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Sessió 5. Dimecres, 13 de gener de 2021. XII legislatura 

DOSSIER 
 

ORDRE DEL DIA 

1. Compareixença del vicepresident del Govern, en substitució del president 
de la Generalitat, davant la Diputació Permanent per a informar sobre les 
darreres mesures adoptades pel Govern per a contenir el brot epidèmic de 
Covid-19. Tram. 350-00021/12. Vicepresident del Govern de la Generalitat. 
Substanciació. 

2. Sol·licitud de compareixença del vicepresident del Govern, en substitució 
del president de la Generalitat, davant la Diputació Permanent sobre l'adop-
ció de noves restriccions per la situació de la pandèmia de Covid-19 a la 
Cerdanya i el Ripollès. Tram. 354-00437/12. Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Debat i votació. 

3. Sol·licitud de compareixença de la consellera de Salut davant la Diputació 
Permanent sobre l'adopció de noves restriccions per la situació de la pandè-
mia de Covid-19 a la Cerdanya i el Ripollès. Tram. 354-00438/12. Grup Par-
lamentari de Ciutadans. Debat i votació. 

4. Sol·licitud de compareixença del conseller d'Interior davant la Diputació 
Permanent sobre l'adopció de noves restriccions per la situació de la pandè-
mia de Covid-19 a la Cerdanya i el Ripollès. Tram. 354-00439/12. Grup Par-
lamentari de Ciutadans. Debat i votació. 

5. Sol·licitud de compareixença de la consellera de Salut davant la Diputació 
Permanent perquè informi sobre el contracte subscrit el maig de 2020 amb 
l'empresa Ferroser Servicios Auxiliares per al seguiment dels contactes de 
casos de Covid-19 i sobre les prioritats sanitàries per a l'inici d'any. Tram. 
354-00442/12. Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - 
Crida Constituent. Debat i votació. 

6. Decret llei 48/2020, de l'1 de desembre, de mesures de caràcter organit-
zatiu en l'àmbit sanitari, social i de salut pública per fer front a la crisi sanità-
ria provocada per la COVID-19 i de modificació del Decret Llei 30/2020, del 4 
d'agost, i del Decret Llei 41/2020, del 10 de novembre. Tram. 203-
00073/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o de-
rogació del decret llei. 

7. Decret llei 49/2020, de l'1 de desembre, de mesura urgent complementària 
en matèria d'ocupació i foment de l'activitat econòmica per fer front a les con-
seqüències de la major afectació en el mercat de treball de la Covid-19 en de-
terminats territoris de Catalunya i de modificació del Decret llei 21/2020, del 2 
de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social per fer 
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front a les conseqüències de la Covid-19. Tram. 203-00074/12. Govern de la 
Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei. 

8. Decret llei 50/2020, del 9 de desembre, de mesures urgents per estimular 
la promoció d'habitatge amb protecció oficial i de noves modalitats d'allot-
jament en règim de lloguer. Tram. 203-00075/12. Govern de la Generalitat. 
Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei. 

9. Decret llei 51/2020, del 15 de desembre, de modificació del Decret llei 
39/2020, del 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social 
per fer front a les conseqüències de la Covid-19, i del Decret llei 49/2020, de 
l'1 de desembre, de mesura urgent complementària en matèria d'ocupació i 
foment de l'activitat econòmica per fer front a les conseqüències de la major 
afectació en el mercat de treball de la Covid-19 en determinats territoris de 
Catalunya. Tram. 203-00076/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació 
sobre la validació o derogació del decret llei. 

10. Decret llei 55/2020, del 29 de desembre, de mesures extraordinàries de 
caràcter econòmic en el sector de les instal·lacions juvenils afectades pel 
confinament perimetral de determinades comarques arran de la Covid-19. 
Tram. 203-00079/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la vali-
dació o derogació del decret llei. 
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Punt 6 | Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei 

Decret llei 48/2020, de l'1 de desembre, de mesures de caràc-
ter organitzatiu en l'àmbit sanitari, social i de salut pública 
per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19 i 
de modificació del Decret Llei 30/2020, del 4 d'agost, i del 
Decret Llei 41/2020, del 10 de novembre 

203-00073/12 

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT 

Reg. 88153 / Coneixement: Mesa del Parlament, 09.12.2020 

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 9 de desembre de 
2020, ha pres coneixement del Decret llei 48/2020, de l'1 de desembre, de 
mesures de caràcter organitzatiu en l'àmbit sanitari, social i de salut pública 
per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19 i de modificació 
del Decret Llei 30/2020, del 4 d'agost, i del Decret Llei 41/2020, del 10 de 
novembre, publicat al DOGC 8286, 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 4 de desembre 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 1 de desembre de 2020, 
s'ha pres, entre d'altres, l'acord que es reprodueix a continuació:  

«A proposta de la consellera de Salut, s'aprova la iniciativa SIG20SLT1939 - 
Projecte de decret llei de mesures de caràcter organitzatiu en l'àmbit sanitari, 
social i de salut pública per fer front a la crisi sanitària provocada per la 
COVID-19 i de modificació del Decret Llei 30/2020, de 4 d'agost, i del De-
cret Llei 41/2020, de 10 de novembre. 

Aquest Decret llei és a proposta conjunta amb el conseller d'Interior, el con-
seller d'Educació i el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies.» 

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, l'1 de desembre de 
2020. 

Decret llei 48/2020, d'1 de desembre, de mesures de caràcter 
organitzatiu en l'àmbit sanitari, social i de salut pública per 
fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19 i de 
modificació del Decret Llei 30/2020, de 4 d'agost, i del Decret 
Llei 41/2020, de 10 de novembre 

L'article 67.6.a de l'Estatut preveu que els decrets llei siguin promulgats, en 
nom del rei, pel president o presidenta de la Generalitat. 

De conformitat amb el que disposen l'article 6 i concordants de la Llei 
13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, 
i vist el Decret 114/2020, de 30 de setembre, de substitució del president de 
la Generalitat de Catalunya;  

D'acord amb l'anterior, promulgo el següent 
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Decret llei 

Exposició de motius 

Des que l'11 de març de 2020 l'Organització Mundial de la Salut va declarar 
la situació d'emergència ocasionada pel brot epidèmic de la COVID-19 pan-
dèmia internacional, el Govern de la Generalitat ha adoptat diverses mesures 
en diferents àmbits d'actuació, tant per pal·liar els efectes desfavorables que 
sobre aquests provoca la pandèmia com per poder adequar l'acció adminis-
trativa als nous reptes que aquesta situació requereix i garantir-ne una res-
posta eficient. Amb aquesta darrera finalitat, aquest Decret llei estableix tres 
noves mesures organitzatives en l'àmbit sanitari, social i de salut pública. 
Així mateix, introdueix unes modificacions puntuals a previsions contingu-
des en decrets lleis aprovats amb anterioritat per reforçar, des de la perspec-
tiva de la seguretat jurídica, aspectes que es considera que necessiten certa 
clarificació o més concreció. 

En l'article 1, es preveu l'habilitació de les infermeres i infermers que presten 
serveis en els òrgans competents del Departament de Salut en matèria d'ava-
luacions mèdiques que empren la denominació d'Institut Català d'Avaluaci-
ons Mèdiques (ICAM) per accedir a les dades identificatives i de salut de les 
històries clíniques d'aquelles persones que tinguin en tràmit un procediment 
relatiu al control, la inspecció, l'avaluació i el seguiment dels processos d'in-
capacitat temporal que siguin necessàries per donar suport al personal mèdic 
avaluador en les funcions que té atribuïdes en aquest àmbit. 

La situació provocada per la pandèmia ha suposat un increment de les actua-
cions que realitza l'ICAM derivat de la realització de les tasques d'expedició 
de comunicats de baixes i altes per COVID-19, tant a persones malaltes com 
a contactes estrets, així com d'altres actuacions de suport que li han estat 
atribuïdes en l'àmbit de l'atenció primària. Aquestes circumstàncies, junta-
ment amb altres també derivades de la mateixa situació d'emergència sanità-
ria, com la necessitat de revisar processos per incorporar-hi mecanismes 
d'atenció no presencial per tal d'evitar desplaçaments de la ciutadania, ha 
generat un endarreriment considerable de la tramitació d'expedients, la qual 
cosa provoca perjudicis a la ciutadania en el reconeixement de les seves 
prestacions. 

Per tal de fer front a l'augment de tasques generat per la situació d'emergèn-
cia sanitària, exposat anteriorment, que s'han acumulat amb les tasques habi-
tuals realitzades per l'ICAM, es considera imprescindible que es reforcin les 
tasques de suport al personal mèdic avaluador en els processos d'incapacitat 
temporal que són competència de l'ICAM, que realitzen les infermeres i els 
infermers adscrits a aquesta unitat, habilitant-los temporalment perquè acce-
deixin a les històries clíniques i a la documentació clínica que doni suport a 
l'expedient d'avaluació, així com a les eines i sistemes informàtics del siste-
ma de salut que les contenen. 

En l'article 2, s'estableix que les entitats titulars i les entitats gestores dels 
serveis socials de caràcter residencial, llars residencies i llars amb suport de 
gent gran, de persones amb discapacitat física o intel·lectual o problemàtica 
derivada de la malaltia mental que formen part del sistema català de serveis 
socials han de posar a disposició del Departament de Salut les dades identifi-
catives i de contacte necessàries del personal propi i extern que hi treballa o 
hi col·labora per fer la gestió i el seguiment de les proves de diagnòstic de la 
COVID-19 mitjançant els sistemes d'informació creats a aquest efecte. 
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Aquesta comunicació respon a l'objectiu d'assegurar la protecció de les per-
sones que resideixen en aquests centres i garantir l'efectivitat del conjunt de 
mesures de prevenció i protecció de la salut, tenint en compte l'especial vul-
nerabilitat d'aquest entorn. 

En efecte, els professionals que treballen en una residència són un element 
cabdal de l'atenció a les persones residents, ja que, a causa de les condicions 
d'elevada dependència i vulnerabilitat dels residents, hi han d'interaccionar 
de forma constant. En les diferents situacions de transmissió comunitària, 
tenint en compte l'experiència en la gestió de brots comunitaris anteriors, es 
considera necessària la realització de proves diagnòstiques periòdiques a 
aquests professionals, tant als treballadors del centre com al personal aliè 
que hi presta serveis o personal que hi col·labora des del voluntariat, com a 
mesura per minimitzar els riscos de contagi en els casos en els quals es con-
sidera que el risc d'entrada del virus a la residència és més elevat. 

És necessari que el Departament de Salut disposi de les dades identificatives 
i de contacte d'aquestes persones per tal de vincular-les al centre residencial 
on hi presten serveis, ja que així pot integrar, a escala de cada centre, les 
dades dels resultats de les proves diagnòstiques realitzades pels diferents 
equips d'atenció primària als quals aquelles persones estan assignades. 
Aquesta integració permet prendre les mesures de prevenció i tractament de 
la infecció adients, per tal de trencar les cadenes de transmissió i aplicar les 
mesures d'aïllament dels casos i contactes estrets, tan ràpidament com es 
pugui i de la forma més acurada possible, i també facilita l'objectiu de detec-
tar brots i monitorar la correcta freqüència de la realització dels cribratges 
entre els treballadors i col·laboradors d'aquests centres. 

En l'article 3, es regula el Registre de vacunació de Catalunya com a tracta-
ment de dades que, sota la responsabilitat del Departament de Salut, ha d'in-
tegrar les dades relatives a la vacunació contra la COVID-19 i de la resta de 
vacunes contra malalties immunoprevenibles, amb la finalitat d'exercir les 
competències que té atribuïdes en matèria de prevenció i control de les 
malalties infeccioses transmissibles i de brots epidèmics, i de vigilància de la 
salut pública. 

A partir de l'aprovació de les vacunes, la vacunació serà la principal estratè-
gia de prevenció davant la COVID-19, i és essencial que es disposi de les 
dades de vacunació que permetin ajudar al seguiment i l'avaluació de l'estra-
tègia de vacunació, incloent-hi la cobertura, seguretat i efectivitat de les va-
cunes, així com el seu impacte en la epidemiologia de la COVID-19, per 
permetre anar avaluant i adaptant l'estratègia per aconseguir el màxim bene-
fici poblacional. 

El Registre de vacunació de Catalunya ha de permetre que es tingui constàn-
cia de les dosis i dels tipus de vacuna que es vagin administrant contra la 
COVID-19 des dels diferents centres autoritzats de vacunació en els dife-
rents grups de població. Aquest Registre s'utilitzarà per poder calcular les 
cobertures de vacunació que es vagin assolint i inclourà tota la població dia-
na de vacunació que es vagi prioritzant. Però, també abastarà les dades de 
vacunació de la resta de les malalties immunoprevenibles (sistemàtiques i de 
programa), ja que en aquests moments, davant la incertesa del comportament 
de la infecció produïda pel coronavirus SARS-CoV-2 i tenint en compte els 
perfils dels casos amb COVID-19 en què la gravetat del quadre clínic i la 
majoria de les complicacions s'associen amb l'edat i determinades condicions 
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de risc, és molt important que es reforcin les mesures preventives disponi-
bles davant d'infeccions per a les quals es disposa de vacuna. 

