COM LLEGIR EL PRESENT DOCUMENT
En primer lloc apareix el ban publicat el dia 14/03 (enllaç), actualitzat segons les novetats
que s'han anat produint. Este document conté el resum de les diferents qüestions
afectades per l'estat d'alarma i és útil per a consultar quina és la situació actual si no
s'ha fet molt de seguiment.
A continuació, apareix un extracte de les actualitzacions incorporades al text, per si
només ens interessa consultar les novetats. (enllaç novetats 25/04) (enllaç novetats
14/04) (enllaç novetats 01/04) (enllaç novetats 29/03) (enllaç novetats 28/03) (enllaç
novetats 20/03)
Finalment, apareix el ban amb el text original en negre i les actualitzacions en roig
(enllaç). Este document és útil si ens interessa saber quina ha sigut l'evolució de la
situació en cada un dels punts.

BAN MUNICIPAL (ACTUALITZAT 28/03)
Motiu: Estat d'alarma per la situació de crisi sanitària ocasionada pel coronavirus.

Degut a la declaració de l'estat d'alarma, es comuniquen a la població els següents
avisos:

PRIMER. Duració de l'estat d'alarma.

Està previst que s'allargue fins al 10 de maig de 2020 a les 00:00 hores. Esta
data podrà canviar en funció de l'evolució dels contagis.

SEGON. Activitats prohibides.

S'ha ordenat el confinament domiciliari de la població. Això vol dir que tothom
haurà de quedar-se a casa i només es podrà sortir pels següents motius:

1. Per anar a treballar i per a tornar a casa.
Se suspenen els treballs de construcció en aquelles obres en les
quals els obrers puguen mantindre contacte amb els ocupants
dels edificis (Orde SND/340/2020).
2. Per anar a centres mèdics, hospitals i altres centres sanitaris.
3. En cas d'haver de cuidar de gent gran, menors, persones dependents,
amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat.
4. Per a comprar productes de primera necessitat. Els establiments que
quedaran oberts al públic són els següents:
a. Establiments de venda d'aliments i productes de primera
necessitat. (supermercats, carnisseries, fruiteries, aliments per a
mascotes, etc.). La peixateria municipal continuarà oberta i per
l'ebando s'anirà informant dels horaris de venda.
b. Farmàcies, metges, òptiques i altres establiments de venda de
productes sanitaris, veterinaris i d'higiene.
c. Quioscs de premsa i punts de venda d'equips tecnològics i de
telecomunicacions, per tal de garantir les comunicacions durant
aquest període.

d. Tintoreries, bugaderies i perruqueries, que s'hauran de limitar a
atendre a aquells clients que per raons d'higiene necessiten els
seus serveis. Les perruqueries només podran fer serveis a
domicili.
e. També estaran oberts els bancs, les companyies asseguradores,
els estancs i les gasolineres.
5. En cas d'haver de sortir obligadament de casa per altres motius, com per
exemple traure a les mascotes, s'haurà de sortir sol i s'ha d'evitar el
contacte amb altres persones.

A banda dels anteriors motius, només s'ha de sortir de casa per causa de força
major o situació de necessitat.

Sobre tot, en cas de sortir de casa, ES MOLT IMPORTANT EVITAR EL
CONTACTE AMB ALTRES PERSONES, i limitar-lo a l'estrictament
imprescindible.

SEGON.BIS. Desplaçament dels menors d'edat.

1- S'autoritza que els menors de 14 anys (és a dir, de 0 a 13 anys) puguin sortir
de casa en els següents supòsits:


Per acompanyar a un adult en algun dels desplaçaments autoritzats.



Per a passejar.
o

Màxim un passeig diari d'una hora.

o

No és possible allunyar-se a més d'un kilòmetre del domicili.

o

Entre les 9:00 AM i les 9:00 PM.

2- Condicions dels desplaçaments dels menors:


No poden sortir els menors que estiguin en aïllament per estar contagiats de
la malaltia COVID-19, o per haver estat en contacte amb alguna persona
contagiada.



A l'hora de sortir, com a màxim grups d'un adult i tres menors. No està
permès, per exemple, sortir en grups de dos adults amb un menor.



Distància de seguretat amb persones que no formen part del grup de com a
mínim dos metres. RECORDEU QUE QUANTA MÉS SEPARACIÓ DEIXEM,
MÉS PROTEGITS ESTAREM.



Es pot anar pel carrer o sortir al camp (com a màxim a 1km de distància),
però està prohibit utilitzar els parcs infantils o les instal·lacions
esportives, ja que el virus també es transmet a través de superfícies
contaminades.

3- Recomanacions:


Eviteu portar als xiquets a llocs concorreguts.



Encara és prompte per a que es troben amb els seus amics per a jugar.
Recordeu que el virus podria saltar de família en família a través dels menors.
En aquesta última fase de confinament, és la nostra responsabilitat no relaxar
la vigilància. Actuar ara de manera irresponsable pot fer que tot el sacrifici de
les últimes setmanes no hagi servit per a res.

TERCER. Podran continuar funcionant sense problema, adoptant les mesures de
precaució necessàries, les següents activitats:


Establiments i activitats econòmiques no obertes al públic. Per exemple, les
granges o els comerços majoristes.



Venda telefònica o per internet.



Repartiment a domicili.

