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Proposició de llei de redacció d’un text refós de les disposicions 
legals en matèria de tributs cedits per l’Estat
202-00031/12

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 30.11.2018 al 14.12.2018).
Finiment del termini: 17.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.11.2018.

Proposició de llei per la qual s’autoritza la delegació legislativa per a 
refondre la normativa legal vigent en matèria de tributs cedits
202-00032/12

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 30.11.2018 al 14.12.2018).
Finiment del termini: 17.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.11.2018.

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 7/2018, de 20 de novembre, pel qual s’estableixen mesures 
transitòries per continuar percebent la prestació per al manteniment 
de les despeses de la llar per a determinats col·lectius que regula 
l’article 20 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials 
de caràcter econòmic
203-00007/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 22431 / Coneixement: Mesa del Parlament, 26.11.2018

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 26 de novembre de 2018, 
ha pres coneixement del Decret llei 7/2018, de 20 de novembre, pel qual s’establei-
xen mesures transitòries per continuar percebent la prestació per al manteniment de 
les despeses de la llar per a determinats col·lectius que regula l’article 20 de la Llei 
13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, publicat al 
DOGC 7753, i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè el Parlament el con-
troli pel procediment que estableix l’article 155 del Reglament del Parlament s’inicia 
el dia 23 de novembre de 2018.

A la Mesa del Parlament
Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico: 
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 20 de novembre de 2018, 

s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, 

s’aprova la iniciativa SIG18TSF1250 Projecte de decret llei pel qual s’estableixen 
mesures transitòries per continuar percebent la prestació per al manteniment de 
les despeses de la llar per a determinats col·lectius que regula l’article 20 de la Llei 
13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 20 de novembre de 2018.
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Decret llei 7/2018, de 20 de novembre, pel qual s’estableixen mesures 
transitòries per continuar percebent la prestació per al manteniment de 
les despeses de la llar per a determinats col·lectius que regula l’article 
20 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter 
econòmic

El president de la Generalitat de Catalunya
Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat i jo, d’acord amb el que 

estableix l’article 67.6.a de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo el següent

Decret llei

Exposició de motius
La Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, un 

dels instruments de lluita contra la pobresa que estableix el Parlament de Catalunya, 
formula un conjunt de prestacions i actuacions que tenen com a finalitat donar su-
port adequat a totes les persones que ho necessiten i atendre’n les necessitats bàsi-
ques de la vida. A més, assenyala la importància d’establir ajuts assistencials per a 
persones amb pensions molt baixes, una bona part de les quals són persones grans, 
i garanteix uns ingressos econòmics dignes a les persones en situació de necessitat, 
és a dir, la situació derivada de qualsevol contingència que té lloc o apareix en el 
transcurs de la vida d’una persona i que li impedeix fer-se càrrec de les despeses 
essencials per al manteniment propi o per al manteniment de les persones que inte-
gren la unitat familiar o la unitat de convivència a la qual pertany.

Una de les prestacions creades per la Llei 13/2006, de 27 de juliol, és la prestació 
per al manteniment de despeses de la llar per a determinats col·lectius que regula 
l’article 20, que té com a destinatàries les persones que no poden atendre amb els 
seus ingressos les despeses pròpies del manteniment de la llar habitual, pel fet que 
el cònjuge o el familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, amb qui com-
partia aquestes despeses, i de qui depenia econòmicament, ha mort.

La quantia mensual d’aquesta prestació, així com el límit màxim d’ingressos per 
poder ser beneficiari, s’estableixen anualment per la Llei de pressupostos de la Ge-
neralitat de Catalunya.

L’aprovació de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’exer-
cici 2018 no va ser possible per la convocatòria de les eleccions al Parlament de 
Catalunya de 21 de desembre de 2017. Per tant, es va produir la pròrroga de la Llei 
4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, 
i no es va poder actualitzar la seva disposició addicional trenta-quatrena que, en re-
lació amb la prestació per al manteniment de les despeses la llar per a determinats 
col·lectius, establia el límit d’ingressos totals anuals per tenir dret a accedir a la pres-
tació i el límit d’ingressos totals anuals per continuar percebent la prestació per les 
persones que ja n’eren perceptores.

La disposició addicional cinquanta-unena, apartat 3, de la Llei 6/2018, de 3 de 
juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018, va establir que per a tot 
l’any 2018 les quanties mínimes de les pensions contributives del Sistema de la Se-
guretat Social s’incrementarien en un 2,75% addicional al 0,25% d’augment experi-
mentat per aquestes pensions el gener d’aquest any 2018.

Aquest increment total de les quanties mínimes de les pensions contributives del 
Sistema de la Seguretat Social pot suposar la reducció de l’import o fins i tot l’extinció 
del dret de la persona perceptora de la prestació per al manteniment de les despeses 
de la llar, en superar els seus ingressos el límit que estableix la disposició addicional 
trenta-quatrena de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.

Per tant, amb la conjunció d’aquestes dues circumstàncies extraordinàries (pròr-
roga pressupostària a la Generalitat de Catalunya i increment extraordinari de les 
pensions estatals amb efectes retroactius de set mesos), s’ha produït aquesta situació 
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indesitjable que afecta persones perceptores de prestacions contributives del Sistema 
de Seguretat Social en el seu import mínim.

En conseqüència, és urgent i respon a criteris de justícia social evitar aquest efec-
te col·lateral involuntari i no pretès de pèrdua de drets adquirits. Per això, mitjançant 
l’aprovació d’aquest Decret llei, el Govern de la Generalitat pretén garantir que totes les 
persones que ja n’eren beneficiàries puguin continuar percebent la prestació que pre-
veu l’article 20 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, amb efectes de l’1 de gener de 2018.