Als efectes de la incorporació de les dades en el Registre de vacunació de 
Catalunya, els centres i serveis sanitaris del sistema sanitari integral d'utilit-
zació pública de Catalunya (SISCAT), així com d'altres entitats que presten 
serveis de salut per compte del Servei Català de la Salut, han d'incorporar les 
dades corresponents a les variables a registrar en els seus sistemes d'infor-
mació propis i comunicar-les a la història clínica compartida de Catalunya 
utilitzant les vies d'integració disponibles, segons les instruccions del Depar-
tament de Salut. Pel que fa a altres centres i serveis sanitaris, la incorporació 
de les dades de vacunació s'ha de fer mitjançant els sistemes que els posa a 
disposició el Departament de Salut. 

L'article 4 modifica l'article 17 del Decret llei 30/2020, de 4 d'agost, pel qual 
s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de 
prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la 
COVID-19, per tal de clarificar que les mesures cautelars previstes en aquest 
precepte poden ser adoptades també pels membres i cossos de seguretat, amb la 
finalitat d'assegurar i garantir l'adequat compliment de les normes establertes 
per prevenir i contenir la crisi sanitària provocada per la COVID-19. 

L'article 5 modifica l'article 8 del Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, de 
mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l'àmbit de 
l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les con-
seqüències de la COVID-19, per tal d'incloure-hi un nou apartat relatiu a 
especificar les responsabilitats dels directors i directores dels centres educa-
tius del sistema educatiu de Catalunya en la confecció i el manteniment dels 
sistemes d'informació que han de compartir els departaments d'Educació i de 
Salut per poder gestionar els efectes de la pandèmia en l'entorn escolar. 
Aquest nou contingut, per la sistemàtica de l'article, s'inclou com a apartat 2, 
la qual cosa comporta la correlació de la resta d'apartats de l'article. No obs-
tant, per raons de seguretat jurídica i tenint en compte que el tractament de 
dades conté la seva regulació íntegra en l'esmentat article, es reprodueix tot 
l'article 8. 

Aquest Decret llei incorpora una disposició addicional en què es condiciona 
la vigència de les previsions contingudes en els articles 1 i 2 al fet que es 
mantingui activat el Pla d'actuació del Procicat per emergències associades a 
malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, i, finalment, una 
disposició final de previsió d'entrada en vigor el mateix dia de la publicació 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

Tot el que s'ha exposat connecta cadascuna de les mesures adoptades amb el 
pressupòsit de necessitat extraordinària i urgent que habilita per aprovar 
aquest Decret llei, els objectius del qual no podrien ser assolits mitjançant la 
tramitació d'un procediment legislatiu ordinari. 

Per tant, en ús de l'autorització que concedeix l'article 64 de l'Estatut d'auto-
nomia de Catalunya, de conformitat amb l'article 38 de la Llei 13/2008, del 5 
de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern. 

A proposta de la consellera de Salut, del conseller d'Interior, del conseller 
d'Educació i del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, i d'acord amb 
el Govern, 
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Decreto:  

Article 1. Habilitació d'infermeres i infermers adscrits a l'I-
CAM per accedir a les històries clíniques en processos d'in-
capacitat temporal en tràmit 

1. Per tal de fer front a l'increment de les actuacions atribuïdes als òrgans 
competents del Departament de Salut en matèria d'avaluacions mèdiques que 
empren la denominació d'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques, en el marc 
de la situació d'emergència sanitària generada per la COVID-19, s'habiliten 
les infermeres i infermers adscrits a l'esmentat Institut per accedir a les dades 
identificatives i de salut de les històries clíniques d'aquelles persones que 
tinguin en tràmit un procediment relatiu al control, la inspecció, l'avaluació i 
el seguiment dels processos d'incapacitat temporal que són competència de 
l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques que siguin necessàries per donar 
suport al personal mèdic avaluador en les funcions que té atribuïdes en 
aquest àmbit. 

2. El tractament de dades personals a què fa referència l'apartat anterior l'ha 
de contenir el «Registre de gestió de la incapacitat i avaluacions mèdiques», 
del qual n'és titular el Departament de Salut, amb la finalitat d'exercir les 
competències que té atribuïdes en matèria de control, inspecció, avaluació i 
seguiment dels processos mèdics i sanitaris. 

3. El personal de l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques a què fa referència 
l'apartat 1 ha de mantenir el deure de secret i confidencialitat sobre la infor-
mació a la qual tingui accés, fins i tot després que finalitzi la situació d'emer-
gència sanitària. 

Article 2. Comunicació de dades identificatives i de contacte 
del personal dels serveis socials de caràcter residencial al 
Departament de Salut 

1. Per assegurar la protecció de les persones residents als serveis socials de 
caràcter residencial, llars residencies i llars amb suport de gent gran, de per-
sones amb discapacitat física o intel·lectual o problemàtica derivada de la 
malaltia mental que formen part del sistema català de serveis socials, i garan-
tir l'efectivitat del conjunt de mesures de prevenció i protecció de la salut en 
entorns altament vulnerables, les entitats titulars i les entitats gestores dels 
serveis socials abans esmentats han de posar a disposició del Departament de 
Salut les dades identificatives i de contacte necessàries del personal propi i 
extern que hi treballa o hi col·labora, per fer la gestió i el seguiment de les 
proves de diagnòstic de la COVID-19 mitjançant els sistemes d'informació 
creats a aquest efecte. 

2. Les dades posades a disposició del Departament de Salut, d'acord amb el 
que preveu l'apartat 1, s'integren en el tractament «Web dades Covid», del 
qual n'és titular el Departament de Salut, amb la finalitat d'exercir les compe-
tències que en matèria de vigilància epidemiològica i de control de la salut 
pública té atribuïdes com a autoritat sanitària. 

3. Així mateix, el Departament de Salut, en el marc de les funcions que té 
atribuïdes, ha de comunicar a la persona responsable del dispositiu residen-
cial, mitjançant els sistemes d'informació establerts, les dades de salut del 
personal a què es refereix l'apartat 1 corresponents als resultats de proves de 
diagnòstic de la COVID-19 per tal que es puguin adoptar les mesures perti-
nents d'acord amb els protocols establerts. La persona responsable de la resi-
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dència, llar residència o llar amb suport ha de mantenir el deure de secret i 
de confidencialitat sobre la informació a la qual tingui accés, fins i tot un cop 
finalitzada la situació d'emergència sanitària. 

Article 3. Registre de vacunació de Catalunya 

1. Amb la finalitat d'exercir les competències que té atribuïdes en matèria de 
prevenció i control de les malalties infeccioses transmissibles i de brots epi-
dèmics, i de vigilància de la salut pública, la Secretaria de Salut Pública del 
Departament de Salut ha de disposar de les dades relatives a la vacunació 
contra la COVID-19 i de la resta de vacunes de les malalties immunopreve-
nibles en un tractament del qual en tingui la titularitat. Específicament, 
aquest tractament de dades ha de permetre que es dugui a terme la vigilància 
i el seguiment de l'estratègia de vacunació COVID-19 i conèixer l'evolució 
de la cobertura, incloent-hi tota la població diana que s'hi vagi incorporant. 

A aquests efectes, els centres i serveis sanitaris autoritzats per a l'administra-
ció de vacunes i aquells que s'estableixin com a centres de vacunació en el 
marc de l'estratègia de vacunació COVID-19 han de posar a disposició del 
Departament de Salut les variables relatives a les actuacions vacunals se-
güents: dades relatives a la identificació de les persones destinatàries de les 
vacunes; dades relatives a la seva administració, incloent-hi: les dades relati-
ves a la identificació dels professionals que les administren, la identificació 
del centre on s'administren, les dades relatives al registre de la vacunació 
(antigen, data d'administració, lot, producte subministrat, laboratori fabricant 
i codi nacional del producte), així com aquelles altres dades que estableixin 
les autoritats sanitàries. En el cas de la vacuna contra la COVID-19, i d'acord 
amb l'estratègia vacunal definida en cada moment per les autoritats sanitàri-
es, s'hi ha de deixar constància de la no administració incloent-hi alguna de 
les variables següents: el no subministrament de la vacuna per la lliure deci-
sió de la persona destinatària o del seu representant legal; el no subministra-
ment de la vacuna per l'existència de contraindicacions per a l'administració, 
amb la indicació de si la contraindicació és temporal o indefinida; o el no 
subministrament de la vacuna per trobar-se en una situació d'immunitat. 

Aquestes dades s'integren en el tractament «Registre de vacunació de Cata-
lunya», del qual n'és titular el Departament de Salut. 

2. La incorporació de les dades en el «Registre de vacunació de Catalunya» 
s'ha de dur a terme:  

a) En el cas dels centres i serveis sanitaris del sistema sanitari integral d'uti-
lització pública de Catalunya (Siscat), així com d'altres entitats que presten 
serveis de salut per compte del Servei Català de la Salut, mitjançant la incor-
poració de les dades indicades en l'apartat 1 d'aquest article en els seus sis-
temes d'informació propis i la comunicació a la història clínica compartida 
de Catalunya utilitzant les vies d'integració disponibles, segons les instrucci-
ons del Departament de Salut, des d'on s'integraran en el «Registre de vacu-
nació de Catalunya». 

b) Els centres i serveis sanitaris no inclosos a la lletra a) han d'incorporar les 
dades relacionades amb la vacunació de l'apartat 1 d'aquest article mitjançant 
els sistemes posats a disposició pel Departament de Salut, amb la màxima 
immediatesa possible i, en tot cas, en un període no superior a cinc dies natu-
rals a comptar des de la data d'administració de la vacunació. En el cas d'ac-
tuacions relacionades amb la vacunació contra la COVID-19, les dades s'hi 
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han d'incorporar en el termini de 24 hores des que s'administra la vacuna, 
se'n formula la renúncia, o es constata la contraindicació o la immunitat. 

3. La informació del «Registre de vacunació de Catalunya» originada en els 
centres i serveis sanitaris no inclosos a la lletra a) de l'apartat 2 d'aquest arti-
cle s'ha d'incorporar en la història clínica compartida de Catalunya sempre 
que la persona a qui s'hagin administrat les vacunes, o el seu representant 
legal, hi hagi donat prèviament el seu consentiment exprés. En el cas d'actu-
acions relacionades amb la vacunació contra la COVID-19, també s'han d'in-
corporar a la història clínica compartida de Catalunya, amb el consentiment 
previ exprés a aquest efecte, les variables relatives a la renúncia a la vacuna-
ció, la constatació de contraindicació o immunitat, segons correspongui. 

En aquests supòsits, el centre o servei sanitari ha de trametre el document de 
consentiment a la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut per-
què faci efectiva la incorporació de la informació relacionada amb l'actuació 
vacunal en la història clínica compartida. 

4. Les persones que, en exercici de les funcions que tenen atribuïdes, acce-
deixin a les dades establertes a l'apartat 1 d'aquest article resten sotmeses al 
deure de confidencialitat. 

5. Les actuacions regulades en aquest article s'han d'adequar als requeri-
ments de la normativa de protecció de dades de caràcter personal i a la nor-
mativa de salut pública, així com a la normativa reguladora de l'autonomia 
del pacient i de drets i obligacions en matèria d'informació i documentació 
clínica. 

Article 4. Modificació de l'article 17 del Decret llei 30/2020, 
de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador espe-
cífic per l'incompliment de les mesures de prevenció i conten-
ció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per 
la COVID-19 

Es modifica l'article 17 del Decret llei 30/2020, de 4 d'agost, que passa a 
tenir la redacció següent:  

«Article 17. Mesures cautelars 

»Si, com a conseqüència de les activitats de vigilància i control, es comprova 
que hi ha risc per a la salut individual o col·lectiva o s'observa l'incompli-
ment greu o molt greu de les mesures adoptades per fer front a la situació de 
crisi sanitària provocada per la COVID-19, les persones titulars dels òrgans 
amb la condició d'autoritat sanitària del Departament de Salut, de l'Agència 
de Salut Pública de Barcelona i del Conselh Generau d'Aran, els alcaldes i 
alcaldesses o, si escau, llurs agents, han d'adoptar les mesures cautelars a què 
fa referència l'article 63 de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut públi-
ca, d'acord amb el procediment establert en la mateixa Llei. Així mateix, 
aquestes mesures cautelars poden ser adoptades pels membres de les forces i 
cossos de seguretat, sens perjudici de l'obligat compliment immediat de les 
seves ordres i instruccions. 

»L'incompliment de les mesures cautelars podrà donar lloc a la imposició de 
multes coercitives, d'acord amb el que estableix l'article 65 de la Llei 
18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública.» 
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Article 5. Modificació de l'article 8 del Decret llei 41/2020, de 
10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter so-
cial en centres educatius i en l'àmbit de l'educació en el lleure 
i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüèn-
cies de la COVID-19 

Es modifica l'article 8 del Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, que passa 
a tenir la redacció següent:  

«Article 8. Tractament de dades. 

»8.1 Amb l'objecte de donar compliment i garantir l'efectivitat del conjunt de 
mesures de prevenció i protecció de la salut en els centres educatius del sis-
tema educatiu de Catalunya per fer front a la pandèmia de la COVID-19, es 
faculta el Departament d'Educació perquè comuniqui al Departament de 
Salut la informació de què disposi sobre les dades identificatives i de contac-
te de l'alumnat, personal docent, personal d'administració i serveis, personal 
d'atenció educativa i altre personal extern que està en contacte amb alumnes 
en l'entorn educatiu, necessàries per dur a terme les activitats relacionades 
amb la gestió de l'emergència sanitària actual. 