QUART. En el cas de les compres en els establiments que quedaran oberts al públic,
s'hauran de seguir les següents instruccions:

1. Evitar les aglomeracions. En els casos en que siga necessari, s'aconsella als
establiments l'atenció pel sistema de cita prèvia o repartiment a domicili.
2. Queda prohibit el consum de productes dins dels locals.
3. S'aconsella estar el menor temps possible dins dels establiments, ja que
durant aquest temps estarem exposats al contagi. Fer llistes de la compra
pot ser útil per a acabar les compres el més ràpid possible.
4. En cas de coincidir amb altres persones, s'ha de guardar la distància de
seguretat mínima d'un metre. Quanta més distància deixem, més segurs
estarem.
5. Rentar-se les mans després de tocar diners en efectiu o altres objectes que
puguen haver tocat més persones.
6. Es recomana que els botiguers utilitzen guants per a prevenir la transmissió
de la malaltia.
7. Tossir o esternudar en el colze i no tocar-se la cara amb les mans.

CINQUÉ. A la comarca del Montsià l’atenció es concentra al CAP d’Ulldecona, al CAP
d’Amposta i al CAP de Sant Carles de la Ràpita.
Godall està assignat al CAP d'Amposta, el CAP de Santa Bàrbara estarà tancat.
El punt d’atenció continuada (urgències) a Amposta s’ubica al CAP i no a l’Hospital
Comarcal d’Amposta com fins ara.
L'horari de consulta ordinària és de 8 a 20 hores. El telèfon és 977 70 28 90.
Així mateix, la Regió Sanitària Terres de l’Ebre amb el suport de la Fundació Pere Mata
Terres de l’Ebre ha habilitat el telèfon mòbil per a ciutadans: 630.450.606 d'atenció i
suport psicològic en relació amb la crisi del coronavirus, a les víctimes del Covid-19, en
horari de dilluns a divendres de 8.00 h a 20.00 h.
Des del Departament de Salut informen que NO S'HA D'ANAR AL CAP. Per qualsevol
urgència o consulta trucar primer al tel. 977 70 28 90 i us diran quan podeu anar o el
que heu de fer.
Pel bon funcionament es demana trucar quan realment tingueu necessitat.
Les receptes electròniques caducades allarguen un mes la seva validesa sense
necessitat de renovar-les. Per tant podeu anar directament a la farmàcia amb la recepta
que tingueu i amb la targeta sanitària.

SISÉ. La Parròquia de Godall comunica que es mantindrà tancada i suspén les seues
activitats fins que acabe la crisi sanitària.

SETÉ. L'escola i la llar d'infants municipal seguiran tancades mentre dure l'estat
d'alarma.

SETÉ.BIS. Degut a les recomanacions que s'han rebut de l'Agència de Residus de
Catalunya, la deixalleria de Godall romandrà tancada fins nou avís.

VUITÉ. En quant a transports, els serveis d'autobús i taxi poden continuar funcionant,
amb l'obligació de fer com a mínim una neteja diària dels vehicles. L'Ajuntament
informarà de les variacions dels horaris dels autobusos i altres avisos que es puguen
produir.

L'empresa HIFE informa que abans de realitzar cap viatge, consulteu els horaris en la
seua pàgina web (https://www.hife.es), ja que estan canviant contínuament. Així mateix,
recorda que només es poden efectuar aquells viatges que siguen absolutament
imprescindibles.

NOVÉ. Les oficines de l'Ajuntament no estan autoritzades a obrir al públic. S'informa a
la població que els terminis dels procediments administratius queden paralitzats fins a
la finalització de l'estat d'alarma. No obstant, es podran continuar fent tràmits per via
telefònica (977738018) o pel registre electrònic de documents (https://seue.cat/es/web/godall/seu-electronica).

IMPORTANT: Els terminis administratius i de pagament en matèria tributària i de
Seguretat Social NO ESTAN SUSPESOS. Per això, l'Ajuntament ha decidit, a iniciativa
pròpia, prorrogar els terminis de pagament dels impostos municipals. En el següent
enllaç trobareu tota la informació (https://godall.cat/infocovid19/Calendari_fiscal.pdf).
Pel que fa a l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), us adjuntem l'enllaç:
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Camp
anas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Medidas_Tributarias_COVID_19.shtml

DESÉ. S'aconsella als veïns que en el DNI no tinguen el domicili de Godall, que per
evitar problemes en els possibles controls policials, porten un certificat
d'empadronament per a justificar que viuen a Godall. Igualment, aquells veïns que
encara no estiguen empadronats, se'ls avisa de la conveniència de donar-se d'alta al
padró. L'empadronament i la obtenció de certificats seran gratuïts i es podran fer per via
telefònica (977738018).

ONZÉ. En quant a les ajudes econòmiques es detallen les mesures aprovades per les
diferents Administracions.

Ajudes aprovades pel Reial Decret – Llei 8/2020:


Prestació de desocupació a autònoms que hagen hagut de tancar o tinguen
pèrdua d'ingressos de més del 75%.



EREs temporals (ERTE) i prestació de desocupació per als afectats.



Avals a empreses (mesura per concretar).



Ampliació d'alguns terminis tributaris.



Moratòria hipoteques

Ajudes aprovades pel Decret – Llei 7/2020:


Suspensió de terminis de presentació d'autoliquidacions i realització de
pagaments en l'àmbit dels TRIBUTS AUTONÒMICS (ITP, ISD...). NO
AFECTA ALS TRIBUTS ESTATALS, com l'IRPF, IVA o Impost de Societats.

