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Resolucions i mesures adoptades COVID-19.
Data: 16 abril 2020 – 9.00h
FALLES
DECRET 4/2020, de 10 de març, de president de la Generalitat, pel qual se suspèn i s’ajorna la celebració de les festes de
les Falles a la Comunitat Valenciana, i de la Magdalena a Castelló.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/11/pdf/2020_2394.pdf
EDUCACIÓ
RESOLUCIÓ de 11 de març de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorden mesures
excepcionals en relació amb les pràctiques en centres sanitaris del sistema valencià de salut i centres sanitaris privats per
part d'estudiants d'universitats públiques i privades de la Comunitat Valenciana, així com per part d'estudiants de cicles
formatius de Formació Professional de la Comunitat Valenciana, per limitar la propagació i el contagi de l'Covid19.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2467.pdf
RESOLUCIÓ de 12 de març de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la que s'acorden mesures
excepcionals amb els programes d'intercanvi de professorat i alumnat, així com amb les estades formatives amb el
personal docent de qualsevol nivell educatiu, per limitar la propagació i el contagi de l'Covid-19.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2485.pdf
RESOLUCIÓ de 12 de març de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorda suspendre
temporalment l'activitat educativa i formativa presencial a tots els centres i etapes, cicles, graus, cursos i nivells
d'ensenyament a la Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la situació i evolució del coronavirus (Covid-19)
(DOGV2020.03.13).
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2526.pdf
RESOLUCIÓ de 12 de març de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorda suspendre
temporalment l'activitat educativa i formativa presencial a tots els centres i etapes, cicles, graus, cursos i nivells
d'ensenyament a la Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la situació i evolució del coronavirus (Covid-19).
www.dogv.gva.es/datos/2020/03/14/pdf/2020_2566.pdf
RESOLUCIÓ de 13 de març de 2020, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es
desenvolupa per a l'àmbit universitari i d'ensenyaments artístics superiors, la Resolució de 12 de març, de la Conselleria
de Sanitat Universal i Salut Pública, de suspensió temporal de l'activitat educativa i formativa presencial a tots els
centres, etapes, cicles, graus, cursos i nivells d'ensenyament de la Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la
situació i evolució del coronavirus (Covid-19).
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2544.pdf
RESOLUCIÓ de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, de 23 de març de 2020, per la qual s'acorda el tancament
de tots els centres educatius de la Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada
pel COVID-19.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/24/pdf/2020_2683.pdf
DECRET LLEI 2/2020, de 3 d'abril, de mesures urgents, en l'àmbit de l'educació, de la cultura i de l'esport, per pal·liar els
efectes de l'emergència sanitària provocada per la Covid-19.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/06/pdf/2020_2818.pdf
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SANITAT
RESOLUCIÓ de 12 de març de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la que s'acorden mesures
especials de caràcter preventiu en matèria de sanitat en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, per limitar la propagació i el
contagi de l'Covid-19.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2527.pdf
RESOLUCIÓ de 12 de març de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la que s'acorden mesures
especials de caràcter preventiu en vetlles en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, per limitar la propagació i el contagi pel
Covid-19.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2529.pdf
DECRET 32/2020, de 13 de març de 2020, de Consell, pel qual es disposen mesures extraordinàries de gestió sanitària a
salvaguarda de la salut pública a causa de la pandèmia per coronavirus SARS-CoV (Covid-19).