»8.2 Els directors i directores dels centres educatius del sistema educatiu de 
Catalunya tenen l'obligació d'introduir les dades identificatives i de contacte 
de l'alumnat, personal docent, personal d'administració i serveis, personal 
d'atenció educativa i altre personal extern que està en contacte amb alumnes 
en l'entorn educatiu, la situació dels grups de convivència estable i, sempre 
que se'n disposi, les dades de salut corresponents als resultats de proves di-
agnòstiques de COVID-19 als sistemes d'informació que el Departament 
d'Educació posi a la seva disposició. 

»8.3 Les dades posades a disposició del Departament de Salut s'integren en 
el tractament "Cens Covid19 salut-escola", del qual n'és titular el Departa-
ment de Salut, amb la finalitat d'exercir les competències que en matèria de 
vigilància epidemiològica i de control de la salut pública té atribuïdes com a 
autoritat sanitària. 

»8.4 Les dades personals a comunicar permetran localitzar la persona, o en 
cas d'alumnes menors d'edat, els seus pares, mares o tutors legals, a quin 
centre educatiu pertanyen, i a quin grup de convivència estable pertanyen, si 
escau. La posada a disposició de les dades s'ha de fer de forma automatitza-
da, sempre que sigui possible. 

»8.5 Així mateix, el Departament de Salut, en el marc de les funcions que té 
atribuïdes en la situació de pandèmia esmentada, ha de comunicar al director 
o a directora del centre educatiu, mitjançant els sistemes d'informació esta-
blerts, les dades de salut corresponents als resultats de proves diagnòstiques 
de COVID-19, per tal que es puguin adoptar les mesures pertinents d'acord 
amb els protocols establerts. El director o directora del centre educatiu ha de 
mantenir el deure de secret i de confidencialitat sobre la informació a la qual 
tingui accés, fins i tot un cop finalitzada la situació d'emergència sanitària. 

»8.6 El tractament de dades personals a què es refereixen els paràgrafs ante-
riors es realitza d'acord amb els apartats g), h) i i) de l'article 9 apartat 2, del 
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril 
de 2016, l'article 57 de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, 
així com la resta de normes i principis en matèria de protecció de dades per-
sonals.» 
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Disposició addicional. Vigència  

Les previsions que contenen els articles 1 i 2 d'aquest Decret llei són vigents 
mentre es mantingui activat el Pla d'actuació del Procicat per emergències 
associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc. 

Disposició final. Entrada en vigor 

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la publicació al Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya. 

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

Barcelona, 1 de desembre de 2020 

Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern en substitució de la presi-
dència de la Generalitat i conseller d'Economia i Hisenda; Alba Vergés i 
Bosch, consellera de Salut; Miquel Samper i Rodriguez, conseller d'Interior; 
Josep Bargalló Valls, conseller d'Educació; Chakir El Homrani Lesfar, con-
seller de Treball, Afers Socials i Famílies 

Antecedents del Decret llei 

Document 1. Certificat, de l'advocada en cap del Departament de Salut, d'au-
tentificació de la documentació tramesa i índex. 

Document 2. Sol·licitud tramitació d'urgència DL al secretari del Govern. 

Document 3. Informe jurídic. 

Document 4. Informe justificatiu del Departament de Salut (Informe article 
38.3 de la llei 13/2008, del 5 de novembre). 

Document 5. Informe justificatiu del Departament d'Interior (Informe article 
38.3 de la llei 13/2008, del 5 de novembre). 

Document 6. Informe justificatiu del Departament d'Educació (Informe arti-
cle 38.3 de la llei 13/2008, del 5 de novembre) 

Document 7. Informe justificatiu del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies (Informe article 38.3 de la llei 13/2008, del 5 de novembre) 

Document 8. Informe de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades sobre 
l'article 1 del Decret llei relatiu a l'accés de personal d'infermeria de l'Institut 
Català d'Avaluacions Mèdiques a la historia clínica. 

Document 9. Informe de l'Autoritat Catalana de Protecció de dades sobre 
l'article 2 del Decret llei relatiu a la comunicació de dades del personal de 
centres residencials al Departament de Salut. 

Document 10. Informe de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades sobre 
l'article 3 del Decret llei relatiu a la creació del Registre de vacunació de Cata-
lunya. 

Document 11. Text aprovat a la sessió del Govern de l'1 de desembre de 2020. 

Document 12. Certificat del secretari del Govern de l'aprovació a la sessió 
del Govern del dia 1 de desembre de 2020. 
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Document 13. Decret Llei 48/2020, d'1 de desembre, publicat al DOGC 
8286, de 3 de desembre de 2020. 

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l'Arxiu del 
Parlament. 
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Punt 7 | Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei 

Decret llei 49/2020, de l'1 de desembre, de mesura urgent 
complementària en matèria d'ocupació i foment de l'activitat 
econòmica per fer front a les conseqüències de la major afec-
tació en el mercat de treball de la Covid-19 en determinats 
territoris de Catalunya i de modificació del Decret llei 
21/2020, del 2 de juny, de mesures urgents de caràcter eco-
nòmic, cultural i social per fer front a les conseqüències de la 
Covid-19 

203-00074/12 

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT 

Reg. 88408 / Coneixement: Mesa del Parlament, 15.12.2020 

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 15 de desembre de 
2020, ha pres coneixement del Decret llei 49/2020, de l'1 de desembre, de 
mesura urgent complementària en matèria d'ocupació i foment de l'activitat 
econòmica per fer front a les conseqüències de la major afectació en el mer-
cat de treball de la Covid-19 en determinats territoris de Catalunya i de mo-
dificació del Decret llei 21/2020, del 2 de juny, de mesures urgents de caràc-
ter econòmic, cultural i social per fer front a les conseqüències de la Covid-
19, publicat al DOGC 8286, i manifesta que el termini de 30 dies perquè el 
Parlament el controli pel procediment que estableix l'article 158 del Regla-
ment del Parlament s'inicia el dia 4 de desembre 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 1 de desembre de 2020, 
s'ha pres, entre d'altres, l'acord que es reprodueix a continuació:  

«A proposta del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, s'aprova la 
iniciativa SIG20TSF1934 - Projecte de decret llei de mesura urgent com-
plementària en matèria d'ocupació i foment de l'activitat econòmica per fer 
front a les conseqüències de la major afectació en el mercat de treball de la 
Covid-19 en determinats territoris de Catalunya i de modificació del Decret 
llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural 
i social per fer front a les conseqüències de la Covid-19.» 
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I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona. 

Decret llei 49/2020, d'1 de desembre, de mesura urgent com-
plementària en matèria d'ocupació i foment de l'activitat eco-
nòmica per fer front a les conseqüències de la major afecta-
ció en el mercat de treball de la Covid-19 en determinats 
territoris de Catalunya i de modificació del Decret llei 
21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter eco-
nòmic, cultural i social per fer front a les conseqüències de la 
Covid-19 

L'article 67.6.a de l'Estatut preveu que els decrets llei siguin promulgats, en 
nom del rei, pel president o presidenta de la Generalitat. 

De conformitat amb el que disposen l'article 6 i concordants de la Llei 
13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, 
i vist el Decret 114/2020, de 30 de setembre, de substitució del president de 
la Generalitat de Catalunya;  

D'acord amb l'anterior, promulgo el següent 

Decret llei 

Exposició de motius 

El Govern, davant la necessitat extraordinària i urgent que ha suscitat la greu 
situació de pandèmia mundial que va decretar l'Organització Mundial de la 
Salut i la posterior declaració de l'estat d'alarma que es va ordenar mitjançant 
el Reial decret 463/2020, de 14 de març, va adoptar diverses mesures eco-
nòmiques i pressupostàries, fiscals i financeres, sanitàries, procedimentals i 
d'intendència general per tal de pal·liar els efectes desfavorables d'aquesta 
situació de crisi sanitària. 

En aquest context, es va considerar necessari adoptar, també, el Decret llei 
16/2020, de 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. En els capítols II-VI es va partir del fet que en l'àmbit del tre-
ball i de l'ocupació calia adoptar mesures urgents per pal·liar els efectes des-
favorables que ha provocat la crisi sanitària derivada de la Covid-19 tant en 
les persones com en les empreses, posant en marxa de manera imminent 
ajudes destinades a crear i mantenir ocupació, fonamentalment en aquells 
moments tan difícils. Així doncs, es va considerar prioritari establir mesures 
per donar suport al teixit productiu, especialment a les petites i mitjanes em-
preses, als autònoms i a les empreses cooperatives i de l'economia social, i 
minimitzar l'impacte social perquè, una vegada superada la crisi sanitària, es 
produeixi al més aviat possible la reactivació econòmica a fi de garantir l'es-
tabilitat en l'ocupació. 

En definitiva, el Decret llei 16/2020, de 5 de maig, contenia mesures adreça-
des al conjunt de Catalunya, relatives a ajuts destinats al finançament per a 
l'elaboració i l'execució dels plans de reactivació socioeconòmica de les enti-
tats locals; una línia extraordinària i urgent del programa Treball i Formació 
per pal·liar situacions derivades de la Covid-19, consistent en projectes de 
millora de l'ocupabilitat dels treballadors; una mesura d'ajuts per al mante-
niment de l'ocupació en microempreses i per part d'autònoms; mesures de 
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suport a les microempreses, als autònoms i a les empreses cooperatives i de 
l'economia social, i finalment programes en matèria de treball autònom. 

En canvi, aquest nou Decret llei vol reforçar les ajudes per a aquells territoris 
que han patit mesures de confinament més severes, causades per tancaments 
perimetrals, i que estan vivint les conseqüències especialment desfavorables 
en el mercat de treball, per la qual cosa necessiten un impuls especial i ur-
gent per evitar que aquesta situació es converteixi en crònica i crítica. 

La mitjanit del 12 de març de 2020, a conseqüència de la gran afectació que la 
Covid-19 tenia al territori de la Conca d'Òdena, el Govern de la Generalitat de 
Catalunya va decidir confinar-lo mitjançant la Resolució INT/718/2020, de 12 
de març, per la qual s'acordava restringir la sortida de les persones dels muni-
cipis d'Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena, tret 
dels serveis d'emergències i altres de caràcter essencial. 

En data de 25 de març de 2020, el Govern de la Generalitat va proposar 
allargar 15 dies més el confinament decretat pel Ministeri de Sanitat i passar 
de fase I a fase II, de manera que el feia més restrictiu. D'acord amb aquest 
canvi de fase es prohibien, entre d'altres, les activitats laborals no estricta-
ment essencials. Aquesta situació es perllongà fins al 4 d'abril, data en què el 
Govern de la Generalitat, per recomanació del Comitè Tècnic de Protecció 
Civil (Procicat), va aixecar el confinament específic a la Conca d'Òdena, tal 
com recull l'Ordre SND/323/2020, de 5 d'abril. 

Aquests quatre municipis, a diferència de la resta de Catalunya, van patir la 
crisi del coronavirus d'una manera més intensa i severa, ja que la Conca d'Ò-
dena va viure un doble confinament, atès que, durant 25 dies (del 13 de març 
al 6 d'abril), el territori esmentat va quedar completament aïllat de la resta 
del país, una situació excepcional en el conjunt de Catalunya. 

Així mateix, la comarca del Segrià, durant el mes de juliol, a conseqüència 
de la situació epidemiològica, va estar sotmesa a un tancament perimetral 
d'acord amb la Resolució INT/1607/2020, de 4 de juliol, per la qual s'acordà 
restringir la sortida de persones de la comarca del Segrià, i la Resolució 
SLT/1608/2020, de 4 de juliol, per la qual s'adoptaven mesures especials en 
matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia 
de Covid-19 a la comarca del Segrià. 

Posteriorment, mitjançant la Resolució SLT/1698/2020, de 15 de juliol, es 
van adoptar noves mesures especials en matèria de salut pública per a la 
contenció del brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19 als municipis de 
Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, la Granja d'Escarp, Seròs, Soses i Torres de 
Segre. 

Atès que aquests indrets han patit un confinament més restrictiu que la resta 
del territori català i que també pateixen d'una manera especial els seus efec-
tes en l'àmbit del treball i l'ocupació, urgeix dur a terme un reforç de les ac-
tuacions ocupacionals en aquests àmbits territorials per l'impacte que ha 
generat en el mercat de treball. Aquesta decisió es fonamenta en constatar 
l'elevada incidència de persones treballadores que estan afectades per un 
ERTO en termes percentuals (prenent com a base les afiliades als règims 
general i especial dels autònoms a la Seguretat Social) a la comarca de l'A-
noia, amb un índex del 6,5% respecte al 5,3% de tot Catalunya, i la possibili-
tat que, segons informes prospectius, molts d'aquests ERTO puguin acabar 
en acomiadaments. No només han presentat ERTO les grans empreses, sinó 
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que també ho han fet en un percentatge elevat petites i mitjanes empreses, 
que són la riquesa principal d'aquest territori. 

A més, cal tenir presents els efectes d'aquesta crisi sobre l'activitat econòmi-
ca i l'ocupació als territoris esmentats, atès que ha suposat un increment sig-
nificatiu de l'atur. La majoria de les poblacions afectades per aquests tanca-
ments perimetrals tenien una taxa d'atur registral, el setembre del 2020, 
superior a la del conjunt de la comarca a què pertanyen i a la del conjunt de 
Catalunya, i és especialment destacable en el cas de l'Anoia. 

