va ser assessor del gabinet del 
conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.  
 
 
 