Més informació sobre tributs estatals en:
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campa
nas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Medidas_Tributarias_COVID_1
9.shtml



Prestació econòmica de 2.000 euros per a autònoms que s'hagen vist
obligats a tancar.

Ajudes aprovades pel Decret – Llei 8/2020:


Reducció del cànon de l'aigua (ACA) durant els mesos d'abril i maig.

Ajudes aprovades pel Reial Decret – Llei 11/2020:


Moratòria i ajudes al pagament dels lloguers d'habitatge.



Extensió de la moratòria hipotecària als següents immobles:
-

Locals de negoci propietat d'empresaris individuals (autònoms o
persona física)

-

Habitatges en règim d'arrendament pels quals s'ha deixat de percebre
la renda (només si són propietat de persones físiques)



Moratòria de préstecs i crèdits no hipotecaris concedits a persones físiques.



Aplicació del bo social elèctric als autònoms sense activitat o amb reducció
d'ingressos del 75%.



Subsidi extraordinari per falta d'activitat per als treballadors que cotitzen pel
règim d'empleats de la llar familiar.



Subsidi de desocupació extraordinari per als treballadors que hagen finalitzat
un contracte temporal.



Moratòria de cotitzacions a la seguretat social.



Suspensió del pagament de factures d'electricitat, gas natural i productes
derivats del petroli per a PIMES i autònoms.

Aprovades per Orde TMA/336/2020 (estes ajudes no es poden demanar encara, està
pendent que la Generalitat de Catalunya aprove la convocatòria):


Programa d'ajudes per al lloguer d'habitatge habitual.



Programa d'ajudes a persones sense llar, que han patit un desnonament,
víctimes de violència de gènere i altres especialment vulnerables.

Aprovades per Reial Decret Llei 13/2020:


Compatibilitat de les prestacions o subsidis per desocupació (també
afectats per ERTO o cessament d'activitat) amb el treball per compte
alié en explotacions agràries. Més informació
(https://www.sepe.es/HomeSepe/ca/COVID-19/medidas-flexibilizacionempleo-agrario.html)

IMPORTANT: L'Ajuntament ofereix assessorament gratuït a aquells veïns que es vegen
en la situació d'haver de demanar la moratòria hipotecària, els ajuts al lloguer o la
moratòria de préstecs no hipotecaris. En el cas de la resta de prestacions econòmiques,
s'ofereix assessorament sobre quins són els organismes oficials als quals cal acudir.
S'adverteix que les condicions d'accés a les ajudes són estrictes i que els Reials Decrets
aprovats preveuen conseqüències per a aquelles persones que, aprofitant-se de la
situació, demanen l'aplicació d'aquesta mesura sense trobar-se en situació de necessitat
o de vulnerabilitat.

DOTZÉ. L'Ajuntament informarà puntualment de totes les novetats que es vagen
produint a través dels pregons, l'ebando, el facebook i la pàgina web municipal. Es
demana als veïns que estiguen alerta de les novetats que es vagen publicant.

TRETZÉ. Si sabeu d'alguna persona del poble en situació de dependència, vulnerabilitat
o que necessite atenció especial, comuniqueu-ho a l'Ajuntament per al cas que s'hagen
d'adoptar mesures especials de prevenció.

CATORZÉ. Si algun veï o veïna vol oferir-se com a voluntari per al cas que fos necessari
ajudar als serveis sanitaris o d'emergència, pot facilitar el seu nom i el seu telèfon a
l'Ajuntament per al cas que fos necessari.

Demanem que eviteu difondre noticies falses, bulos o fake news i només reenvieu
missatges provinents de fonts oficials (Ministeris, Generalitat, Ajuntament...), per a no
confondre a la població.
També es demana la col·laboració dels ciutadans amb les forces de seguretat durant la
realització dels controls, especialment en els controls de carretera. S'adverteix que
l'Ajuntament també vigilarà l'estricta aplicació de les anteriors normes.
Aquests controls es fan per necessitat i no per gust. L'objectiu de les mesures és retardar
al màxim els contagis de la malaltia. Tot i que és una malaltia que en la gran majoria de
casos és lleu, no és igual patir la malaltia amb atenció mèdica adequada que patir la

malaltia sense atenció mèdica i amb els hospitals col·lapsats. Per això, per evitar el
col·lapse dels hospitals, és absolutament necessari que tots seguim aquestes normes,
ja que ens juguem la vida de molts dels nostres veïns.
Per això, agraïm per davant la vostra col·laboració, que serà essencial per a superar
aquesta situació.

L'Alcalde,

Alexis Albiol Roda

RECOPILACIÓ ACTUALITZACIONS 20/03
1 - Les perruqueries només podran fer serveis a domicili.

2 - A partir del dia 17.03.2020 i fins a nou avís la consulta de Godall estarà tancada. Tot
quedarà centralitzat a Sta. Bàrbara.
Des del Departament de Salut informen que NO S'HA D'ANAR AL CAP. Per qualsevol
urgència o consulta trucar primer al tel. 977 71 80 16 i us diran quan podeu anar o el
que heu de fer.
Pel bon funcionament es demana trucar quan realment tingueu necessitat.
Les receptes electròniques caducades allarguen un mes la seva validesa sense
necessitat de renovar-les. Per tant podeu anar directament a la farmàcia amb la recepta
que tingueu i amb la targeta sanitària."