També cal tenir en compte que en el futur immediat no es preveu una torna-
da ràpida a la normalitat; ans al contrari, la situació actual pronostica un 
escenari amb situacions molt complexes, sobretot si es considera la correla-
ció que hi ha entre un impacte més gran de la Covid-19 i un nivell socioeco-
nòmic més baix, tal com posa de manifest l'estudi Desigualtats socioeconò-
miques en el nombre de casos i la mortalitat per Covid-19 a Catalunya, 
elaborat per l'Observatori de les Desigualtats en Salut. En aquest sentit, la 
desigualtat social (desocupació, treball precari, problemes d'habitatge, situa-
cions de risc d'exclusió...) crea problemes sanitaris que, al mateix temps, 
poden ser-ne una causa directa. 

En aquests moments tan complexos, l'activació i la mobilització àgil i eficaç 
de noves mesures i recursos són una necessitat i un repte que han d'assumir 
les administracions públiques. Cal proposar mesures per pal·liar els efectes 
de la crisi socioeconòmica generada per la pandèmia i facilitar mecanismes 
de foment de l'activitat econòmica que permetin crear i mantenir una ocupa-
ció de qualitat, consolidar l'activitat econòmica dels sectors productius que 
generen ocupació al territori i possibilitar la inserció sociolaboral de les per-
sones més desfavorides, per contribuir també a l'equilibri territorial. Per 
aquests motius, les mesures que s'adopten en el present Decret llei estan del tot 
justificades, fonamentalment per mantenir, consolidar i crear el màxim nom-
bre de llocs de treball en aquests moments de tanta incertesa i inestabilitat. 

En el primer nivell, per afrontar els reptes derivats d'aquesta nova situació, hi 
ha els ajuntaments, que són els ens que coneixen millor la realitat del seu 
territori i les necessitats de la seva ciutadania. Per aquest motiu, aquest De-
cret llei destina recursos tècnics, humans i metodològics a les entitats locals 
amb un lideratge actiu als seus territoris perquè presentin projectes integrats 
que donin resposta a les necessitats ocupacionals i del teixit productiu que 
s'hagin detectat arran de la situació derivada de la pandèmia. 

Per tot el que s'ha exposat anteriorment, el present Decret llei aborda, des 
d'una òptica territorial i local, els reptes que s'hi generen des de dues pers-
pectives complementàries. D'una banda, des de l'àmbit del teixit productiu, 
per focalitzar l'atenció en les necessitats de les petites i mitjanes empreses, 
les persones treballadores autònomes i les entitats sense ànim de lucre, amb 
l'objectiu de facilitar-ne el manteniment i afavorir-ne la reactivació econòmi-
ca. D'altra banda, des de l'àmbit de la ciutadania, per donar una resposta 
ocupacional a les necessitats de les persones que han estat afectades ocupa-
cionalment per la conjuntura derivada de la pandèmia i/o es troben en una 
situació de risc d'exclusió social. 

Les actuacions que preveu aquest Decret llei, relatives a la implementació de 
projectes integrats per al desenvolupament econòmic local i de l'ocupació, 
estan recollides a l'apartat f) de l'article 16 de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, 
d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalu-
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nya. L'àmbit que inclou aquest apartat de la Llei esmentada és la promoció 
de la creació d'ocupació i el desenvolupament econòmic local i el foment de 
la contractació. 

Finalment, mitjançant una disposició final es modifica el Decret Llei 
21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i 
social per fer front a les conseqüències de la Covid-19, modificat posterior-
ment pel Decret llei 29/2020, de 28 de juliol, en el sentit de preveure una 
ampliació de l'import màxim destinat, per poder atendre expedients pendents 
de resolució que havien estat sotmesos a revisió. 

Així doncs, es considera imprescindible aquesta intervenció normativa im-
mediata del Govern, atès que la consecució d'aquest objectiu indispensable 
per satisfer una necessitat social de primer ordre amb la celeritat requerida 
no es pot assolir mitjançant el procediment legislatiu ordinari. 

Per tant, en ús de l'autorització que concedeix l'article 64 de l'Estatut d'auto-
nomia de Catalunya i de conformitat amb l'article 38 de la Llei 13/2008, del 
5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern;  

A proposta del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, i d'acord amb 
el Govern, 

Decreto:  

Article 1. Objecte i finalitat 

1.1. Es crea una línia de subvencions extraordinària i urgent com a mesura 
complementària en matèria d'ocupació i foment de l'activitat econòmica, per 
fer front a les conseqüències de la major afectació en el mercat de treball de 
la Covid-19 en aquells territoris de Catalunya que han estat afectats pel tan-
cament perimetral. 

1.2. Aquesta mesura té la finalitat de subvencionar projectes ocupacionals i 
de foment de l'activitat econòmica per crear i mantenir ocupació de qualitat, 
consolidar l'activitat dels sectors productius que generen ocupació al territori 
i possibilitar la inserció sociolaboral de les persones més desfavorides als 
territoris esmentats, i a aquest efecte s'ha d'aprovar una convocatòria extra-
ordinària. 

1.3. Les actuacions que preveu aquest Decret llei s'han de complementar 
amb altres que puguin establir les diferents administracions públiques. 

Article 2. Actuacions subvencionables 

2.1. Per donar compliment a l'objecte d'aquest Decret llei, les actuacions 
subvencionables que es desenvolupen mitjançant un projecte integrat han de 
respondre a dos eixos d'intervenció, el de l'ocupació i el de la millora del 
teixit productiu. Aquest projecte integrat s'ha de presentar a través d'una 
agrupació d'entitats beneficiàries, tal com estableix l'article 3 d'aquest Decret 
llei. 

2.2. L'Eix de l'ocupació pretén potenciar la intervenció i la coordinació dels 
serveis públics d'ocupació de cada territori i donar respostes adequades als 
problemes ocupacionals de les persones en situació de desocupació, per faci-
litar-ne la incorporació al mercat de treball, i de les persones que consten 
com a demandants d'ocupació, com a conseqüència de la precarietat laboral. 

Els projectes previstos en aquest Eix han d'incidir en aspectes com l'acollida, 
l'acompanyament, l'aprenentatge, la intermediació, l'experienciació i la inte-
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gració en el mercat de treball, i s'han de prioritzar els col·lectius amb especi-
als dificultats. Els projectes han de tenir una perspectiva integrada en l'àmbit 
territorial, de manera que s'incloguin les actuacions necessàries per a donar 
resposta a les necessitats de les persones i del territori. 

En aquest Eix es poden desenvolupar les actuacions següents:  

1. Aprenentatge i capacitació. 

2. Plans d'ocupació. 

3. Acollida i acompanyament a la inserció laboral. 

2.3. L'Eix de millora del teixit productiu té per objecte donar suport a actua-
cions que comportin el manteniment, la consolidació i la creació d'ocupació 
de qualitat en els sectors en situació de crisi més afectats per la pandèmia. 
També s'han de potenciar els sectors estratègics o amb més capacitat de crear 
ocupació. 

Les actuacions previstes en aquest Eix han de respondre a les necessitats 
específiques dels sectors productius del territori i han d'incidir en els àmbits 
següents:  

– Dinamització del teixit empresarial. 

– Promoció del comerç local i de proximitat. 

– Serveis a les empreses: plans de millora. 

– Manteniment i creació de llocs de treball en sectors especialment castigats 
com a conseqüència del tancament de l'activitat. 

En aquest Eix es poden desenvolupar les actuacions següents:  

1. Prospecció i assessorament. 

2. Foment de la contractació. 

3. Assistència tècnica. 

2.4. Per desenvolupar el projecte integrat també se subvencionarà una actua-
ció de coordinació del projecte. 

2.5. Els projectes presentats en aquests eixos s'han de plantejar des d'una 
perspectiva d'interès general. Així mateix s'han de coordinar amb altres me-
sures que puguin establir altres administracions públiques. 

Les organitzacions empresarials i sindicals intersectorials amb arrelament a 
l'àmbit territorial del projecte, així com altres agents representatius del terri-
tori, poden donar suport en l'execució dels projectes integrats presentats, 
sense que en cap cas siguin considerades entitats beneficiàries. 

2.6. La corresponent resolució de convocatòria pot determinar continguts 
específics de les actuacions esmentades. 

Article 3. Entitats beneficiàries 

3.1. Poden ser entitats beneficiàries de la subvenció per dur a terme els pro-
jectes integrats, els ajuntaments i els consells comarcals dels territoris que 
consten a l'annex d'aquest Decret llei. 

3.2. En cas que l'entitat beneficiària vulgui executar les actuacions mitjan-
çant ens instrumentals, ha d'indicar l'entitat que actuarà com a mitjà propi de 
l'entitat beneficiària, i, per tant, ha d'estar recollit expressament en la norma 
que la crea, o en els seus estatuts, que té la condició de mitjà propi i servei 
tècnic de l'entitat beneficiària, d'acord amb el que estableix la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de contractes del sector públic per la qual es transposen a 
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l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

3.3. Totes les entitats que formen part de l'agrupació d'entitats tenen la con-
dició d'entitats beneficiàries, tal com preveu l'article 11.3 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions. L'entitat local que, d'acord amb 
la seva capacitat i experiència en la implementació de projectes de polítiques 
actives d'ocupació, té la capacitat per liderar el projecte, ha d'actuar com a 
entitat representant o promotora. A la convocatòria corresponent s'han de fer 
constar les funcions d'aquesta entitat promotora, així com la relació que cal 
establir amb resta d'entitats beneficiàries, d'acord amb l'article 11.3 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

3.4. Per a la subvenció de la contractació laboral de l'actuació de Foment de 
la contractació que preveu l'article 9 d'aquest Decret llei, en poden ser bene-
ficiàries les empreses, els autònoms, les societats civils privades i les entitats 
sense afany de lucre, sempre que hagin estat seleccionades per les entitats 
promotores que preveu l'article 3.1 d'aquest Decret llei, d'acord amb el que 
preveu l'article 9. 

No poden ser beneficiàries d'aquesta subvenció les empreses de treball tem-
poral, els centres especials de treball i les empreses d'inserció. 

Article 4. Requisits per obtenir la condició d'entitat benefici-
ària 

4.1 Per obtenir la condició d'entitats beneficiàries de les subvencions previs-
tes en aquest Decret llei, les entitats sol·licitants han de:  

a) Pertànyer a algun dels municipis que preveu l'annex d'aquest Decret llei. 

b) Complir els requisits i les condicions generals que estableix l'article 13 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i qualsevol 
altra normativa d'aplicació que n'estableixi requisits. 

4.2 El compliment d'aquests requisits s'ha d'acreditar mitjançant la signatura 
de les declaracions responsables que inclou el model formalitzat de 
sol·licitud de la subvenció. 

Article 5. Actuació d'Aprenentatge i capacitació 

5.1. L'actuació d'Aprenentatge i capacitació, que forma part de l'Eix de l'o-
cupació que defineix l'article 2 d'aquest Decret llei, consisteix a dur a terme 
accions dissenyades amb l'objectiu millorar l'ocupabilitat i la qualificació de 
les persones destinatàries d'aquest Decret llei, d'acord amb les necessitats 
detectades a cada territori. 

5.2. Aquesta actuació es pot desenvolupar mitjançant dos tipus d'accions:  

a) Formació professionalitzadora: que pretén l'assoliment de les competènci-
es tècniques i professionals per desenvolupar de manera adequada un deter-
minat lloc de treball, d'acord amb les necessitats del territori. Aquesta for-
mació pot estar vinculada a un certificat de professionalitat, d'acord amb el 
fitxer d'especialitats del Servei Públic d'Ocupació Estatal, o bé adaptada als 
continguts específics que requereixi el projecte, d'acord amb el Catàleg d'es-
pecialitats formatives del Servei Públic d'Ocupació Estatal. 

En el cas dels certificats de professionalitat, les entitats que portin a terme la 
formació han d'estar prèviament acreditades al Registre d'entitats de forma-
ció d'entitats col·laboradores del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per 
expedir el certificat corresponent. 
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b) Formació especialitzada o a mida: dissenyada per donar resposta a les 
necessitats específiques de les empreses i els sectors del territori. 

En aquest cas, l'entitat promotora ha de sol·licitar l'alta d'aquesta formació 
com a nova especialitat del Catàleg al Servei Públic d'Ocupació de Catalu-
nya, perquè en valori la idoneïtat i la incorporació al Catàleg d'especialitats 
formatives del Servei Públic d'Ocupació Estatal. 

Article 6. Actuació de Plans d'ocupació 

6.1. Aquesta actuació, que forma part de l'Eix de l'ocupació que defineix 
l'article 2 d'aquest Decret llei, comporta la contractació laboral de les perso-
nes destinatàries amb la finalitat que puguin adquirir experiència professio-
nal i millorar la seva ocupabilitat. 

6.2. La contractació laboral la fa l'entitat beneficiària. Les activitats que han 
de dur a terme les persones destinatàries han de ser competència de l'entitat 
beneficiària, i no poden substituir llocs de treball estructurals. Per tant, han 
de ser activitats addicionals a l'activitat habitual del personal de l'administra-
ció local. 

6.3. La durada dels contractes de treball pot ser de 6, 9 o 12 mesos i ha de ser 
de jornada a temps complet. 

Article 7. Actuació d'Acollida i acompanyament a la inserció 
laboral 

7.1. Aquesta actuació, que forma part de l'Eix de l'ocupació que defineix 
l'article 2 d'aquest Decret llei, té com a objectiu proporcionar a les persones 
participants els recursos i les competències necessàries per millorar la seva 
ocupabilitat. 