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/14/pdf/2020_2566.pdf
RESOLUCIÓ de 17 de març de 2020, de la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es
disposen mesures extraordinàries de gestió dels serveis socials i sociosanitaris en salvaguarda de les persones més
vulnerables en el marc de la pandèmia per Covid-19.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/18/pdf/2020_2617.pdf
RESOLUCIÓ de 20 de març de 2020, la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorda la mesura
especial per a la inhumació immediata de persones mortes per coronavirus COVID-19, en l'àmbit de la Comunitat
Valenciana.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/21/pdf/2020_2671.pdf
Ordre SND / 272/2020, de 21 de març, per la qual s'estableixen mesures excepcionals per expedir la llicència
d'enterrament i la destinació final dels cadàvers davant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID - 19.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3974
RESOLUCIÓ de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, en relació amb l'Ordre SND / 271/2020, de 19 de març,
del Ministeri de Sanitat, per la qual s'estableix l'autoritat competent per a la sol·licitud dels EPI per les entitats locals, en
l'àmbit de la Comunitat Valenciana, en la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/27/pdf/2020_2725.pdf
RESOLUCIÓ de 25 de març de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la que s'acorden mesures
especials de caràcter preventiu en establiments funeraris de qualsevol tipus en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, per
limitar la propagació i el contagi per el COVID-19.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/27/pdf/2020_2726.pdf
RESOLUCIÓ de 28 de març de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la que es deleguen en la
comissionada de la Presidència de la Generalitat per a la coordinació dels subministraments de la Generalitat davant de
la infecció de Covid-19 a la Comunitat Valenciana, les facultats ordinàries de contractació referides a aquells contractes
que estiguin estretament vinculats als fets justificatius de la declaració de l'estat d'alarma.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/29/pdf/2020_2742.pdf
RESOLUCIÓ de 30 de març de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, relativa a les mesures especials
de caràcter preventiu en establiments funeraris, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la
Covid-19.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/01/pdf/2020_2764.pdf
RESOLUCIÓ de 6 d'abril de 2020, de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es determinen els
serveis essencials de determinats centres i serveis, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, amb motiu de l'Covid-19.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/07/pdf/2020_2828.pdf
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RESOLUCIÓ de 19 de març de 2020, de la directora general d'Assistència Sanitària, pel qual es sotmet al tràmit
d'informació pública el projecte de Decret de Consell, pel qual es regula la realització d'anàlisis genètiques i
biomarcadors moleculars amb fins assistencials i la seva organització en el Sistema Valencià de Salut.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/07/pdf/2020_2822.pdf
RESOLUCIÓ de 15 d'abril de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la que s'efectua la donació de
màscares higièniques per a la població vulnerable en l'àmbit de l'estat d'alarma Covid-19, a la Comunitat Valenciana.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/16/pdf/2020_2939.pdf
POLÍTIQUES INCLUSIVES
RESOLUCIÓ de 12 de març de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la que s'acorden mesures
excepcionals en relació amb els centres d'oci especialitzats d’Atenció a Majors (CEAM), clubs socials de jubilats, llars del
pensionista o similars, de qualsevol titularitat, l'objectiu sigui cultural o d'oci, per limitar la propagació i el contagi
de l'Covid-19.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2483.pdf
RESOLUCIÓ de 18 de març de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la que s'acorden mesures
excepcionals en relació amb les actuacions sanitàries a les residències per a persones majors dependents,
independentment de la seva titularitat i tipologia de gestió, en salvaguarda de la salut pública a causa de la pandèmia
per coronavirus SARS-CoV (Covid-19).
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/18/pdf/2020_2631.pdf
RESOLUCIÓ de 25 de març de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es
disposen mesures extraordinàries de gestió de l'acció concertada de centres d'atenció diürna i ambulatòria sense
importar el sector de referència i tipologia de centre, en el marc de la pandèmia per Covid-19.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/27/pdf/2020_2717.pdf
RESOLUCIÓ de 27 de març de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual
s'estableixen les directrius per organitzar els serveis socials d'atenció primària amb motiu de l'estat d'alarma provocat
per la pandèmia de Covid-19.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/28/pdf/2020_2737.pdf
RESOLUCIÓ de 3 d'abril de 2020, de la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es
confirmen mesures extraordinàries de gestió dels serveis socials i sociosanitaris en salvaguarda de les persones més
vulnerables en el marc de la pandèmia per Covid-19 i s'estableixen noves.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/04/pdf/2020_2816.pdf
DECRET 43/2020 de Consell, de 3 d'abril, d'aprovació de les bases reguladores de concessió directa de subvencions a les