Tot el que s’ha exposat determina que sigui imprescindible aquesta intervenció 
normativa immediata per part del Govern, atès que la consecució d’aquest objectiu 
imprescindible per satisfer una necessitat social de primer ordre amb la celeritat re-
querida no pot ser atesa recorrent al procediment legislatiu ordinari.

Per tant, en ús de l’autorització que concedeix l’article 64 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya, de conformitat amb l’article 38 de la Llei 13/2008, de 5 de no-
vembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern, a proposta del conseller de 
Treball, Afers Socials i Famílies i del vicepresident del Govern i conseller d’Econo-
mia i Hisenda, i d’acord amb el Govern,

Decreto: 

Article 1. Continuïtat en la prestació per al manteniment de les despeses 
de la llar per a determinats col·lectius que regula l’article 20 de la Llei 
13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic
Les persones beneficiàries d’una pensió contributiva de la Seguretat Social que 

com a conseqüència de l’increment experimentat en la mateixa pensió per la Llei 
6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’exercici 2018 hagin 
vist reduït o hagin perdut el seu dret a percebre la prestació per al manteniment de 
les despeses de la llar com a conseqüència de la superació del topall d’ingressos que 
preveu la disposició addicional trenta-quatrena de la Llei 4/2017, del 28 de març, de 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, continuaran percebent la 
prestació per al manteniment de les despeses de la llar fins a l’entrada en vigor de la 
propera Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

Article 2. Quanties percebudes en virtut de la normativa anterior
No són exigibles les quanties percebudes per les persones beneficiàries de la 

prestació objecte d’aquest Decret llei que hagin estat meritades en excés des de l’1 
de gener de 2018, amb motiu de l’entrada en vigor de la disposició addicional cin-
quanta-unena, apartat 3, de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals 
de l’Estat per a l’any 2018.

Disposicions finals

Primera. Habilitació
Es faculta el conseller o consellera del departament competent en matèria de 

prestacions socials perquè, en el seu àmbit competencial, pugui aprovar les disposi-
cions necessàries per a l’efectivitat i el control d’aquest Decret llei.

Segona. Entrada en vigor
Aquest Decret llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui aplicable aquest Decret llei 
cooperin en el seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui 
el facin complir.

Barcelona, 20 de novembre de 2018
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Chakir El Hom-

rani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies; Pere Aragonès i Garcia, 
vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
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Antecedents del Decret llei
1. Text del Projecte de Decret llei pel qual s’estableixen mesures transitòries per 

continuar percebent la prestació per al manteniment de les despeses de la llar per a 
determinats col·lectius que regula l’article 20 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de 
prestacions socials de caràcter econòmic, aprovat pel Govern a la sessió de data 20 
de novembre de 2018.

2. Versió del text del Projecte de llei d’actualització del topall d’ingressos per 
continuar percebent la prestació per al manteniment de les despeses de la llar per a 
determinats col·lectius que regula l’article 20 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de 
prestacions socials de caràcter econòmic, de 31 d’octubre de 2018.

3. Informe justificatiu, primera versió, de la Direcció General de Protecció Soci-
al de 6 de novembre de 2018.

4. Informe econòmic, primera versió, de la sub-directora general de Planificació 
i Gestió Pressupostària, de 7 de novembre de 2018.

5. Comunicació d’inici de la tramitació, del secretari general al secretari del Go-
vern, de 7 de novembre de 2018.

6. Informe jurídic final de 8 de novembre de 2018.
7. Informe de la Direcció General de Pressupostos, primera versió, d’11 de no-

vembre de 2018.
8. Versió del text del Projecte de llei pel qual s’estableixen mesures transitòries 

per continuar percebent la prestació per al manteniment de les despeses de la llar 
per a determinats col·lectius que regula l’article 20 de la Llei 13/2006, de 27 de ju-
liol, de prestacions socials de caràcter econòmic, de 12 de novembre de 2018.

9. Informe justificatiu, segona versió, de la Direcció General de Protecció Social 
de 12 de novembre de 2018.

10. Informe econòmic, segona versió, de la sub-directora general de Planificació 
i Gestió Pressupostària, de 12 de novembre de 2018.

11. Informe jurídic de 12 de novembre de 2018.
12. Informe de la Direcció General de Pressupostos, segona versió, de 12 de no-

vembre de 2018.
13. Informe de la Intervenció General de 12 de novembre de 2018.
14. E-mail amb el vist i plau de la interventora general a la versió del text del 12 

de novembre de 2018.
15. Versió del text del Projecte de llei pel qual s’estableixen mesures transitòries 

per continuar percebent la prestació per al manteniment de les despeses de la llar per 
a determinats col·lectius que regula l’article 20 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de 
prestacions socials de caràcter econòmic, consolidat al Consell Tècnic Ap. IV A, de 
13 de novembre de 2018.

16. Certificat del Consell Tècnic Ap. IV A, de 13 de novembre de 2018.
17. Decret llei 7/2018, de 20 de novembre, pel qual s’estableixen mesures transi-

tòries per continuar percebent la prestació per al manteniment de les despeses de la 
llar per a determinats col·lectius que regula l’article 20 de la Llei 13/2006, de 27 de 
juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, publicat al DOGC núm. 7753 - 
22.11.2018.

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.


