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Disposició addicional única. Modificació de l’article 34 bis de la Llei 
5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres 
i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans 
establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre 
elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre 
emissions de diòxid de carboni
S’addiciona un tercer apartat a l’article 34 bis de la Llei 5/2017, del 28 de març, 

amb el text següent: 
«3. El recàrrec per a la ciutat de Barcelona establert en aquest article serà exigi-

ble a partir de l’1 de gener de 2022.» 

Disposicions finals

Primera. Efectes econòmics i pressupostaris
Els efectes econòmics i pressupostaris que els preceptes d’aquesta Llei puguin 

comportar en els pressupostos de la Generalitat seran exigibles a partir de l’exercici 
pressupostari posterior a la seva entrada en vigor.

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

Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 4 de maig de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Esperanza García González, Santi 

Rodríguez i Serra, Daniel Serrano Coronado, diputats, SP PPC
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Decret llei 15/2020, del 5 de maig, pel qual s’autoritza el Consell 
Català de l’Esport per prestar garantia durant l’exercici 2020, fins a 
una quantia màxima global de 8.000.000 d’euros, a favor de l’Institut 
Català de Finances, per a l’atorgament de préstecs per facilitar la 
liquiditat de les entitats esportives inscrites en el Registre d’Entitats 
Esportives, afectades per la situació derivada de la COVID-19
203-00040/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 64015 / Coneixement: Mesa del Parlament, 12.05.2020

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 12 de maig de 2020, ha 
pres coneixement del Decret llei 15/2020, del 5 de maig, pel qual s’autoritza el Con-
sell Català de l’Esport per prestar garantia durant l’exercici 2020, fins a una quantia 
màxima global de 8.000.000 d’euros, a favor de l’Institut Català de Finances, per 
a l’atorgament de préstecs per facilitar la liquiditat de les entitats esportives ins-
crites en el Registre d’Entitats Esportives, afectades per la situació derivada de la 
COVID-19, publicat al DOGC 8128, i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè 
el Parlament el controli pel procediment que estableix l’article 158 del Reglament 
del Parlament s’inicia el dia 8 de maig de 2020.

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 5 de maig de 2020, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 



BOPC 603
15 de maig de 2020

3.01.03. Decrets llei 9 

«A proposta de la consellera de la Presidència, s’aprova la iniciativa SIG20PRE0565 - 
Projecte de decret llei pel qual s’autoritza el Consell Català de l’Esport per prestar 
garantia, durant l’exercici 2020, fins a una quantia màxima global de 8.000.000 
d’euros, a favor de l’Institut Català de Finances, per a l’atorgament de préstecs per 
facilitar la liquiditat de les entitats esportives inscrites en el Registre d’Entitats Es-
portives, afectades per la situació derivada de la COVID-19.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 5 de maig de 2020.

Decret llei 15/2020, de 5 de maig, pel qual s’autoritza el Consell Català 
de l’Esport per prestar garantia, durant l’exercici 2020, fins a una 
quantia màxima global de 8.000.000 d’euros, a favor de l’Institut Català 
de Finances, per a l’atorgament de préstecs per facilitar la liquiditat 
de les entitats esportives inscrites en el Registre d’Entitats Esportives, 
afectades per la situació derivada de la COVID-19

El president de la Generalitat de Catalunya,
L’article 67.6.a de l’Estatut preveu que els decrets llei són promulgats, en nom del 

rei, pel president o presidenta de la Generalitat.
D’acord amb l’anterior, promulgo el següent

Decret llei
La situació de crisi sanitària generada com a conseqüència de la COVID-19 ha 

obligat el Govern de la Generalitat a prendre de forma gradual un seguit de mesu-
res en diferents àmbits, amb l’objectiu de pal·liar els greus efectes que la pandèmia 
està produint.