entitats locals titulars de serveis socials d'atenció primària, per fer front a l'impacte de la Covid-19.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/07/pdf/2020_2819.pdf
CORRECCIÓ d'errors del Decret 43/2020, de Consell, de 3 d'abril, d'aprovació de les bases reguladores de concessió
directa de subvencions a les entitats locals titulars de serveis socials d'atenció primària per fer front a l'impacte de la
Covid-19.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/11/pdf/2020_2890.pdf
RESOLUCIÓ de 13 d'abril de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual
s'habiliten temporalment determinats centres com a centres d'acollida temporal d'emergència de caràcter social i
sociosanitari en el marc de la pandèmia per Covid-19.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/14/pdf/2020_2905.pdf
Centres d'atenció diürna de Serveis Socials
RESOLUCIÓ de 13 de març de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorden mesures
especials en relació amb l'activitat de determinats centres d'atenció diürna de Serveis Socials, independentment de la
seva titularitat i tipologia de gestió, per limitar la propagació i contagi pel COVID-19.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/14/pdf/2020_2562.pdf

Telèfon assistència a Ajuntaments d'Alacant: 96 1192 87 03
Telèfon assistència a Ajuntaments de Castelló: 96 192 84 18
Telèfon assistència a Ajuntaments de València: 96 192 84 18
Telèfon assistència a persones: 900 300 555
Telèfon assistència a empreses i autònoms: 900 353 135
Telèfon assistència a organitzacions socials: 900 362 236

RESOLUCIÓ de 9 d'abril de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques inclusives, per la qual és en
disposen Mesures extraordinàries de gestió dels Contractes de gestió integral de centres d'atenció diürna i ambulatòria i
els Prestacions vinculades a aquests serveis independentment de el sector de referència I tipologia de centre en el marc
de la pandèmia per Covid-19.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/10/pdf/2020_2867.pdf
Activitats esportives i de lleure
RESOLUCIÓ de 11 de març de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la que s'acorden mesures
excepcionals per a esdeveniments de competició professional esportiva a la Comunitat Valenciana, per limitar la
propagació i el contagi pel Covid-19.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/12/pdf/2020_2445.pdf
RESOLUCIÓ de 11 de març de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la que s'acorden mesures
excepcionals per a esdeveniments festius i de concentració de persones, a la Comunitat Valenciana, per limitar la
propagació i el contagi pel Covid-19.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/12/pdf/2020_2446.pdf
RESOLUCIÓ de 12 de març de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la que s'acorden mesures
excepcionals en relació amb les activitats i viatges d'oci, culturals o similars, organitzats per centres socials i educatius de
qualsevol nivell, associació, entitat cultural o altres, dins o fora de la Comunitat Valenciana, per limitar la propagació i el
contagi de l'Covid-19.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2484.pdf
RESOLUCIÓ de 13 de març de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la que s'acorden mesures
excepcionals per a esdeveniments de caràcter cultural, recreatiu o de oci, de titularitat pública i privada, a la Comunitat
Valenciana, per limitar la propagació i el contagi pel Covid-19 (DOGV 2020.03.13).
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2560.pdf
RESOLUCIÓ de 13 de març de 2020, de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la que s'acorden mesures
especials de caràcter preventiu en matèria d'espectacles públics, activitats recreatives, activitats socioculturals i
establiments públics, per limitar la propagació i contagi pel COVID-19
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2561.pdf
OCUPACIÓ
Resolució de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública de mesures excepcionals a adoptar en els centres
de treball dependents de l'Administració de la Generalitat amb motiu de l'COVID19. (Pendent de publicació en el Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana)
DECRET LLEI 1/2020, de 27 de març, de Consell, de mesures urgents de suport econòmic i financer a les persones
treballadores autònomes, de caràcter tributari i de simplificació administrativa, per fer front a l'impacte de la Covid-19.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/30/pdf/2020_2740.pdf
DECRET 41/2020, de 27 de març, de Consell, de mesures extraordinàries aplicables als serveis essencials d'intervenció de
gestió de l'emergència per la pandèmia per Covid-19.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/30/pdf/2020_2739.pdf
CORRECCIÓ d'errors de Decret llei 1/2020, de 27 de març, de Consell, de mesures urgents de suport econòmic i financer
a les persones treballadores autònomes, de caràcter tributari i de simplificació administrativa, per fer front a l'impacte
de la Covid-19.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/01/pdf/2020_2773.pdf
RESOLUCIÓ d'1 d'abril de 2020, de director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual
s'estableixen instruccions amb relació a la impartició de formació professional per a l'ocupació després de la suspensió
de les accions formatives a conseqüència de la crisi sanitària provocades pel COVID-19.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/03/pdf/2020_2795.pdf
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DECRET 44/2020, de 3 d'abril, de Consell, d'aprovació de les bases reguladores de concessió directa d'ajudes urgents a
