COMUNICAT D'ACTUALITZACIÓ DE LA FASE D'EMERGÈNCIA DEL PROCICAT
La situació excepcional provocada pel Covid-19 motiva mantenir el Pla d'actuació del
PROCICAT per malalties transmissibles emergents activat en emergència-1.
El Consell Assessor del pla d’actuació del PROCICAT per emergències associades a
malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, reunit aquest matí, ha acordat
sol·licitar a l’òrgan competent de l’Administració de l’Estat, l’aixecament de les restriccions
extraordinàries vigents als municipis de la conca d’Òdena, atesa la millora dels indicadors
epidemiològics i sanitaris en aquesta zona.
Per altra banda, en la reunió del Comitè Tècnic del mateix pla d'actuació del PROCICAT
s’ha acordat el següent:
Amb l’objectiu de minimitzar el malbaratament d’aliments i, alhora, cobrir les
necessitats de col·lectius especialment vulnerables, s’acorda permetre la recollida
d’aliments (per exemple, i no exclusivament, dels centres escolars que romanen
tancats) per al seu trasllat a bancs d’aliments o activitats assimilades. Aquest trasllat
s’haurà de fer seguint les consignes de seguretat en el transport de mercaderies
estipulades durant l’estat d’alarma derivat de la crisi sanitària.
Arran de les consultes rebudes, recordar:
El que estableix el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se
regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por
cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la
movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19en el
seu “Artículo 4. Actividad mínima indispensable. Las empresas que deban
aplicar el permiso retribuido recuperable regulado en este artículo podrán, en
caso de ser necesario, establecer el número mínimo de plantilla o los turnos de
trabajo estrictamente imprescindibles con el fin de mantener la actividad
indispensable. Esta actividad y este mínimo de plantilla o turnos tendrá como
referencia la mantenida en un fin de semana ordinario o en festivos.
L’excepció prevista a la Nota interpretativa para el sector industrial sobre la
aplicación del Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula
un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadores por cuenta
ajena que no presten Servicios esenciales: “Por otra parte, también quedan
exceptuadas de la aplicación del artículo 2, las personas trabajadoras respecto
de las actividades de importación y exportación de todo tipo de productos,
bienes y materiales, en la medida en que se configuran como clave del
abastecimiento o del cumplimiento de compromisos de contratos internacionales
”.
Traslladar a través de la Delegació del Govern a Catalunyala sol·licitud
d’aclarimentsen relació a les restriccions relatives als desplaçaments a horts
particulars amb finalitat d’autoabastament d’aliments, així com les restriccions
aplicables a l’assistència a centres de culte.

cecat@gencat.cat

www.gencat.cat/emergencies

1 de 2

@emergenciescat

Al següent enllaç podeu descarregar la Guia de gestió de cadàvers en cas de COVID- 19 i
mesures sanitàries de prestació dels serveis funeraris, elaborada pel Departament de Salut:

http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/guia-serveis-fun
Des del següent enllaç es pot descarregar el certificat autoresponsable de desplaçament en
el marc de l'estat d'alarma per la crisi sanitària per la COVID-19 en diferents formats, així
com el document amb les respostes a les preguntes més freqüents sobre aquest certificat:

https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malaltiesEn aquest enllaç podeu trobar la relació de la normativa publicada al BOE en relació amb la
crisi sanitària pel COVID-19:
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355&modo=2&nota=0
Us adjuntem a continuació els enllaços als webs del Departament de Salut amb informació i
recomanacions d'interès.
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/administracio-local/
S'emetrà un nou comunicat tan aviat com es produeixin novetats en el desenvolupament de
la situació d'emergència.
Si el vostre municipi disposa de xarxa RESCAT recordeu de tenir connectat el terminal.
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