3 - Degut a les recomanacions que s'han rebut de l'Agència de Residus de Catalunya,
la deixalleria de Godall romandrà tancada fins nou avís.

4 - L'empresa HIFE informa que abans de realitzar cap viatge, consulteu els horaris en
la seua pàgina web (https://www.hife.es), ja que estan canviant contínuament. Així
mateix, recorda que només es poden efectuar aquells viatges que siguen absolutament
imprescindibles.

5 - IMPORTANT: Els terminis administratius i de pagament en matèria tributària i de
Seguretat Social NO ESTAN SUSPESOS. Per això, l'Ajuntament ha decidit, a iniciativa
pròpia, prorrogar els terminis de pagament dels impostos municipals. En el següent
enllaç trobareu tota la informació (https://godall.cat/infocovid19/Calendari_fiscal.pdf).
Pel que fa a l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), us adjuntem l'enllaç:
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Camp
anas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Medidas_Tributarias_COVID_19.shtml

6 - Ajudes aprovades pel Reial Decret – Llei 8/2020:


Prestació de desocupació a autònoms que hagen hagut de tancar o tinguen
pèrdua d'ingressos de més del 75%.



EREs temporals (ERTE) i prestació de desocupació per als afectats.



Avals a empreses (mesura per concretar).



Ampliació d'alguns terminis tributaris.



Moratòria hipoteques

7 - Ajudes aprovades pel Decret – Llei 7/2020:


Suspensió de terminis de presentació d'autoliquidacions i realització de
pagaments en l'àmbit dels TRIBUTS AUTONÒMICS (ITP, ISD...). NO
AFECTA ALS TRIBUTS ESTATALS, com l'IRPF, IVA o Impost de Societats.
Més informació sobre tributs estatals en:
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campa
nas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Medidas_Tributarias_COVID_1
9.shtml



Prestació econòmica de 2.000 euros per a autònoms que s'hagen vist
obligats a tancar.

8 - IMPORTANT: L'Ajuntament ofereix assessorament gratuït a aquells veïns que es
vegen en la situació d'haver de demanar la moratòria de la seua hipoteca. S'adverteix
que el Reial Decret 8/2020 preveu conseqüències per a aquelles persones que,
aprofitant-se de la situació, demanen l'aplicació d'aquesta mesura sense trobar-se en
situació de necessitat o de vulnerabilitat.

RECOPILACIÓ ACTUALITZACIONS 28/03

1- Duració de l'estat d'alarma:
Està previst que s'allargue fins a les 00:00 hores del 12 d'abril. Esta data podrà
canviar en funció de l'evolució dels contagis.

2 – Activitats prohibides i permeses
Està previst que el diumenge 29 de març canvie el règim d'activitats prohibides i
permeses, amb noves restriccions per als desplaçaments laborals.

3 – Atenció sanitària
A la comarca del Montsià l’atenció es concentra al CAP d’Ulldecona, al CAP
d’Amposta i al CAP de Sant Carles de la Ràpita.
Godall està assignat al CAP d'Amposta, el CAP de Santa Bàrbara estarà tancat.
El punt d’atenció continuada (urgències) a Amposta s’ubica al CAP i no a l’Hospital
Comarcal d’Amposta com fins ara.
L'horari de consulta ordinària és de 8 a 20 hores. El telèfon és 977 70 28 90.
Així mateix, la Regió Sanitària Terres de l’Ebre amb el suport de la Fundació Pere
Mata Terres de l’Ebre ha habilitat el telèfon mòbil per a ciutadans: 630.450.606
d'atenció i suport psicològic en relació amb la crisi del coronavirus, a les víctimes del
Covid-19, en horari de dilluns a divendres de 8.00 h a 20.00 h.
Des del Departament de Salut informen que NO S'HA D'ANAR AL CAP. Per
qualsevol urgència o consulta trucar primer al tel. 977 70 28 90 i us diran quan podeu
anar o el que heu de fer.
Pel bon funcionament es demana trucar quan realment tingueu necessitat.
Les receptes electròniques caducades allarguen un mes la seva validesa sense
necessitat de renovar-les. Per tant podeu anar directament a la farmàcia amb la
recepta que tingueu i amb la targeta sanitària.

4 – Ajudes econòmiques
Ajudes aprovades pel Decret – Llei 8/2020:


Reducció del cànon de l'aigua (ACA) durant els mesos d'abril i maig.

RECOPILACIÓ ACTUALITZACIONS 29/03

1- Restriccions laborals:

Entre els dies 30 de març i 09 d'abril queden prohibits els desplaçaments per motius
laborals. Esta prohibició no afecta als autònoms que no s'hagen vist obligats a tancar
ni als treballadors de les empreses incloses en l'article 1.2 i en l'annex del Reial
Decret-Llei 10/2020.
En cas d'estar obligats a tancar, excepcionalment, el dia 30 es podrà anar a treballar
per a fer els preparatius necessaris per a poder tancar l'activitat.
Els dies de tancament es cobraran igual i quan acabe l'estat d'alarma s'hauran de
recuperar les hores no treballades.
Esta mesura no altera la situació dels afectats pels ERTO, que seguiran igual que
fins ara.

RECOPILACIÓ ACTUALITZACIONS 01/04

1- Ajudes aprovades pel Reial Decret – Llei 11/2020:



Moratòria i ajudes al pagament dels lloguers d'habitatge.