persones treballadores en règim d'autònom afectades per la Covid-19.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/04/pdf/2020_2813.pdf
Extracte de l'DECRET 44/2020, de 3 d'abril de 2020, del Consell, pel qual s'aproven les bases reguladores per a la
concessió directa d'ajudes urgents a persones treballadores en règim de autònoms que desenvolupin la seva activitat a la
Comunitat Valenciana i s'han vist afectades per la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/04/pdf/2020_2817.pdf
RESOLUCIÓ de 2 d'abril de 2020, de director general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual s'avoca
competències per resoldre els expedients temporals de regulació d'ocupació relacionats amb les mesures adoptades per
la Covid-19 a la Comunitat Valenciana en determinades circumstàncies.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/06/pdf/2020_2801.pdf
RESOLUCIÓ de 30 de març de 2020, de director general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual s'acorda
l'ampliació del termini per resoldre i notificar els expedients temporals de regulació d'ocupació relacionats amb les
mesures adoptades per la Covid-19 a la Comunitat Valenciana.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/06/pdf/2020_2802.pdf
CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 2 d'abril de 2020, de director general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per
la qual s'avoca competències per resoldre els expedients temporals de regulació d'ocupació relacionats amb les mesures
adoptades per la Covid-19 a la Comunitat Valenciana en determinades circumstàncies.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/07/pdf/2020_2821.pdf
RESOLUCIÓ de 31 de març de 2020, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual
es deixa sense efectes per causes sobrevingudes la convocatòria per al exercici 2020, de les ajudes per a millorar la
competitivitat i sostenibilitat de les pimes industrials dels sectors de la Comunitat Valenciana del calçat, ceràmic, metallmecànic, tèxtil, joguina, marbre, fusta-moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, paper i arts
gràfiques, valorització de residus, biotecnologia, producció audiovisual i producció de videojocs, dins de la tercera fase
d'implantació de el Pla estratègic de la indústria valenciana.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/07/pdf/2020_2811.pdf
ACORD de 3 d'abril de 2020, del Consell, pel qual s'autoritza una transferència de crèdit del capítol 7 de el programa
722.20, Política Industrial, a el capítol 4 de el programa 322.50, Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació, de la
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, així com una modificació del pressupost de
Laboratori Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la inclusió d'una línia de subvenció de concessió directa per import
de 57.500.000 euros (exp. 11.003 / 20-017).
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/08/pdf/2020_2832.pdf
RESOLUCIÓ de 8 d'abril de 2020 de director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es
dicta la Instrucció núm. 1 sobre l'aplicació del Decret 44/2020, de 3 d'abril, del consell, d'aprovació de les Bases
Reguladores de concessió directa d'ajudes urgents a persones treballadores en règim d'autònom afectades per la COVID19.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/09/pdf/2020_2850.pdf
RESOLUCIÓ de 8 d'abril de 2020, de director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es
dicta la Instrucció núm. 2 sobre l'aplicació del Decret 44/2020, de 3 d'abril, de Consell, d'aprovació de les Bases
Reguladores de concessió directa d'ajudes urgents a persones treballadores en règim d'autònom afectades per la COVID19.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/09/pdf/2020_2851.pdf
DECRET LLEI 3/2020, de 10 d'abril, d'adopció de mesures urgents per a establir ajudes econòmiques als treballadors i les
treballadores afectats per un ERTO, i als que han reduït la jornada laboral per conciliació familiar amb motiu de la
declaració de l'estat d'alarma per la crisi sanitària provocada per la Covid-19.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/11/pdf/2020_2895.pdf
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MEDI AMBIENT
RESOLUCIÓ de 15 de març de 2020, de director general de Prevenció d'Incendis Forestals, sobre la modificació de el
període de cremes motivat per l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
http://www.dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2020/2576
RESOLUCIÓ de 10 d'abril de 2020, de director general de Prevenció d'Incendis Forestals, sobre la modificació de el
període de cremes motivat per l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/15/pdf/2020_2901.pdf
JUSTÍCIA
Consulta sobre la forma en què caldrà procedir en el moment que perdi vigència la suspensió dels terminis previstos pel
RD 463/2020. Interpretació de la disposició addicional tercera. CSV: GEN-7d07-4fe9-e070-dd19-8ba3-4817-3299-6dfd
https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
DECRET 47/2020, de 10 d'abril, de Consell, d'adopció de mesures per la Covid-19, per a la acreditació de les actuacions
dels serveis d'assistència jurídica gratuïta per a la meritació de la indemnització.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/15/pdf/2020_2906.pdf
COMERÇ
ACLARIMENT nota informativa de la delegada de govern a la Comunitat Valenciana de 17-3-2020, per la qual es prohibeix
la instal·lació o obertura de mercats ambulants a la Comunitat Valenciana. Aquesta nota informativa no és d'aplicació en
aquells municipis que no tenen botigues o establiments comercials oberts a el públic, permetent la venda no sedentària
només de productes i béns de primera necessitat.