Aquestes mesures s’han pres per mitjà de diferents decrets llei adoptats des del mateix 
moment de la declaració de la situació de pandèmia que va fer l’Organització Mundial 
de la Salut, el passat 11 de març; des del primer, el Decret llei 6/2020, de 12 de març, de 
mesures urgents en matèria assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contractació 
pública, per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel coronavirus COVID-19, 
fins al darrer que s’ha aprovat, el Decret llei 12/2020, de 10 d’abril, pel qual s’adopten me-
sures pressupostàries, en relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de 
Catalunya, en l’àmbit tributari i en l’estructura de l’Administració de la Generalitat, per 
pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19.

Les entitats esportives catalanes que figuren en el Registre d’Entitats Esportives 
del Consell Català de l’Esport, no romanen alienes a aquesta situació i, igual que 
la resta d’empreses del país, estan patint les conseqüències directament derivades 
d’aquesta situació que afecta de forma molt negativa la seva liquiditat i també el 
manteniment dels llocs de treball que depenen de l’exercici de la seva activitat.

En aquest sentit, és voluntat del Departament de la Presidència, mitjançant el 
Consell Català de l’Esport, impulsar, instrumentada per l’Institut Català de Finan-
ces, una línia específica de préstecs que tingui per objecte facilitar la liquiditat de 
les entitats esportives, inscrites en el Registre d’Entitats Esportives, afectades per la 
situació derivada de la COVID-19. Aquesta mesura requereix disposar de l’autorit-
zació del Govern, que s’instrumenta amb aquest Decret llei.

En el present supòsit, el caràcter extraordinari i excepcional de la situació deriva 
de la declaració de l’estat d’alarma provocada per la situació sanitària que requereix 
adoptar de manera urgent mesures que pal·liïn, tant com es pugui, la situació creada 
i que no poden ajornar-se, fins i tot, mitjançant la utilització de mitjans legislatius 
d’urgència a un moment posterior.

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, del 5 de no-
vembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern; 

A proposta de la consellera de la Presidència i amb la deliberació prèvia del Go-
vern,
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Decreto: 

Article únic 
S’autoritza el Consell Català de l’Esport a prestar garantia, durant l’exercici 

2020, fins a una quantia màxima global de 8.000.000 d’euros, a favor de l’Institut 
Català de Finances per a l’atorgament de préstecs per facilitar la liquiditat de les 
entitats esportives inscrites en el Registre d’Entitats Esportives, afectades per la si-
tuació derivada de la COVID-19. A aquest efecte el Consell Català de l’Esport ha de 
tenir formalitzat un conveni amb l’ICF per constituir un fons de garantia amb càrrec 
als pressupostos del Consell Català de l’Esport.

Disposició final 
Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Ofi-

cial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 5 de maig de 2020
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Meritxell Budó 

Pla, consellera de la Presidència

Antecedents del Decret llei
1. Certificat del secretari del Govern.
2. Decret llei pel qual s’autoritza el Consell Català de l’Esport per prestar garan-

tia, durant l’exercici 2020, fins a una quantia màxima global de 8.000.000 d’euros, 
a favor de l’Institut Català de Finances, per a l’atorgament de préstecs per facilitar 
la liquiditat de les entitats esportives inscrites en el Registre d’Entitats Esportives, 
afectades per la situació derivada de la COVID-19.

3. Sol·licitud inclusió Projecte decret llei a l’Ordre del dia del Govern.
4. Informe justificatiu sobre la necessitat i urgència del Decret llei (art. 38.3 de 

la Llei 13/2008).
5. Informe jurídic.
6. Informe de la Direcció General de Pressupostos.
7. Certificat de la secretària general del Departament de la Presidència general 

sobre la conformitat de la documentació.

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

Decret llei 16/2020, del 5 de maig, de mesures urgents 
complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter 
social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19
203-00041/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 64053 / Coneixement: Mesa del Parlament, 12.05.2020

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 12 de maig de 2020, ha 
pres coneixement del Decret llei 16/2020, del 5 de maig, de mesures urgents com-
plementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i 
mobilitat per fer front a la COVID-19, publicat al DOGC 8128, i ha manifestat que 
el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment que estableix 
l’article 158 del Reglament del Parlament s’inicia el dia 8 de maig 2020.