7.2. L'entitat promotora ha de definir uns recursos ocupacionals que donin 
resposta a les necessitats del territori derivades de la crisi sociosanitària de la 
Covid-19. 

7.3. Les activitats d'acollida i acompanyament a la inserció laboral les ha 
d'executar l'entitat promotora del projecte. No obstant això, si el projecte 
preveu activitats grupals per adquirir competències bàsiques i transversals, 
es poden subcontractar si l'entitat promotora no disposa de prou recursos per 
desenvolupar-les. 

Article 8. Actuació de Prospecció i assessorament 

8.1. Aquesta actuació, que forma part de l'Eix de millora del teixit productiu 
que defineix l'article 2 d'aquest Decret llei, té com a objectiu el coneixement 
del teixit productiu de l'àmbit d'actuació definit al projecte, la detecció i la 
identificació dels llocs de treball vacants, proporcionar informació i assesso-
rament a les empreses i establir vincles estables de col·laboració amb les 
empreses del territori. 

8.2. El personal tècnic contractat per aquesta actuació ha de definir un pla de 
treball que reculli les activitats que, en el marc d'aquesta actuació, s'han de 
dur a terme durant el període d'execució del projecte. Aquest pla de treball 
ha de tenir uns objectius específics, un cronograma, la definició dels resultats 
esperats, els destinataris i una proposta d'indicadors d'avaluació. 

8.3. Aquesta actuació l'ha d'executar l'entitat promotora del projecte. 
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Article 9. Actuació de Foment de la contractació 

9.1. Aquesta actuació, que forma part de l'Eix de millora del teixit productiu 
que defineix l'article 2 d'aquest Decret llei, té com a objectiu mantenir i crear 
llocs de treball en el teixit productiu del territori, mitjançant el suport a la 
contractació laboral de persones en situació de desocupació. 

9.2. En el projecte presentat, l'entitat promotora ha de preveure el nombre de 
contractes que es duran a terme. 

Les persones participants seleccionades s'han de contractar per una durada 
de 6, 9 o 12 mesos continuats mitjançant qualsevol modalitat contractual, 
d'acord amb la normativa laboral vigent i tenint en compte que s'ha d'ajustar 
a les condicions d'aquest Decret llei. 

9.3. Per dur a terme aquesta actuació, l'entitat promotora ha de seleccionar 
les entitats contractants d'acord amb els criteris següents:  

a) Que l'entitat contractant estigui ubicada en l'àmbit territorial d'actuació on 
s'ha de desenvolupar el projecte. En cas que la seu social de l'entitat contrac-
tant estigui ubicada fora de Catalunya, el centre de treball on la persona con-
tractada desenvolupi l'activitat ha d'estar situat en l'àmbit territorial del pro-
jecte. 

b) Que l'entitat contractant hagi vist disminuïda la facturació i els ingressos a 
conseqüència de la situació de la pandèmia. 

c) Que l'entitat contractant tingui una plantilla inferior a 50 treballadors. 

9.4. A fi que l'entitat promotora pugui desenvolupar correctament aquesta 
actuació, se subvenciona la contractació de personal tècnic per executar les 
tasques necessàries per a la gestió dels tràmits amb les entitats contractants. 

9.5. D'acord amb l'article 3.4 d'aquest Decret llei i amb el que estableix 
aquest article, les entitats contractants seleccionades per l'entitat promotora 
han de presentar la sol·licitud de subvenció al Servei Públic d'Ocupació de 
Catalunya. La convocatòria corresponent ha d'establir els terminis i els mit-
jans per a la presentació de sol·licituds. 

Article 10. Actuació d'Assistència tècnica 

10.1. Aquesta actuació, que forma part de l'Eix de millora del teixit produc-
tiu que defineix l'article 2 d'aquest Decret llei, té com a objectiu proporcionar 
una assistència tècnica als sectors i les empreses del territori per mantenir-ne 
la viabilitat i/o millorar-ne la competitivitat, així com per poder fer front a 
l'impacte que la Covid-19 ha causat en les economies locals. 

10.2. Les activitats que es duguin a terme en el marc d'aquesta actuació han 
de ser subcontractades per l'entitat promotora del projecte. 

Article 11. Actuació de Coordinació del projecte 

11.1. Aquesta actuació té l'objectiu de fer una coordinació integral del pro-
jecte, així com vetllar-ne pel bon funcionament durant l'execució i fins a la 
finalització. 

11.2. Aquesta actuació l'ha d'executar l'entitat promotora del projecte. 

Article 12. Persones i entitats destinatàries 

12.1. Poden ser destinatàries d'aquest Decret llei les persones en situació de 
desocupació i les que consten com a demandants d'ocupació a conseqüència 
de la precarietat laboral. 
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La resolució de convocatòria ha d'establir els col·lectius prioritaris de les 
persones destinatàries objecte d'intervenció. 

Les persones destinatàries han d'estar inscrites a l'oficina de Treball corres-
ponent del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocu-
pació no ocupats (DONO) o com a demandants d'ocupació (DO). 

Les entitats promotores han d'atendre les persones demandants d'ocupació de 
l'àmbit territorial que hagin definit en el projecte. També poden atendre per-
sones de fora de l'àmbit territorial del projecte que s'hagin vist afectades per 
aquest tancament perimetral. 

12.2. També poden ser destinatàries d'aquest Decret llei, en les actuacions 
previstes en l'Eix 2, les empreses, els autònoms i les entitats sense afany de 
lucre. 

Article 13. Quantia i compatibilitat 

13.1. La quantia de la subvenció que s'ha d'atorgar per a les actuacions inclo-
ses en l'Eix de l'ocupació és la següent:  

a) Aprenentatge i capacitació 

La quantia de la subvenció que cal atorgar per cada acció formativa es de-
termina aplicant un mòdul econòmic d'acció formativa pel nombre d'alumnes 
atorgats i pel nombre d'hores. 

El mòdul econòmic d'acció formativa s'obté aplicant el mòdul/hora, publicat 
a la Resolució TSF/578/2020, de 2 de març, per la qual s'actualitzen els mò-
duls econòmics aplicables a les accions de formació professional per a l'ocu-
pació, adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que 
promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. 

b) Plans d'ocupació 

Per contractar personal tècnic, s'estableix un mòdul de 34.029,58 euros per a 
contractes d'una durada de 12 mesos; de 25.522,18 euros per a contractes de 
9 mesos, i de 17.014,79 euros per a contractes de 6 mesos. 

Per contractar personal administratiu, especialista i no qualificat, s'estableix 
un mòdul de 27.178,20 euros per a contractes de 12 mesos; de 20.383,65 
euros per a contractes de 9 mesos, i de 13.589,10 euros per a contractes de 6 
mesos. 

La referència utilitzada per determinar la quantia dels mòduls és la retribució 
del personal funcionari de la Generalitat de Catalunya per al 2020, per una 
jornada completa. 

c) Acollida i acompanyament a la inserció laboral 

S'estableix un import màxim de 46.312,48 euros per persona que faci les 
tasques d'acollida i acompanyament, calculat sobre la base del cost de perso-
nal durant el període d'execució del programa, incrementat en un 15% per a 
despeses indirectes. 

13.2. La quantia de la subvenció que s'ha d'atorgar per a les actuacions inclo-
ses en l'Eix de millora del teixit productiu és la següent:  

a) Prospecció i assessorament 

S'estableix un import màxim de 50.339,66 euros per persona que faci les 
tasques de prospecció i assessorament, calculat sobre la base del cost de 
personal durant el període d'execució del programa, incrementat en un 10% 
per a altres despeses directes i un 15% per a despeses indirectes. 
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b) Foment de la contractació 

Per a l'ajut a les entitats contractants, s'estableix un mòdul que té com a refe-
rència el salari mínim interprofessional, incloent-hi pagues extraordinàries, 
per jornada completa, per una durada de 6, 9 o 12 mesos, de 1.108,33 euros 
mensuals. 

La referència utilitzada per determinar la quantia del mòdul econòmic és el 
salari mínim interprofessional del 2020 per una jornada completa. 

D'acord amb el darrer apartat de l'actuació de Foment de la contractació de 
l'Eix 2 que preveu l'article 5 d'aquest Decret llei, per a les tasques associades 
a la gestió d'aquesta actuació s'estableix un import màxim de 46.312,48 eu-
ros, calculat sobre la base del cost de personal de l'entitat beneficiària, durant 
el període d'execució del programa, i incrementat en un 15% per a despeses 
indirectes. 

c) Assistència tècnica 

S'estableix un import màxim de 50.000,00 euros per projecte. 

13.3. La quantia de la subvenció que cal atorgar per a les actuacions de Co-
ordinació correspon a un import màxim de 54.775,95 euros, calculat sobre la 
base del cost d'una persona coordinadora, durant el període d'execució del 
programa, i incrementat en un 15% per despeses indirectes. La quantia total 
atorgada per aquesta actuació, en cap cas pot superar el 10% del cost total 
del projecte. 

13.4. Aquestes subvencions són compatibles amb qualsevol altre ajut que es 
concedeixi amb la mateixa finalitat i que sigui finançat per altres administra-
cions o ens públics o privats, siguin d'àmbits local, nacional, estatal, de la 
Unió Europea o d'organismes internacionals, incloent-hi les reduccions dels 
costos de la Seguretat Social. 

13.5. L'import dels ajuts concedits en cap cas pot ser d'una quantia que su-
peri els costos d'execució de les actuacions. 

Article 14. Despeses subvencionables  

14.1. Es considera despesa subvencionable la que respongui de manera ine-
quívoca a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resulti estrictament ne-
cessària i es realitzi en el termini i les condicions que determina aquest De-
cret llei, així com les que fixa la corresponent guia d'execució i justificació 
del projecte. 

En cap cas, el cost dels béns o serveis subvencionats no pot superar-ne el 
valor de mercat. 

14.2. Per a les actuacions la modalitat de justificació de les quals sigui l'a-
creditació per mòduls, d'acord amb el que preveu l'article 22 d'aquest Decret 
llei, la totalitat de les despeses s'ha d'acreditar mitjançant la justificació de 
l'execució del mòdul que defineixen els articles 5, 6 i 9. 

14.3. Per a les actuacions la modalitat de justificació de les quals sigui el 
compte justificatiu, són subvencionables les despeses directes de personal, 
que hauran d'incloure les retribucions salarials del personal i les quotes de la 
Seguretat Social a càrrec de l'entitat. 

També són subvencionables, amb les limitacions que estableix l'article 13, 
altres despeses directes necessàries per executar les actuacions i les despeses 
indirectes que es calculen mitjançant un tant alçat del 15% calculat sobre les 
despeses directes, sense aportació de justificants de despesa. 
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Les altres despeses directes subvencionables per a l'actuació de Prospecció i 
assessorament que preveu l'article 13.2.a) s'han de descriure en el projecte i, 
en tot cas, poden incloure:  

a) Despeses de material tècnic, així com les despeses de béns consumibles 
utilitzats en la realització de les actuacions. 

b) Despeses de lloguer d'espais necessaris per desenvolupar l'actuació. 

c) Desplaçaments vinculats a l'actuació. 

d) Despeses de contractació de mitjans i materials per dur a terme accions de 
sensibilització, informació i difusió. 

14.4. Són despeses no subvencionables les següents:  

– Interessos deutors de comptes bancaris. 

– Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

– Despeses de procediments legals i judicials. 

– Impost sobre el valor afegit recuperable. 

– Altres impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o com-
pensació, i els impostos personals sobre la renda de les persones beneficiàries. 

– Adquisició de mobiliari, equips, vehicles, infraestructures, béns immobles i 
terrenys, tant si són adquisicions noves com de segona mà. Només es podran 
subvencionar les amortitzacions d'aquests béns quan compleixin els requisits 
que s'estableixen per a les amortitzacions. 

– Despeses de transaccions financeres. 

– Comissions i pèrdues de canvi i altres despeses purament financeres, com 
ara comissions per manteniment de comptes o transferències. 

– Les prestacions en espècie, les dietes per viatges, allotjament i manutenció, 
així com la resta de percepcions extrasalarials diferents de les que s'establei-
xen com a subvencionables. 

– Els complements o plusos salarials (antiguitat, coneixements especials, 
complements de lloc, complements en funció del resultat de l'empresa, com-
plements de quantitat i qualitat) no seran subvencionables, excepte que es 
recullin en el conveni col·lectiu o en el contracte de la persona treballadora. 

14.5. La resolució de convocatòria ha de desenvolupar els criteris d'imputa-
ció de les despeses subvencionables. 

Article 15. Convocatòria extraordinària 

15.1. S'habilita la persona titular de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació 
de Catalunya per convocar i resoldre la línia de subvencions extraordinària i 
urgent aprovada per aquest Decret llei, com a mesura complementària en 
matèria d'ocupació i foment de l'activitat econòmica, per fer front a les con-
seqüències de la major afectació en el mercat de treball de la Covid-19 als 
territoris de Catalunya que han estat perjudicats pel tancament perimetral. 

15.2. La resolució de convocatòria extraordinària d'aquestes subvencions 
s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i ha de con-
cretar el procediment de tramitació i concessió de les subvencions, la seva 
justificació i els terminis per presentar les sol·licituds, així com les altres 
qüestions que la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya consi-
deri necessàries i que no es prevegin en aquest Decret llei. 
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Article 16. Procediment de concessió 

16.1. Els procediments de concessió de les subvencions que preveu aquest 
Decret llei són de concurrència no competitiva. 

