INSTRUCCIÓ 17/2020, DE 18 DE JULIOL, DE LA SECRETARIA GENERAL SOBRE ELS
PROCEDIMENTS

ADMINISTRATIUS

PER

LA TRAMITACIÓ

D’EXPEDIENTS

DE

REGULACIÓ D’OCUPACIÓ

El Govern de la Generalitat de Catalunya, amb data 14 de juliol de 2020, ha publicat el
Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de
salut pública, i d'adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19.
Aquest Decret llei ha modificat l’article 55 de la Llei 18/2020, de 22 d’octubre, de salut
pública, habilitant l’autoritat sanitària a adoptar mesures de limitació de l’activitat, el
desplaçament de persones i la prestació de serveis bàsics.

La Instrucció de 16/2020, de 15 de juliol de la Secretaria General, es va dictar amb la
voluntat de resoldre dubtes i clarificar el procediment sobre els expedients de regulació
d’ocupació per causes de força major, que tenen relació directa amb noves restriccions,
concretament per als municipis Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, la Granja d’Escarp, Seròs i
Torres de Segre, així com els barris d’Hospitalet afectats, i també atenent a la nova
normativa que s’ha anat dictant en matèria de regulació temporal d’ocupació, adaptant i els
mecanismes i procediments de tramitació d’expedients.
Al DOGC 8180, de 18 de juliol, s’ha publicat la Resolució SLT/1746/2020, de 17 de juliol, per
la qual s'adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot
epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als següents municipis: Barcelona, Viladecans, el
Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà, Sant Just Desvern,
Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de
Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Badalona.
El mateix 18 de juliol, s’ha publicat en el DOGC 8180A, la Resolució SLT/1747/2020, de 18
de juliol, per la qual s'adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la
contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als municipis de la comarca de la
Noguera i a determinats municipis de la comarca del Segrià.
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Atenent a l’exposat, aquesta Instrucció determina que, als municipis que es relacionen el la
Resolucions SLT/1746/2020, de 17 de juliol i SLT/1747/2020, de 18 de juliol, esmentades,
els és aplicable la INSTRUCCIÓ 16/2020, DE 15 DE JULIOL DE LA SECRETARIA
GENERAL SOBRE ELS PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS PER LA TRAMITACIÓ
D’EXPEDIENTS DE REGULACIÓ D’OCUPACIÓ.

Sant Antoni de Vilamajor, a 18 de juliol de 2020
Signat per:
Josep Ginesta i Vicente
Secretari General
Treball, Afers Socials
I Famílies
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