Extensió de la moratòria hipotecària als següents immobles:
-

Locals de negoci propietat d'empresaris individuals (autònoms o
persona física)

-

Habitatges en règim d'arrendament pels quals s'ha deixat de percebre
la renda (només si són propietat de persones físiques)



Moratòria de préstecs i crèdits no hipotecaris concedits a persones físiques.



Aplicació del bo social elèctric als autònoms sense activitat o amb reducció
d'ingressos del 75%.



Subsidi extraordinari per falta d'activitat per als treballadors que cotitzen pel
règim d'empleats de la llar familiar.



Subsidi de desocupació extraordinari per als treballadors que hagen finalitzat
un contracte temporal.



Moratòria de cotitzacions a la seguretat social.



Suspensió del pagament de factures d'electricitat, gas natural i productes
derivats del petroli per a PIMES i autònoms.

L'Ajuntament ofereix assessorament gratuït a aquells veïns que es vegen en la situació
d'haver de demanar la moratòria hipotecària, els ajuts al lloguer o la moratòria de
préstecs no hipotecaris. En el cas de la resta de prestacions econòmiques, s'ofereix
assessorament sobre quins són els organismes oficials als quals cal acudir.
S'adverteix que les condicions d'accés a les ajudes són estrictes i que els Reials Decrets
aprovats preveuen conseqüències per a aquelles persones que, aprofitant-se de la
situació, demanen l'aplicació d'aquesta mesura sense trobar-se en situació de necessitat
o de vulnerabilitat.

RECOPILACIÓ ACTUALITZACIONS 14/04
1- Es prorroga l'estat d'alarma fins al dia 26 d'abril de 2020 a les 00:00 hores.
2- Ajudes econòmiques:


Aprovades per Orde TMA/336/2020 (estes ajudes no es poden demanar
encara, està pendent que la Generalitat de Catalunya aprove la convocatòria):
o
o



Programa d'ajudes per al lloguer d'habitatge habitual.
Programa d'ajudes a persones sense llar, que han patit un
desnonament, víctimes de violència de gènere i altres especialment
vulnerables.
Aprovades per Reial Decret Llei 13/2020:
o

Compatibilitat de les prestacions o subsidis per desocupació
(també afectats per ERTO o cessament d'activitat) amb el treball
per compte alié en explotacions agràries. Més informació
(https://www.sepe.es/HomeSepe/ca/COVID-19/medidas-flexibilizacionempleo-agrario.html)

3- Se suspenen els treballs de construcció en aquelles obres en les quals els obrers
puguen mantindre contacte amb els ocupants dels edificis (Orde SND/340/2020).

RECOPILACIÓ ACTUALITZACIONS 25/04
1- Es prorroga l'estat d'alarma fins al dia 10 de maig de 2020 a les 00:00 hores.
2- S'autoritza que els menors de 14 anys (és a dir, de 0 a 13 anys) puguin sortir de
casa en els següents supòsits:


Per acompanyar a un adult en algun dels desplaçaments autoritzats.



Per a passejar.
o

Màxim un passeig diari d'una hora.

o

No és possible allunyar-se a més d'un kilòmetre del domicili.

o

Entre les 9:00 AM i les 9:00 PM.

3- Condicions dels desplaçaments dels menors:


No poden sortir els menors que estiguin en aïllament per estar contagiats de la
malaltia COVID-19, o per haver estat en contacte amb alguna persona
contagiada.



A l'hora de sortir, com a màxim grups d'un adult i tres menors. No està
permès, per exemple, sortir en grups de dos adults amb un menor.



Distància de seguretat amb persones que no formen part del grup de com a
mínim dos metres. RECORDEU QUE QUANTA MÉS SEPARACIÓ DEIXEM,
MÉS PROTEGITS ESTAREM.



Es pot anar pel carrer o sortir al camp (com a màxim a 1km de distància), però
està prohibit utilitzar els parcs infantils o les instal·lacions esportives, ja
que el virus també es transmet a través de superfícies contaminades.

4- Recomanacions:


Eviteu portar als xiquets a llocs concorreguts.



Encara és prompte per a que es troben amb els seus amics per a jugar. Recordeu
que el virus podria saltar de família en família a través dels menors.

En aquesta última fase de confinament, és la nostra responsabilitat no relaxar la
vigilància. Actuar ara de manera irresponsable pot fer que tot el sacrifici de les últimes
setmanes no hagi servit per a res.

BAN MUNICIPAL (ORIGINAL AMB ACTUALITZACIONS)
Motiu: Estat d'alarma per la situació de crisi sanitària ocasionada pel coronavirus.

Degut a la declaració de l'estat d'alarma, es comuniquen a la població els següents
avisos:

PRIMER. Duració de l'estat d'alarma.

Està previst que s'allargue fins al 29 de març. Esta data podrà canviar en funció
de l'evolució dels contagis.
ACTUALITZACIÓ: Es prorroga fins a les 00:00 hores del 12 d'abril.
NOVA ACTUALITZACIÓ: Es prorroga l'estat d'alarma fins al dia 26 d'abril de
2020 a les 00:00 hores.
NOVA ACTUALITZACIÓ: Es prorroga l'estat d'alarma fins al dia 10 de maig de
2020 a les 00:00 hores.

SEGON. Activitats prohibides.