16.2. En el cas dels projectes integrats presentats per les entitats promotores 
que preveu l'apartat 1 de l'article 3, el procediment s'inicia l'endemà de la 
data de publicació de la resolució de convocatòria corresponent. 

16.3. En el cas de les sol·licituds de subvenció presentades per les entitats 
contractants que preveu l'apartat 2 de l'article 3, el procediment s'inicia mit-
jançant la sol·licitud de l'entitat contractant adreçada a la persona titular de la 
Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. 

16.4. L'òrgan competent per a la instrucció d'aquests procediments és la Sub-
direcció General de Polítiques Actives d'Ocupació. 

16.5. Un cop tancat el període de presentació de sol·licituds, s'ha de verificar 
que les entitats sol·licitants compleixin els requisits per ser beneficiàries de 
les subvencions que preveu l'article 4 i també els requisits que preveu l'arti-
cle 17 d'aquest Decret llei per poder obtenir la subvenció. 

Article 17. Requisits del projecte per obtenir la subvenció 

17.1. D'acord amb l'article 16.2 d'aquest Decret llei, els projectes integrats 
presentats per les entitats promotores han de complir els requisits següents:  

a) Justificació de les actuacions i activitats plantejades en el projecte, d'acord 
amb les necessitats ocupacionals i socioeconòmiques del territori. 

b) Complementarietat de les actuacions i activitats plantejades d'acord amb 
els objectius generals i específics del projecte integrat. 

c) Capacitat tècnica de les entitats beneficiàries per executar les actuacions. 

17.2. D'acord amb l'article 16.3 d'aquest Decret llei, les entitats contractants 
han de complir els requisits següents:  

a) Haver estat seleccionades per l'entitat promotora. 

b) Haver subscrit el corresponent contracte laboral. 

Article 18. Resolució de les subvencions 

18.1. L'òrgan competent per dictar la resolució d'atorgament dels ajuts és la 
persona titular de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, a 
proposta de la Sub-direcció General de Polítiques Actives d'Ocupació. 

18.2. El termini màxim per emetre i notificar les resolucions d'atorgament 
dels projectes integrats és de tres mesos a comptar de l'endemà de la data de 
la finalització del termini de presentació de sol·licituds, sens perjudici que la 
convocatòria pugui reduir aquest termini. 

18.3. En el cas de les sol·licituds presentades per les entitats contractants que 
preveu l'article 3.2 d'aquest Decret llei, el termini màxim per emetre i notifi-
car les resolucions d'atorgament és de tres mesos des de la data de presenta-
ció de la sol·licitud. 

18.4. En cas que finalitzin els terminis establerts i no s'hagi notificat la reso-
lució expressa, la sol·licitud s'ha d'entendre desestimada per silenci adminis-
tratiu, d'acord amb el que estableix l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya. 

18.5. Les resolucions d'atorgament o de denegació de les subvencions, que 
no exhaureixen la via administrativa, poden ser objecte de recurs d'alçada 
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davant el/la secretari/ària general del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la notificació de la 
resolució, segons el que estableixen l'article 121 de la Llei 39/2015, d'1 d'oc-
tubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 
i l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost. 

18.6. L'atorgament de les subvencions està supeditat a la possibilitat de re-
ducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució defi-
nitiva d'atorgament, com a conseqüència de les restriccions que derivin del 
compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i de sostenibilitat fi-
nancera. 

Article 19. Termini d'execució  

19.1. Els projectes executats per les entitats promotores tenen una durada 
màxima de 14 mesos i s'han d'iniciar l'endemà de la notificació de la resolu-
ció d'atorgament de la subvenció a les entitats beneficiàries. 

19.2. Per als contractes subvencionats en l'actuació de Foment de la contrac-
tació per a les entitats contractants, el termini d'execució és el de la durada 
del contracte que preveu l'article 9.2. 

Article 20. Aplicació pressupostària i finançament 

20.1 L'import màxim destinat a la concessió de les subvencions que preveu 
aquesta mesura és de 2.500.000 euros, a càrrec de les partides pressupostàri-
es D/460000190/331D/0000 FPAO, D/461000190/331D/0000 FPAO, 
D/469000190/331 D/0000 FPAO. 

L'annex d'aquest Decret llei recull la distribució de l'import entre els munici-
pis afectats. 

20.2. El finançament de les actuacions que preveu aquest Decret llei ha d'a-
nar a càrrec dels programes acordats en la Conferència Sectorial d'Ocupació 
i Afers Laborals del Ministeri de Treball i Economia Social que s'aprovin per 
a l'any 2021. 

Article 21. Obligacions de les entitats beneficiàries 

Les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions estan subjectes a les obliga-
cions que preveuen l'article 14 i concordants de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, i l'article 95 del Decret legislatiu 3/2002, 
de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances pú-
bliques de Catalunya. 

Article 22. Pagament  

22.1. El pagament de la subvenció es tramita mitjançant una bestreta del 
80% de l'import atorgat, a partir de la seva concessió, per a la qual no s'exi-
geixen garanties, atesa la naturalesa dels beneficiaris i atesa la urgència i la 
necessitat de pal·liar els efectes provocats per la crisi sanitària de la Covid-
19. El pagament restant s'ha de tramitar un cop l'activitat subvencionada ha 
estat degudament justificada, d'acord amb el que estableixen aquest Decret 
llei i la corresponent resolució de convocatòria. 

22.2. D'acord amb l'article 3 d'aquest Decret llei, l'entitat promotora és la 
representant de l'agrupació d'entitats beneficiàries i perceptora dels paga-
ments que s'hi preveuen. 

22.3. Els pagaments es poden fraccionar en parts d'acord amb el Pla de treso-
reria del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i les seves disponibilitats. 
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Article 23. Justificació i verificació 

23.1. La justificació del compliment de les condicions imposades i de la con-
secució de l'objecte de la subvenció es fa d'acord amb el preveuen els articles 
30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l'arti-
cle 98.1 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el 
text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i l'Ordre 
ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions. 

23.2. Les modalitats de justificació per a les actuacions que preveu l'article 2 
d'aquest Decret llei són:  

a) Compte justificatiu per a les actuacions d'Acollida i acompanyament a la 
inserció laboral, Prospecció i assessorament, Assistència tècnica, així com 
per al personal de suport associat a l'actuació de Foment a la contractació 
que preveu l'article 9.5, i els costos associats a l'actuació de coordinació que 
preveu l'article 11. 

A la resolució de convocatòria s'hi ha d'establir la forma de compte justifica-
tiu que correspongui. 

b) Acreditació per mòduls per a les actuacions d'Aprenentatge i capacitació, 
Plans d'ocupació i l'ajut adreçat a les empreses per al Foment a la contracta-
ció. 

23.3. Les entitats beneficiàries de les subvencions estan obligades a realitzar-
ne la justificació de la subvenció corresponent a cadascuna de les actuacions 
en el termini màxim de dos mesos des que finalitzin. 

23.4. La persona titular de la direcció del Servei Públic d'Ocupació de Cata-
lunya ha d'establir, mitjançant una instrucció, els mecanismes de seguiment i 
control que permetin comprovar l'execució correcta de les actuacions per a 
les quals es concedeix l'ajut. 

23.5. El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya du a terme les actuacions de 
verificació i control de les actuacions subvencionades, a fi de comprovar els 
requisits que s'estableixen per obtenir els ajuts. A aquest efecte pot requerir a 
les persones beneficiàries de l'ajut la informació i documentació necessàries 
per procedir a la verificació dels requisits que s'estableixen per obtenir l'ajut, 
i les entitats beneficiàries de les subvencions s'han de sotmetre a les actuaci-
ons de control que el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya consideri ne-
cessàries i a les de control efectuades pels organismes competents. 

Article 24. Revocació 

Són causes de revocació les que preveuen els articles 92 bis i 99 del Decret 
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, que aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. També és causa de revocació l'incom-
pliment i la falsedat en la declaració dels requisits que preveu aquest Decret 
llei. 

Disposició addicional. Ampliació d'imports màxims 

Els imports màxims destinats a la línia de subvencions extraordinària i ur-
gent del present Decret llei es poden ampliar mitjançant una resolució de la 
persona titular de l'òrgan concedent. 
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Disposició final primera. Modificació del Decret llei 21/2020, 
de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cul-
tural i social per fer front a les conseqüències de la Covid-19 

Es modifica l'apartat 1 de l'article 10 del Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de 
mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social per fer front a les 
conseqüències de la Covid-19 que queda redactat de la manera següent:  

Article 10. Finançament  

10.1. La prestació extraordinària per a subministraments bàsics a persones 
professionals de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d'al-
tres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya té 
una dotació pressupostària de cinc milions d'euros (5.000.000 d'euros). 
L'import màxim destinat a aquest ajut es pot ampliar mitjançant resolució de 
la persona titular de l'òrgan concedent, d'acord amb les disponibilitats pres-
supostàries. 

Disposició final segona. Entrada en vigor 

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la publicació en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals s'apliqui aquest Decret llei 
cooperin a complir-lo i que els tribunals i les autoritats a qui pertoqui el facin 
complir. 

Barcelona, 1 de desembre de 2020 

Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern en substitució de la presi-
dència de la Generalitat i conseller d'Economia i Hisenda; Chakir El Homra-
ni Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies 

Annex  

Distribució dels municipis que poden ser beneficiaris de la línia de subvenci-
ons extraordinària i urgent per fer front a les conseqüències de la major afec-
tació en el mercat de treball de la Covid-19 en els territoris de Catalunya que 
han estat afectats pel tancament perimetral 

La Conca d'Òdena 

Igualada, Vilanova del Camí, Òdena, Santa Margarida de Montbui. 

Per a la realització dels projectes que preveu aquest Decret llei, aquest terri-
tori disposarà d'un import màxim d'un milió d'euros. 

Lleida i el Baix Segre 

Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, la Granja d'Escarp, Seròs, Soses i Torres de 
Segre. 

Per a la realització dels projectes que preveu aquest Decret llei, aquest terri-
tori disposarà d'un import màxim d'un milió cinc-cents mil euros distribuït 
de la manera següent:  

– Per al municipi de Lleida, un milió cent vint-i-cinc mil euros. 

– Per a la resta de municipis, tres-cents setanta-cinc mil euros. 

Aquests imports es poden redistribuir en funció dels projectes presentats. 
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Antecedents del Decret llei 

1. Comunicació del Secretari General al Secretari de Govern, art 38.3 Llei 
13/2008. 

2. Esborrany Projecte de Decret llei de mesura urgent complementària en 
matèria d'ocupació i foment de l'activitat econòmica per fer front a les con-
seqüències de la major afectació en el mercat de treball de la Covid-19 en 
determinats territoris de Catalunya i de modificació del Decret llei 21/2020, 
de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social per 
fer front a les conseqüències de la Covid-19 (versió Govern d'1 de desembre 
de 2020). 

3. Informe justificatiu sobre el Projecte de Decret llei d'aprovació d'una me-
sura urgent complementària en matèria d'ocupació i foment de l'activitat 
econòmica per fer front a les conseqüències de la major afectació en el mer-
cat de treball de la Covid-19 en determinats territoris de Catalunya  

4. Informe econòmic sobre el Projecte de Decret llei de mesura urgent com-
plementària en matèria d'ocupació i foment de l'activitat econòmica per fer 
front a les conseqüències de la major afectació en el mercat de treball de la 
Covid-19 en determinats territoris de Catalunya. 

5. Memòria justificativa i econòmica sobre la modificació del Decret llei 
21/2020, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social, pel qual 
es crea a l'article 2 del capítol II la prestació extraordinària per a subminis-
traments bàsics destinats a les persones professionals de les arts escèniques, 
arts visuals, música i audiovisual, i d'altres activitats culturals suspeses per 
raó de la crisi sanitària a Catalunya, en forma d'ajut extraordinari per s llur 
sostenibilitat econòmica, de pagament únic amb l'objectiu de facilitar l'ad-
quisició de subministraments bàsics. 

6. Informe jurídic de la cap de l'Àrea Jurídica de Treball i Relacions Labo-
rals. 

7. Informe de la Direcció General de Pressupostos del Projecte de decret llei 
sobre mesura urgent complementària en matèria d'ocupació i foment de l'ac-
tivitat econòmica per fer front a les conseqüències de la major afectació en el 
mercat de treball de la Covid-19 en determinats territoris de Catalunya. 

8. Certificat de la Secretaria de Govern, de 2 de desembre de 2020. 

9. Decret llei 49/2020, d'1 de desembre, de mesura urgent complementària 
en matèria d'ocupació i foment de l'activitat econòmica per fer front a les 
conseqüències de la major afectació en el mercat de treball de la Covid-19 en 
determinats territoris de Catalunya i de modificació del Decret llei 21/2020, 
de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social per 
fer front a les conseqüències de la Covid-19. Publicat el 3 de desembre de 
2020 al DOGC 8286. 

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l'Arxiu del 
Parlament. 
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Punt 8 | Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei 

Decret llei 50/2020, del 9 de desembre, de mesures urgents 
per estimular la promoció d'habitatge amb protecció oficial i 
de noves modalitats d'allotjament en règim de lloguer 

203-00075/12 

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT 

Reg. 88691 / Coneixement: Mesa del Parlament, 15.12.2020 

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 15 de desembre de 
2020, ha pres coneixement del Decret llei 50/2020, del 9 de desembre, de 
mesures urgents per estimular la promoció d'habitatge amb protecció oficial i 
de noves modalitats d'allotjament en règim de lloguer, publicat al DOGC 
8292, i manifesta 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 14.12.2020. 