Nota informativa de el 17 de març de 2020 de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública sobre les mesures
preventives en matèria d'establiments públics per limitar la propagació i contagi pel COVID-19.
http://www.justicia.gva.es/documents/19317797/169685743/Nota+aclaratoria+nº%203+-+17-032020.pdf / 018f9b3f-c06a-45dB-b3f1-3914ecf30cb6
Preguntes i respostes més freqüents sobre el comerç a la Comunitat Valenciana.
http://www.indi.gva.es/documents/161328150/169707556/FAQ+comercio+17.03.2020.pdf/
c962000a-a329-4e1e-ace7-96391f216fbd
Gestió de residus:
Ordre SND / 271/2020, de 19 de març, per la qual s'estableixen instruccions sobre gestió de residus a la situació de crisi
sanitària ocasionada pel COVID-19.
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/19/snd271
TRANSPORT
RESOLUCIÓ de 18 de març de 2020, del conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual s'adopten
mesures sobre els serveis de transport públic regular d'ús general de viatgers per carretera de titularitat de la Generalitat
en aplicació del que disposa l' 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 pel COVID-19.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/18/pdf/2020_2629.pdf
RESOLUCIÓ de 18 de març de 2020, del conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat per la qual s'adopten
mesures sobre els serveis de transport públic ferroviari i tramviari prestats per Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
en aplicació del que disposa 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 pel COVID-19.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/18/pdf/2020_2630.pdf

Telèfon assistència a Ajuntaments d'Alacant: 96 1192 87 03
Telèfon assistència a Ajuntaments de Castelló: 96 192 84 18
Telèfon assistència a Ajuntaments de València: 96 192 84 18
Telèfon assistència a persones: 900 300 555
Telèfon assistència a empreses i autònoms: 900 353 135
Telèfon assistència a organitzacions socials: 900 362 236

RESOLUCIÓ de 18 de març de 2020, del consell d'administració de 18 de març de 2020 de la Autoritat de Transport
Metropolità de València per la qual s'adopten mesures sobre els serveis de transport públic regular d'ús general de
viatgers per carretera de la seva titularitat, en aplicació del que disposa el 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 pel COVID-19
www.dogv.gva.es/datos/2020/03/19/pdf/2020_2639.pdf
RESOLUCIÓ de 24 de març de 2020, del conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat per la qual es
determina la prestació de serveis de transport discrecional de viatgers en vehicles de turisme (taxi) durant la vigència de
l'estat d'alarma i les seves pròrrogues, si s'escau.
https://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/25/pdf/2020_2691.pdf
RESOLUCIÓ de 2 d'abril de 2020, del conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual s'adopten
mesures sobre els serveis de transport públic regular d'ús general de viatgers per carretera de titularitat de la
Generalitat, en aplicació del que disposa l'Ordre TMA / 306/2020, de 30 de març, per la qual es dicten instruccions sobre
reducció de serveis de transport de viatgers durant la vigència de Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març, pel qual
es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d'altri que no
prestin serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la
lluita contra el COVID-19.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/03/pdf/2020_2798.pdf
RESOLUCIÓ de 3 d'abril de 2020, del conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual s'adopten
mesures sobre els serveis de transport públic ferroviari i tramviari prestats per Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana,
en aplicació del que disposa el 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.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/04/pdf/2020_2814.pdf
RESOLUCIÓ de 3 d'abril de 2020, del consell d'administració de l'Autoritat de Transport Metropolità de València, per la
qual s'adopten mesures sobre els serveis de transport públic regular d'ús general de viatgers i viatgeres per carretera de
titularitat de la Generalitat, en aplicació del que disposa l'Ordre TMA / 306/2020, de 30 de març, per la qual es dicten
instruccions sobre reducció de serveis de transport de viatgers i viatgeres durant la vigència de Reial decret llei 10/2020,
de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per als treballadors i les treballadores per compte
d'altri que no prestin serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra la
Covid-19.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/04/pdf/2020_2815.pdf
RESOLUCIÓ de 13 d'abril de 2020, del conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual s'adopten
mesures sobre els serveis de transport públic regular d'ús general de viatgers per carretera de titularitat de la
Generalitat, en aplicació del que disposa el 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 pel COVID-19
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/14/pdf/2020_2907.pdf
SERVEI MENJADOR EN CENTRES EDUCATIUS
Nota informativa de 18 de març de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en la que s'informa sobre
mesures adoptades després a suspensió temporal de l'activitat dels menjadors dels centres educatius.