S'ha ordenat el confinament domiciliari de la població. Això vol dir que tothom
haurà de quedar-se a casa i només es podrà sortir pels següents motius:

1. Per anar a treballar i per a tornar a casa.
ACTUALITZACIÓ (29/03): Entre els dies 30 de març i 09 d'abril queden
prohibits els desplaçaments per motius laborals. Esta prohibició no afecta
als autònoms que no s'hagen vist obligats a tancar ni als treballadors de
les empreses incloses en l'article 1.2 i en l'annex del Reial Decret-Llei
10/2020.
En cas d'estar obligats a tancar, excepcionalment, el dia 30 es podrà anar
a treballar per a fer els preparatius necessaris per a poder tancar
l'activitat.
Els dies de tancament es cobraran igual i quan acabe l'estat d'alarma
s'hauran de recuperar les hores no treballades.
Esta mesura no altera la situació dels afectats pels ERTO, que seguiran
igual que fins ara.

ACTUALITZACIÓ (14/04): Se suspenen els treballs de construcció en
aquelles obres en les quals els obrers puguen mantindre contacte amb
els ocupants dels edificis (Orde SND/340/2020).
2. Per anar a centres mèdics, hospitals i altres centres sanitaris.
3. En cas d'haver de cuidar de gent gran, menors, persones dependents,
amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat.
4. Per a comprar productes de primera necessitat. Els establiments que
quedaran oberts al públic són els següents:
a. Establiments de venda d'aliments i productes de primera
necessitat. (supermercats, carnisseries, fruiteries, aliments per a
mascotes, etc.). La peixateria municipal continuarà oberta i per
l'ebando s'anirà informant dels horaris de venda.
b. Farmàcies, metges, òptiques i altres establiments de venda de
productes sanitaris, veterinaris i d'higiene.
c. Quioscs de premsa i punts de venda d'equips tecnològics i de
telecomunicacions, per tal de garantir les comunicacions durant
aquest període.
d. Tintoreries, bugaderies i perruqueries, que s'hauran de limitar a
atendre a aquells clients que per raons d'higiene necessiten els
seus serveis. Les perruqueries només podran fer serveis a
domicili.
e. També estaran oberts els bancs, les companyies asseguradores,
els estancs i les gasolineres.
5. En cas d'haver de sortir obligadament de casa per altres motius, com per
exemple traure a les mascotes, s'haurà de sortir sol i s'ha d'evitar el
contacte amb altres persones.

A banda dels anteriors motius, només s'ha de sortir de casa per causa de força
major o situació de necessitat.

Sobre tot, en cas de sortir de casa, ES MOLT IMPORTANT EVITAR EL
CONTACTE AMB ALTRES PERSONES, i limitar-lo a l'estrictament
imprescindible.

SEGON.BIS. Desplaçament dels menors d'edat.

1- S'autoritza que els menors de 14 anys (és a dir, de 0 a 13 anys) puguin sortir
de casa en els següents supòsits:


Per acompanyar a un adult en algun dels desplaçaments autoritzats.



Per a passejar.
o

Màxim un passeig diari d'una hora.

o

No és possible allunyar-se a més d'un kilòmetre del domicili.

o

Entre les 9:00 AM i les 9:00 PM.

2- Condicions dels desplaçaments dels menors:


No poden sortir els menors que estiguin en aïllament per estar contagiats de
la malaltia COVID-19, o per haver estat en contacte amb alguna persona
contagiada.



A l'hora de sortir, com a màxim grups d'un adult i tres menors. No està
permès, per exemple, sortir en grups de dos adults amb un menor.



Distància de seguretat amb persones que no formen part del grup de com a
mínim dos metres. RECORDEU QUE QUANTA MÉS SEPARACIÓ DEIXEM,
MÉS PROTEGITS ESTAREM.



Es pot anar pel carrer o sortir al camp (com a màxim a 1km de distància),
però està prohibit utilitzar els parcs infantils o les instal·lacions
esportives, ja que el virus també es transmet a través de superfícies
contaminades.

3- Recomanacions:


Eviteu portar als xiquets a llocs concorreguts.



Encara és prompte per a que es troben amb els seus amics per a jugar.
Recordeu que el virus podria saltar de família en família a través dels menors.

En aquesta última fase de confinament, és la nostra responsabilitat no relaxar la
vigilància. Actuar ara de manera irresponsable pot fer que tot el sacrifici de les
últimes setmanes no hagi servit per a res.

TERCER. Podran continuar funcionant sense problema, adoptant les mesures de
precaució necessàries, les següents activitats:



Establiments i activitats econòmiques no obertes al públic. Per exemple, les
granges o els comerços majoristes.



Venda telefònica o per internet.



Repartiment a domicili.

ACTUALITZACIÓ (29/03): Entre els dies 30 de març i 09 d'abril només poden treballar
els autònoms que no s'hagen vist obligats a tancar fins ara i els treballadors de les
empreses incloses en l'article 1.2 i en l'annex del Reial Decret-Llei 10/2020.

QUART. En el cas de les compres en els establiments que quedaran oberts al públic,
s'hauran de seguir les següents instruccions:

1. Evitar les aglomeracions. En els casos en que siga necessari, s'aconsella als
establiments l'atenció pel sistema de cita prèvia o repartiment a domicili.
2. Queda prohibit el consum de productes dins dels locals.
3. S'aconsella estar el menor temps possible dins dels establiments, ja que
durant aquest temps estarem exposats al contagi. Fer llistes de la compra
pot ser útil per a acabar les compres el més ràpid possible.
4. En cas de coincidir amb altres persones, s'ha de guardar la distància de
seguretat mínima d'un metre. Quanta més distància deixem, més segurs
estarem.
5. Rentar-se les mans després de tocar diners en efectiu o altres objectes que
puguen haver tocat més persones.
6. Es recomana que els botiguers utilitzen guants per a prevenir la transmissió
de la malaltia.
7. Tossir o esternudar en el colze i no tocar-se la cara amb les mans.