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 9 de desembre de 2020, 
s'ha pres, entre d'altres, l'acord que es reprodueix a continuació:  

«A proposta del conseller de Territori i Sostenibilitat, s'aprova la iniciativa 
SIG20TES1967 - Projecte de decret llei de mesures urgents per estimular la 
promoció d'habitatge amb protecció oficial i de noves modalitats d'allotja-
ment en règim de lloguer.» 

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona. 

Decret llei 50/2020, de 9 de desembre, de mesures urgents 
per estimular la promoció d'habitatge amb protecció oficial i 
de noves modalitats d'allotjament en règim de lloguer 

L'article 67.6.a de l'Estatut preveu que els decrets llei siguin promulgats, en 
nom del rei, pel president o presidenta de la Generalitat. 

De conformitat amb el que disposen l'article 6 i concordants de la Llei 
13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, 
i atès el Decret 114/2020, de 30 de setembre, de substitució del president de 
la Generalitat de Catalunya;  

D'acord amb això, promulgo el següent 

Decret llei 

Exposició de motius 

I 

La Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, aprovada a l'em-
para de l'article 137.1 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, regula el dret a 
l'habitatge, entès com el dret de tota persona a accedir a un habitatge digne 
que sigui adequat, i constitueix l'eix a partir del qual s'estructuren totes les 
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polítiques públiques en aquesta matèria. Una norma que els darrers anys ha 
estat complementada i desplegada amb altres disposicions legals o reglamen-
tàries. 

Entre les disposicions aprovades aquest darrer any destaquen el Decret llei 
17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habi-
tatge, i la Llei 11/2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de 
contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge. Ambdues 
focalitzades, respectivament, a fomentar la promoció d'habitatge protegit i 
contenir els preus de lloguer per tal d'incrementar el parc d'habitatge protegit 
i també l'oferta general d'habitatges en règim de lloguer a preus assequibles. 

Malgrat les disposicions adoptades els darrers mesos, la crisi sanitària en què 
viu immersa Catalunya i el conjunt de la població mundial com a conse-
qüència de la pandèmia de la Covid-19 ha agreujat encara més l'accés a un 
habitatge digne i adequat d'una part important de la població, situació que ha 
desembocat en una important crisi econòmica i social. En aquest sentit, enca-
ra és massa aviat per tenir les dades que reflecteixin amb exactitud l'abast de 
la crisi social i el seu impacte, però sembla evident que la davallada d'ingres-
sos com a conseqüència de la crisi econòmica pot derivar en una situació 
econòmica insostenible en moltes llars. Un problema que pot agreujar les 
dificultats, preexistents a la crisi, d'accés a un habitatge si tenim en compte 
que una part important de la despesa mensual de moltes llars es destina a 
aquesta finalitat −el 42,7 % a Barcelona ciutat i el 45,1 % a la resta de l'Àrea 
metropolitana, segons dades de l'Informe de l'Observatori Metropolità de 
l'Habitatge (O-HB), corresponent al 2018. 

Així ho apunta l'enquesta «Habitant en confinament», realitzada per l'Obser-
vatori Metropolità de l'Habitatge (juliol de 2020) a partir de 6.000 respostes, 
on s'estima que, durant els primers dos mesos de confinament, en el 42,9 % 
de les llars de l'Àrea metropolitana de Barcelona s'ha produït un retrocés en 
la situació econòmica, i només en l'1,9 % de les llars ha millorat l'economia 
durant aquest període. Unes dades que són singularment pitjors en el cas de 
les llars que viuen de lloguer; així, en el 57,6 % de les llars que viuen de 
lloguer ha empitjorat la situació en contraposició amb el 44,9 % de les llars 
que paguen hipoteca. 

En aquest context resulta imprescindible reforçar avui, de manera immedia-
ta, la doble estratègia, definida en el Decret llei 17/2019, d'incrementar el 
parc d'habitatge protegit i facilitar l'accés a l'habitatge de lloguer en tots els 
seus nivells (social, assequible o lliure), i garantir, així mateix, l'aplicació 
efectiva de la Llei 11/2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en matè-
ria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge. 

Per aquest motiu, el Decret llei aborda tres dels elements que poden ajudar a 
remoure els obstacles i fer-ho possible: l'actualització dels preus de venda i 
les rendes màxims dels habitatges amb protecció oficial no regits pel sistema 
de determinació de preus i rendes establert pel Decret llei 17/2019, per ga-
rantir-ne la viabilitat; la configuració jurídica dels allotjaments amb espais 
comuns complementaris, per donar resposta a la demanda d'habitatge amb 
elements d'ús compartit; la incorporació de l'obligació legal de les adminis-
tracions que disposin de dades o de documentació en relació amb rendes de 
lloguer, de cedir-les a les administracions competents i per exercir actuaci-
ons d'inspecció i control de la Llei 11/2020 i l'addició d'una mesura de con-
tenció de les rendes de lloguer. Les tres regulacions han de facilitar l'amplia-
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ció del parc actualment existent d'habitatge amb protecció oficial i també 
dels habitatges de lloguer de preu assequible. 

Les mesures que s'adopten emanen de diverses mocions i resolucions del 
Parlament de Catalunya aprovades els darrers mesos. És el cas de la Moció 
180/XII del Parlament de Catalunya, de 24 de juliol de 2020, sobre l'estratè-
gia per garantir el dret a l'habitatge, que apostava per impulsar la construcció 
d'allotjaments dotacionals i posar en marxa els mecanismes adequats per 
incrementar el parc públic d'habitatge, especialment de lloguer, i assimilar-
lo, si més no, a la mitjana europea. Així com la Moció 140/XII del Parlament 
de Catalunya, de 19 de desembre de 2019, sobre l'habitatge, que demanava 
impulsar un pacte autonòmic que fixés com a objectius l'increment del parc 
públic d'habitatge destinat a lloguer social i assequible i un canvi del model 
d'accés a l'habitatge protegit basat en la propietat per un model basat en el 
lloguer assequible o cessió d'ús, amb l'impuls de les cooperatives i les socie-
tats d'arrendament, tant públiques com privades. Com també la Resolució 
902/XII del Parlament de Catalunya, de 23 de juliol de 2020, sobre l'habitat-
ge amb perspectiva juvenil, que apostava per crear programes de suport i 
promoció de noves formes de tinença d'habitatge, com ara les cooperatives 
de cessió d'ús, la copropietat, la masoveria urbana i el cohabitatge intergene-
racional. 

En aquest context, les disposicions previstes en el Decret llei haurien de 
permetre desencallar amb caràcter immediat el desenvolupament de moltes 
de les promocions d'habitatge amb protecció oficial que, amb els actuals 
preus de lloguer i venda, vigents del 2008, resulten avui inviables si s'atén al 
fet que, d'acord amb les dades del Boletín Económico de la Construcción, 
l'increment de cost de construcció que s'ha produït entre el 2008 i el 2020 ha 
estat del 19,84 %. 

Així mateix, la nova regulació dels allotjaments amb espais comuns com-
plementaris ha de permetre desenvolupar noves fórmules d'habitatge de llo-
guer, amb una important demanda, però que avui no tenen encaix en l'actual 
marc normatiu perquè no les preveu. Aquestes noves tipologies d'habitatge 
compartit, essencialment el règim de lloguer, han d'abaratir el cost de l'e-
mancipació dels joves i donar resposta a la creixent mobilitat laboral i for-
mativa, però també permetre noves modalitats residencials d'altres franges 
de població com la gent gran. 

Finalment, la necessitat d'aplicar les mesures que la Llei 11/2020 ha incorpo-
rat en el règim de control i sancionador de la Llei 18/2007, per pal·liar les 
situacions d'exclusió residencial i donar resposta efectiva al dret a l'accés a 
un habitatge digne i assequible, motiva també la necessitat d'incorporar l'o-
bligació legal de les administracions que disposin de dades o de documenta-
ció sobre rendes de lloguer, de cedir-les a les administracions competents per 
exercir actuacions d'inspecció i control en matèria de contenció de rendes i 
afegir una mesura de contenció de les rendes de lloguer. 

El desplegament immediat d'aquestes mesures, vehiculades a través d'aquest 
Decret llei, resulta d'extraordinària i urgent necessitat atès l'actual context, i 
suposen reforçar i facilitar l'execució d'alguna de les mesures establertes pel 
Decret llei 17/2019 o per la Llei 11/2020 per facilitar l'accés a l'habitatge, tal 
com s'ha apuntat. 
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II 

El Decret llei s'estructura en quatre articles que modifiquen, respectivament, 
el Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar 
l'accés a l'habitatge, la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitat-
ge, el text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, 
de 3 d'agost, i la Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en 
matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge i 
de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, 
relatives a la protecció del dret a l'habitatge. L'articulat es tanca amb una 
disposició derogatòria i una disposició final. 

L'article 1 afegeix una nova disposició transitòria, la cinquena bis, al Decret 
llei 17/2019 per regular alguns aspectes relatius als preus de venda i les ren-
des màxims dels habitatges amb protecció oficial subjectes a règims anteri-
ors al Decret llei 17/2019. La nova disposició transitòria cinquena bis s'arti-
cula en tres apartats. En el primer d'ells es regulen els preus de venda i les 
rendes màxims que regiran per als habitatges amb protecció oficial de règim 
general i especial que es qualifiquin a partir de l'entrada en vigor del Decret 
llei i que, d'acord amb la disposició transitòria cinquena del Decret llei 
17/2019, estiguin subjectes al sistema de determinació de preus de venda i de 
rendes màxims establert pel règim anterior. L'article incorpora un quadre 
amb els preus i rendes dels habitatges i els seus annexos, distingint els im-
ports entre règim general i especial en les quatre zones geogràfiques (A, B, C 
i D) que regula el Decret 75/2014, del Pla per al dret a l'habitatge. En el se-
gon apartat es determina l'actualització anual automàtica que tindran els 
esmentats preus d'acord amb la variació experimentada per l'índex de preus 
al consum, i en el tercer s'estableixen els límits a què resta subjecta l'actualit-
zació dels preus i les rendes màxims en les segones i posteriors transmissi-
ons, lloguers o cessions de l'ús dels habitatges amb protecció oficial qualifi-
cats de conformitat amb qualsevol dels règims anteriors al present Decret 
llei. 

L'article 2 s'articula en set apartats diferents, a través dels quals es modifi-
quen i s'afegeixen diferents articles a la Llei del dret a l'habitatge amb la 
finalitat de donar resposta urgent a l'increment de la demanda d'habitatges de 
lloguer. 

En els quatre primers apartats s'afegeixen o es modifiquen disposicions de la 
Llei del dret a l'habitatge per regular, com una tipologia més d'habitatge, els 
allotjaments amb espais comuns complementaris i definir també els espais 
comuns complementaris. Els allotjaments amb espais comuns es caracterit-
zen perquè, malgrat tenir una superfície de l'espai privatiu inferior a la fixada 
per a la resta de tipologies d'habitatge, la suma de l'espai privatiu i la part 
proporcional que li correspon dels espais comuns complementaris no pot ser 
inferior a la superfície mínima establerta a la normativa d'habitabilitat. D'al-
tra banda, en aquesta nova tipologia d'habitatges es prohibeix la divisió en 
propietat horitzontal, fet que propiciarà que es destinin al mercat de lloguer. 

En el cinquè apartat, s'afegeix un nou apartat 7 a l'article 130 de la Llei del 
dret a l'habitatge perquè les administracions públiques i les entitats del sector 
públic que, per les funcions que tenen atribuïdes, disposen de dades i docu-
mentació relatives a rendes de lloguer d'habitatges les cedeixin a requeriment 
de l'administració competent per a l'exercici de les tasques del règim de con-
trol i sancionador que estableix el títol VI en matèria de contenció de rendes 
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i que ha de permetre l'aplicació del règim de control i sancionador introduït 
per la Llei 11/2020. 

En el sisè apartat s'afegeix una nova disposició transitòria a la Llei del dret a 
l'habitatge, la desena, per establir les condicions mínimes d'habitabilitat dels 
espais comuns complementaris dels habitatges i dels allotjaments fins a l'a-
daptació del Decret 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condi-
cions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat, a la 
nova normativa del present Decret llei. Pel que fa a les superfícies mínimes 
dels allotjaments, es mantenen les establertes reglamentàriament, si bé, mit-
jançant les noves previsions legals, part de la superfície es pot destinar a 
espais comuns complementaris. 

En el setè i darrer apartat s'afegeix una nova disposició transitòria a la Llei 
del dret a l'habitatge, l'onzena, per regular les condicions dels preus i rendes 
màxims aplicables als habitatges i allotjaments amb espais comuns comple-
mentaris amb protecció oficial fins a l'adaptació del Pla per al dret a l'habi-
tatge a aquest Decret llei. 

En l'article 3 es modifica l'apartat 2 de l'article 100 del text refós de la Llei 
d'urbanisme, en què es regulen les modificacions de les figures de planeja-
ment urbanístic que requereixen un increment de les reserves per a sistemes 
urbanístics. La nova regulació, pensada per facilitar la implantació dels allot-
jaments amb espais comuns complementaris, eximeix aquests de la reserva 
de sistemes d'espais lliures i equipaments quan s'incorporin mitjançant una 
modificació de planejament, en termes anàlegs als habitatges de protecció 
pública, sense ultrapassar el nombre d'habitatges que resulta d'aplicar el mò-
dul de 70 m² al sostre. Amb aquesta prevenció, es considera que no es pro-
dueix un increment potencial del nombre d'habitants que exigeixi un correla-
tiu increment de les reserves per a sistemes urbanístics. 