DG ADMINISTRACIÓ LOCAL
Nota informativa sobre mesures en matèria de contractació pública.
http://www.presidencia.gva.es/documents/80292207/0/Nota+Contrataci%C3%B3n+%28CS
% 29 / 5e3c02f4-66b5-4865-af92-05607186f44c
Nota informativa sobre festes locals.
http://www.presidencia.gva.es/documents/80292207/0/Carta+Aytos+Fiestas+Locales+%28C
% 29 / 01ceb8f2-6b62-409f-99fe-8342e293d815
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Nota informativa sobre l'ús dels mitjans telemàtics en la realització de sessions d'òrgans col·legiats en les entitats locals
durant la situació d'estat d'alarma.
http://www.presidencia.gva.es/documents/80292207/0/Voto+telem%C3%A1tico+%28CS
% 29 / 09721f34-86a7-4b7c-bc1f-06d3bfdcb1d3
Nota informativa sobre el permís retribuït recuperable per a persones treballadores dels serveis no essencials.
http://www.presidencia.gva.es/documents/80292207/169738692/
Nota + informativa + permís + retribuït + recuperable.pdf / 223c8ea4-54e0-4058-B747-bbc4de361cd1
Calendari previst de procediment que han de seguir els ajuntaments adherits als Fons d'Ordenació i d'Impuls Econòmic,
de el Fons de Finançament a entitats locals, perquè puguen ser ateses les necessitats financeres de 2020 que han
comunicat, en compliment de l'Acord de Comissió Delegada de Govern per a Assumptes Econòmics de 21 de febrer de
2020.
http://www.presidencia.gva.es/documents/80292207/169741524/
Calendari + previst + de l'+ procediment + que + han de + seguir + els + ajuntaments + adherits + a + els +
Fons + de + Ordenaci% C3% B3 + i + de + Impuls + Tamb% C3% B3mico% 2C
% 20del + Fons + de + Finan% C3% B3 + a + Entitats + Locals% 2C
% 20para + que + puguin + ser + ateses + les + necessitats + financeres + de + 2020 / 0fe7c439-50c6-4b5da996-361d1ec7ea1c
Nota informativa de la publicació de la resolució d'adjudicació de el Fons de Cooperació municipal 2020.
http://www.presidencia.gva.es/documents/80292207/169741553/
NOTA + INFORMATIVA + DE + LA + RESOLUCI% C3% 93N + DE + adjudicaci
% C3% 93N + DEL + FONS + D + COOPERACI% C3% 93N + MUNICIPAL + 2020 / 43220abd-303d-465d-bb58624c62a0e28a
Modificació de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local per a la realització de sessions d'òrgans
col·legiats en les entitats locals per mitjans electrònics.
http://www.presidencia.gva.es/documents/80292207/169743842/Nota+pleno+telematico+RD+1120 / 68f30475-07e1-4721-a20b-ff55aa03884a
HABITATGE
RESOLUCIÓ de 31 de març de 2020, de la Direcció general d'Habitatge i Regeneració Urbana per la qual s'adopten
determinades mesures en relació a les bonificacions en la renda del lloguer dels habitatges de promoció pública de la
Generalitat.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/07/pdf/2020_2794.pdf
DECRET 46/2020, de 10 d'abril, de Consell, d'incorporació de la declaració responsable a documentació que cal adjuntar
per sol·licitar els ajuts convocades pel Decret 236/2019, de 18 d'octubre, de Consell, dins de el marc de la crisi sanitària
provocada per la Covid-19.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/15/pdf/2020_2899.pdf
HISENDA
RESOLUCIÓ de 7 d'abril 2020, de la Intervenció General de la Generalitat, per la qual es dicten instruccions en relació
amb l'exercici del control financer permanent a substitució de la intervenció prèvia com a conseqüència de la pandèmia
de l'COVID-19.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/14/pdf/2020_2889.pdf