CINQUÉ. Durant la setmana que ve canviarà el funcionament del consultori mèdic de
Godall. L'Ajuntament anirà donant informació a través dels pregons, de l'ebando, del
facebook i de la web municipal.
Per al dilluns dia 16, es desaconsella acudir directament a la consulta si no és
estrictament necessari. En cas que ho necessiteu, truqueu primer al telèfon de la
consulta (977738105) entre les 09:00 h i les 10:30h.
ACTUALITZACIÓ:
"A partir del dia 17.03.2020 i fins a nou avís la consulta de Godall estarà tancada. Tot
quedarà centralitzat a Sta. Bàrbara.
Des del Departament de Salut informen que NO S'HA D'ANAR AL CAP. Per qualsevol
urgència o consulta trucar primer al tel. 977 71 80 16 i us diran quan podeu anar o el
que heu de fer.
Pel bon funcionament es demana trucar quan realment tingueu necessitat.
Les receptes electròniques caducades allarguen un mes la seva validesa sense
necessitat de renovar-les. Per tant podeu anar directament a la farmàcia amb la recepta
que tingueu i amb la targeta sanitària."

NOVA ACTUALITZACIÓ:
A la comarca del Montsià l’atenció es concentra al CAP d’Ulldecona, al CAP d’Amposta
i al CAP de Sant Carles de la Ràpita.
Godall està assignat al CAP d'Amposta, el CAP de Santa Bàrbara estarà tancat.
El punt d’atenció continuada (urgències) a Amposta s’ubica al CAP i no a l’Hospital
Comarcal d’Amposta com fins ara.
L'horari de consulta ordinària és de 8 a 20 hores. El telèfon és 977 70 28 90.
Així mateix, la Regió Sanitària Terres de l’Ebre amb el suport de la Fundació Pere Mata
Terres de l’Ebre ha habilitat el telèfon mòbil per a ciutadans: 630.450.606 d'atenció i
suport psicològic en relació amb la crisi del coronavirus, a les víctimes del Covid-19, en
horari de dilluns a divendres de 8.00 h a 20.00 h.
Des del Departament de Salut informen que NO S'HA D'ANAR AL CAP. Per qualsevol
urgència o consulta trucar primer al tel. 977 70 28 90 i us diran quan podeu anar o el
que heu de fer.
Pel bon funcionament es demana trucar quan realment tingueu necessitat.
Les receptes electròniques caducades allarguen un mes la seva validesa sense
necessitat de renovar-les. Per tant podeu anar directament a la farmàcia amb la recepta
que tingueu i amb la targeta sanitària.

SISÉ. La Parròquia de Godall comunica que es mantindrà tancada i suspén les seues
activitats fins que acabe la crisi sanitària.

SETÉ. L'escola i la llar d'infants municipal seguiran tancades mentre dure l'estat
d'alarma.

SETÉ.BIS. Degut a les recomanacions que s'han rebut de l'Agència de Residus de
Catalunya, la deixalleria de Godall romandrà tancada fins nou avís.

VUITÉ. En quant a transports, els serveis d'autobús i taxi poden continuar funcionant,
amb l'obligació de fer com a mínim una neteja diària dels vehicles. L'Ajuntament
informarà de les variacions dels horaris dels autobusos i altres avisos que es puguen
produir.

L'empresa HIFE informa que abans de realitzar cap viatge, consulteu els horaris en la
seua pàgina web (https://www.hife.es), ja que estan canviant contínuament. Així mateix,
recorda que només es poden efectuar aquells viatges que siguen absolutament
imprescindibles.

NOVÉ. Les oficines de l'Ajuntament no estan autoritzades a obrir al públic. S'informa a
la població que els terminis dels procediments administratius queden paralitzats fins a
la finalització de l'estat d'alarma. No obstant, es podran continuar fent tràmits per via
telefònica (977738018) o pel registre electrònic de documents (https://seue.cat/es/web/godall/seu-electronica).

IMPORTANT: Els terminis administratius i de pagament en matèria tributària i de
Seguretat Social NO ESTAN SUSPESOS. Per això, l'Ajuntament ha decidit, a iniciativa
pròpia, prorrogar els terminis de pagament dels impostos municipals. En el següent
enllaç trobareu tota la informació (https://godall.cat/infocovid19/Calendari_fiscal.pdf).
Pel que fa a l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), us adjuntem l'enllaç:
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Camp
anas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Medidas_Tributarias_COVID_19.shtml

DESÉ. S'aconsella als veïns que en el DNI no tinguen el domicili de Godall, que per
evitar problemes en els possibles controls policials, porten un certificat
d'empadronament per a justificar que viuen a Godall. Igualment, aquells veïns que
encara no estiguen empadronats, se'ls avisa de la conveniència de donar-se d'alta al
padró. L'empadronament i la obtenció de certificats seran gratuïts i es podran fer per via
telefònica (977738018).

ONZÉ. En quant a les ajudes econòmiques per als afectats per la crisi sanitària, està
previst que el dimarts es donaran a conéixer.

