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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'INTERIOR
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.
El Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, va establir l'obligació d'un permís retribuït recuperable per a les
persones treballadores per compte aliè que no desenvolupen l'activitat laboral en serveis essencials del 30 de
març al 09 d'abril inclosos. Aquesta regulació ha permès reduir substancialment la mobilitat contribuint al
distanciament social i a la contenció de les infeccions per la COVID-19.
Davant la probable no pròrroga d'aquesta obligació un cop finalitzi el termini esmentat, s'obre un escenari de
reducció de les mesures de restricció. Això comporta el retorn a la situació prèvia existent entre el 14 i el 29 de
març, regulada pel Reial decret 463/2020, de 14 de març pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de
la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. En aquest escenari la mobilitat es limita a
determinades causes que inclouen l'activitat laboral, sense restriccions a excepció de l'apertura al públic dels
locals i establiments minoristes. Per tant, comportarà un retorn generalitzat a l'activitat laboral a partir del
dimarts dia 14 d'abril.
El principal risc és que es reprodueixin els escenaris d'alta ocupació dels transports públics que es van produir
en el període del 14 al 29 de març, especialment els primers dies de vigència de l'estat d'alarma. Aquests
escenaris van en contra de l'objectiu de distanciament social, i poden afavorir un repunt dels contagis, anul·lant
l'esforç realitzat, i la contenció actual de les infeccions.
En aquest sentit, cal referir que han estat nombroses les mesures que el Govern de la Generalitat ha demanat
a l'Administració de l'Estat des de la vigència de l'Estat d'alarma, algunes de les quals han estat denegades:
Resolució de 16 de març, per la qual s'adopten mesures de prevenció i control de la infecció del SARS-CoV-2 a
Catalunya, Resolució de 25 de març, per la qual s'adopten mesures de prevenció i control de la infecció per
SARS-CoV-2 als municipis d'Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena i, per últim
Resolució de 8 d'abril, per la qual s'adopten mesures de prevenció i control de la infecció del SARS-CoV-2 a
Catalunya. Aquesta última, en concret, és la que proposa limitar el moviment als serveis essencials.
Cal persistir en aquest esforç i definir una estratègia de mesures per tal de contenir la pandèmia generada per
la COVID-19, en el nou escenari que es genera a partir del 14 d'abril, en els diferents àmbits socials afectats.
Per tot això, d'acord amb els articles 8, 9, 40.1b) i 43 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de
Catalunya, i dels articles 55, 66 i s de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública;
A proposta del conseller d'Interior, el Govern

Acorda:

1. Aprovar l'estratègia d'actuació davant de les mesures de restricció de l'activitat laboral per tal de contenir la
pandèmia generada per la COVID-19, que s'annexa a aquest Acord.

2. Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, tret de l'annex, que es
publicarà a la web del Departament d'Interior.

Barcelona, 12 d'abril de 2020
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Víctor Cullell i Comellas
Secretari del Govern

Per suplència (Decret 46/2020, de 17 de març; DOGC núm. 8088, de 18.3.2020)
Meritxell Budó Pla
Consellera de la Presidència i portaveu del Govern
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