ACTUALITZACIÓ:
Ajudes aprovades pel Reial Decret – Llei 8/2020:


Prestació de desocupació a autònoms que hagen hagut de tancar o tinguen
pèrdua d'ingressos de més del 75%.



EREs temporals (ERTE) i prestació de desocupació per als afectats.



Avals a empreses (mesura per concretar).



Ampliació d'alguns terminis tributaris.



Moratòria hipoteques

Ajudes aprovades pel Decret – Llei 7/2020:



Suspensió de terminis de presentació d'autoliquidacions i realització de
pagaments en l'àmbit dels TRIBUTS AUTONÒMICS (ITP, ISD...). NO
AFECTA ALS TRIBUTS ESTATALS, com l'IRPF, IVA o Impost de Societats.
Més informació sobre tributs estatals en:
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campa
nas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Medidas_Tributarias_COVID_1
9.shtml



Prestació econòmica de 2.000 euros per a autònoms que s'hagen vist
obligats a tancar.

Ajudes aprovades pel Decret – Llei 8/2020:


Reducció del cànon de l'aigua (ACA) durant els mesos d'abril i maig.

ACTUALITZACIÓ (01/04):
Ajudes aprovades pel Reial Decret – Llei 11/2020:



Moratòria i ajudes al pagament dels lloguers d'habitatge.



Extensió de la moratòria hipotecària als següents immobles:
-

Locals de negoci propietat d'empresaris individuals (autònoms o
persona física)

-

Habitatges en règim d'arrendament pels quals s'ha deixat de percebre
la renda (només si són propietat de persones físiques)



Moratòria de préstecs i crèdits no hipotecaris concedits a persones físiques.



Aplicació del bo social elèctric als autònoms sense activitat o amb reducció
d'ingressos del 75%.



Subsidi extraordinari per falta d'activitat per als treballadors que cotitzen pel
règim d'empleats de la llar familiar.



Subsidi de desocupació extraordinari per als treballadors que hagen finalitzat
un contracte temporal.



Moratòria de cotitzacions a la seguretat social.



Suspensió del pagament de factures d'electricitat, gas natural i productes
derivats del petroli per a PIMES i autònoms.

ACTUALITZACIÓ (14/04)



Aprovades per Orde TMA/336/2020 (estes ajudes no es poden demanar
encara, està pendent que la Generalitat de Catalunya aprove la
convocatòria):
-



Programa d'ajudes per al lloguer d'habitatge habitual.
Programa d'ajudes a persones sense llar, que han patit un
desnonament, víctimes de violència de gènere i altres especialment
vulnerables.
Aprovades per Reial Decret Llei 13/2020:
-

Compatibilitat de les prestacions o subsidis per desocupació
(també afectats per ERTO o cessament d'activitat) amb el treball
per compte alié en explotacions agràries. Més informació
(https://www.sepe.es/HomeSepe/ca/COVID-19/medidas-flexibilizacionempleo-agrario.html)

L'Ajuntament ofereix assessorament gratuït a aquells veïns que es vegen en la situació
d'haver de demanar la moratòria hipotecària, els ajuts al lloguer o la moratòria de
préstecs no hipotecaris. En el cas de la resta de prestacions econòmiques, s'ofereix
assessorament sobre quins són els organismes oficials als quals cal acudir.
S'adverteix que les condicions d'accés a les ajudes són estrictes i que els Reials Decrets
aprovats preveuen conseqüències per a aquelles persones que, aprofitant-se de la
situació, demanen l'aplicació d'aquesta mesura sense trobar-se en situació de necessitat
o de vulnerabilitat.

DOTZÉ. L'Ajuntament informarà puntualment de totes les novetats que es vagen
produint a través dels pregons, l'ebando, el facebook i la pàgina web municipal. Es
demana als veïns que estiguen alerta de les novetats que es vagen publicant.

TRETZÉ. Si sabeu d'alguna persona del poble en situació de dependència, vulnerabilitat
o que necessite atenció especial, comuniqueu-ho a l'Ajuntament per al cas que s'hagen
d'adoptar mesures especials de prevenció.

CATORZÉ. Si algun veï o veïna vol oferir-se com a voluntari per al cas que fos necessari
ajudar als serveis sanitaris o d'emergència, pot facilitar el seu nom i el seu telèfon a
l'Ajuntament per al cas que fos necessari.

Demanem que eviteu difondre noticies falses, bulos o fake news i només reenvieu
missatges provinents de fonts oficials (Ministeris, Generalitat, Ajuntament...), per a no
confondre a la població.

També es demana la col·laboració dels ciutadans amb les forces de seguretat durant la
realització dels controls, especialment en els controls de carretera. S'adverteix que
l'Ajuntament també vigilarà l'estricta aplicació de les anteriors normes.
Aquests controls es fan per necessitat i no per gust. L'objectiu de les mesures és retardar
al màxim els contagis de la malaltia. Tot i que és una malaltia que en la gran majoria de
casos és lleu, no és igual patir la malaltia amb atenció mèdica adequada que patir la
malaltia sense atenció mèdica i amb els hospitals col·lapsats. Per això, per evitar el
col·lapse dels hospitals, és absolutament necessari que tots seguim aquestes normes,
ja que ens juguem la vida de molts dels nostres veïns.
Per això, agraïm per davant la vostra col·laboració, que serà essencial per a superar
aquesta situació.

L'Alcalde,

Alexis Albiol Roda