Finalment, mitjançant l'article 4, es modifica la Llei 11/2020, per evitar la 
repercussió a la part arrendatària de despeses generals i serveis individuals 
que no havien estat previstos en el contractes d'arrendaments d'habitatges 
arrendats dins els cinc anys anteriors a l'entrada en vigor de l'esmentada Llei. 

El Decret llei es tanca amb una disposició derogatòria que deroga diverses 
disposicions del Decret 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les 
condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat, i 
del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge, així com 
amb una disposició final que fixa la seva entrada en vigor l'endemà de la 
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

Per tot això, en ús de l'autorització concedida en l'article 64 de l'Estatut d'au-
tonomia de Catalunya, a proposta del conseller de Territori i Sostenibilitat, i 
d'acord amb el Govern, 

Decreto:  

Article 1. Modificació del Decret llei 17/2019, de 23 de 
desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habi-
tatge 

S'afegeix una disposició transitòria, la cinquena bis, al Decret llei 17/2019, 
de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge, amb 
la redacció següent:  
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«Cinquena bis.  

»Preus de venda i rendes màxims d'acord amb el règim anterior 

1. Quan de conformitat amb la disposició transitòria cinquena és aplicable el 
sistema de determinació dels preus de venda i de les rendes màxims d'acord 
amb el règim anterior, els habitatges amb protecció oficial en règim general i 
especial que es qualifiquin a partir de l'entrada en vigor del Decret llei 
50/2020, de 9 de desembre, se subjecten als preus i a les rendes màxims per 
metre quadrat de superfície útil següents:  

 Règim general venda (€/m2) Règim general lloguer/cessió ús (€/m2) 

Zona Habitatge Annexos Habitatge Annexos 

A 2.385,63 1.192,81 8,95 4,48 

B 1.938,32 969,16 7,27 3,63 

C 1.714,67 857,33 6,43 3,21 

D 1.491,02 745,51 5,59 2,80 

 

 Règim especial venda (€/m2) Règim especial lloguer/cessió ús (€/m2) 

Zona Habitatge Annexos Habitatge Annexos 

A 2.096,74 1.048,37 7,87 3,93 

B 1.817,18 908,59 6,81 3,41 

C 1.607,50 803,75 6,02 3,01 

D 1.397,83 698,91 5,24 2,62 

 

«2. Els preus i les rendes a què fa referència l'apartat 1 s'actualitzen automà-
ticament el primer de gener de cada any, començant l'1 de gener de 2022, 
d'acord amb la variació percentual experimentada per l'índex de preus al 
consum en la data de l'actualització. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya 
ha de publicar anualment els preus i les rendes màxims actualitzats.» 

«3. Són aplicables a les segones i posteriors transmissions, lloguers o cessi-
ons de l'ús dels habitatges amb protecció oficial qualificats de conformitat 
amb qualsevol dels règims anteriors al Decret llei present, els preus de venda 
i les rendes màxims que consten a la qualificació definitiva, actualitzats amb 
l'índex de preus al consum, entre l'any de la qualificació i el de la subscripció 
del contracte, sense que es puguin superar els imports resultants d'aplicar el 
sistema d'actualització de preus previst a la normativa sobre la base de la 
qual s'han qualificat els habitatges.» 

Article 2. Modificacions de la Llei 18/2007, de 28 de desem-
bre, del dret a l'habitatge 

2.1. S'afegeixen dues noves lletres, la p i la q a l'article 3 de la Llei del dret a 
l'habitatge, amb la redacció següent:  

«p) Allotjament amb espais comuns complementaris: l'habitatge que, d'acord 
amb la normativa d'habitabilitat, té una superfície de l'espai privatiu inferior 
a la fixada per a la resta de tipologies d'habitatge i que disposa d'uns espais 
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comuns complementaris ajustats als requisits mínims i de qualitat establerts 
a la normativa esmentada.» 

«q) Espais comuns complementaris: els espais d'ús compartit d'un edifici, 
altres que els elements comuns establerts com a obligatoris per la normativa 
que, d'acord amb el nivell de qualitat exigit per la normativa d'habitabilitat, 
complementen l'ús i gaudi dels espais privatius de tot o part dels habitatges o 
allotjaments que comprèn l'edifici.» 

2.2. S'afegeix un nou apartat, el 7, a l'article 18 de la Llei del dret a l'habitat-
ge, amb la redacció següent:  

«7. La normativa d'habitabilitat ha de determinar els nivells de qualitat mí-
nima exigibles als allotjaments dotacionals tenint en compte la varietat de 
formes que poden adoptar per satisfer les necessitats d'habitació temporal.» 

2.3. S'afegeix un nou article, el 18bis, a la Llei del dret a l'habitatge, amb la 
redacció següent:  

«Article 18 bis 

«Els allotjaments amb espais comuns complementaris 

«1. Els allotjaments amb espais comuns complementaris, definits a l'article 
3.p, poden construir-se en sòl destinat pel planejament urbanístic a usos 
d'habitatge. 

»2. La normativa d'habitabilitat ha de determinar la superfície mínima que ha 
de tenir tant l'espai privatiu com els espais comuns complementaris de què 
han de disposar els allotjaments a què fa referència l'apartat 1. La suma de 
l'espai privatiu i la part proporcional que li correspon dels espais comuns 
complementaris no pot ser inferior a la superfície mínima establerta a la 
normativa d'habitabilitat per als habitatges complets. 

»3. Quan els allotjaments amb espais comuns complementaris ocupen la 
totalitat d'un edifici, aquest edifici no es pot dividir en propietat horitzontal. 
En el cas que ocupin una part d'un edifici en propietat horitzontal, aquesta 
part ha de configurar-se com un sol element privatiu diferenciat dels altres 
elements que s'integren en el mateix règim de propietat horitzontal, com 
habitatges, locals o aparcaments.» 

2.4. Es modifica l'apartat 7 de l'article 26 de la Llei del dret a l'habitatge, que 
resta redactat de la manera següent:  

«7. Els habitatges amb activitats econòmiques i els allotjaments amb espais 
comuns complementaris resten també subjectes a l'exigència de la cèdula 
d'habitabilitat.» 

2.5. S'afegeix un nou apartat, el 7, a l'article 130 de la Llei del dret a l'habi-
tatge, amb la redacció següent:  

«Les administracions públiques i les entitats del sector públic que, per les 
funcions que tenen atribuïdes, disposen de dades i documentació relatives a 
rendes de lloguer d'habitatges tenen l'obligació de cedir-les a requeriment de 
l'administració competent per a l'exercici de les tasques del règim de control 
i sancionador que estableix el títol VI en matèria de contenció de rendes.» 

2.6. S'afegeix una nova disposició transitòria, la desena, a la Llei del dret a 
l'habitatge, amb la redacció següent:  

«Disposició transitòria desena 

»Disposicions aplicables fins a l'adaptació del Decret 141/2012 
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»Fins a l'adaptació del Decret 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen 
les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabili-
tat, al Decret llei 50/2020, de 9 de desembre, són aplicables les disposicions 
següents:  

»1. Els espais comuns complementaris dels habitatges i dels allotjaments han 
de complir els requisits següents:  

»a) Han de tenir una superfície superior a 6 m² útils i s'hi ha de poder ins-
criure un cercle de 2,45 m de diàmetre. 

»b) Poden constituir un espai no segregat o independitzat dels elements co-
muns obligatoris que estableix la normativa aplicable, sempre que els espais 
comuns complementaris compleixin els requisits de la lletra a. 

»c) Quan siguin semioberts o coberts s'ha d'aplicar el que disposi la normati-
va urbanística quant al còmput de superfícies útils. 

»d) Resten subjectes al que estableix l'apartat 3.9 de l'Annex 1 del Decret 
141/2012, relatiu a ventilació i il·luminació natural. 

»2. El càlcul de la superfície útil dels espais comuns complementaris que 
s'atribueix a cada habitatge o allotjament s'ha de fer de forma proporcional a 
la superfície útil dels habitatges de l'edifici, o al grup al qual s'atribueix 
aquell espai. En la cèdula habitabilitat s'ha de fer constar la superfície útil 
total d'ús compartit que gaudeix cada habitatge. 

»3. La superfície mínima del conjunt d'espais que integren la zona d'ús co-
mú, sala d'estar (E), menjador (M), cuina (C), a què fa referència l'apartat 
3.7.1. de l'Annex 1 del Decret 141/2012, no pot ser inferior a 4 m2 per per-
sona, segons el llindar màxim d'ocupació que estableix l'article 4 de l'esmen-
tat Decret, amb un mínim de 20 m² per habitatge. 

»4. Els allotjaments amb espais comuns complementaris i els allotjaments 
dotacionals de nova construcció han de complir els requisits mínims de 
l'Annex 1 del Decret 141/2012, amb les excepcions següents:  

»a) Queda exclòs del compliment obligatori l'apartat 2.6 de l'Annex 1, relatiu 
a les dotacions comunitàries. 

»b) Pel que fa a l'apartat 3.12 de l'Annex 1, s'admet que l'espai per rentar la 
roba estigui ubicat en una zona comunitària practicable on es pugui accedir a 
través d'un itinerari accessible i amb les mateixes excepcions establertes a 
l'Annex 1. 

»c) Pel que fa a l'apartat 3.1. de l'Annex 1, relatiu a habitabilitat i ocupació:  

»1r. En el cas dels allotjaments amb espais comuns complementaris, l'espai 
privatiu ha de tenir una superfície útil interior no inferior a 24 m² i els espais 
comuns complementaris una superfície útil no inferior a 6 m² per allotja-
ment, si bé, en cap cas, el sumatori d'ambdues superfícies útils no pot ser 
inferior a 36 m². 

»2n. En el cas d'allotjaments dotacionals mitjançant un habitatge complet, la 
superfície útil interior no pot ser inferior a 30 m². 

»3r. En el cas d'allotjaments dotacionals amb espais comuns complementa-
ris, l'espai privatiu de cada allotjament ha de tenir una superfície útil interior 
no inferior a 24 m² i els espais comuns complementaris una superfície útil no 
inferior als 6 m² per allotjament. 
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»4t. Quan la estança privativa sigui un únic espai, aquest ha de permetre la 
compartimentació d'una habitació de 6 m², sense que la sala d'estar ni l'habi-
tació perdin els seus requisits obligatoris. 

»5è. Quan els allotjaments amb espais comuns complementaris i els allotja-
ments dotacionals es generin en edificis existents també és d'aplicació l'an-
nex 4 relatiu a les condicions d'habitabilitat dels habitatges resultants de les 
intervencions de rehabilitació o gran rehabilitació d'edifici existent i l'article 
6 relatiu als principis generals de les intervencions de rehabilitació o gran 
rehabilitació d'edificis existents que es destinen a l'ús d'habitatge.» 

2.7 S'afegeix una nova disposició transitòria, la onzena, a la Llei del dret a 
l'habitatge, amb la redacció següent:  

«Disposició transitòria onzena 

»Disposició aplicable fins a l'adaptació del Decret 75/2014 

Fins a l'adaptació del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a 
l'habitatge, al Decret llei 50/2020, de 9 de desembre, per calcular els preus i 
les rendes màxims aplicables als habitatges i allotjaments amb espais co-
muns complementaris amb protecció oficial d'acord amb els establerts per 
metre quadrat per als habitatges protegits, es poden repercutir proporcional-
ment sobre les superfícies privatives la superfície dels espais comuns com-
plementaris amb les limitacions següents:  

»a) En el cas dels allotjaments, la suma de la superfície privativa i la reper-
cussió de la superfície dels espais comuns complementaris no pot superar el 
doble de la superfície privativa. 

»b) En el cas dels habitatges, la suma de la superfície privativa i la dels es-
pais comuns complementaris no pot superar els 90 m².» 

Article 3. Modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost 

Es modifica l'apartat 2 de l'article 100 del text refós de la Llei d'urbanisme, 
que resta redactat de la manera següent:  

«2. Quan la modificació del planejament comporta l'augment de la densitat 
de l'ús residencial, sense increment de l'edificabilitat, s'ha de preveure una 
reserva complementària de terrenys per a sistemes d'espais lliures i equipa-
ments de 10 m², com a mínim, per cada nou habitatge, llevat que l'augment 
de densitat es destini a:  

»a) Habitatges de protecció pública i no ultrapassi el nombre d'habitatges 
que resulta d'aplicar el mòdul de 70 m² al sostre amb aquesta destinació. 

»b) Allotjaments amb espais comuns complementaris, regulats en legislació 
aplicable en matèria d'habitatge, i no ultrapassi el nombre d'habitatges que 
resulta d'aplicar el mòdul de 70 m² al sostre, inclosos els espais comuns 
complementaris, amb aquesta destinació. 

»En el cas que aquesta reserva complementària, per raons d'impossibilitat 
material, no es pugui emplaçar en el mateix àmbit d'actuació, es pot substitu-
ir per l'equivalent del seu valor econòmic, que l'ajuntament competent ha de 
destinar a nodrir un fons constituït per adquirir zones verdes o espais lliures 
públics de nova creació en el municipi.» 
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Article 4. Modificació de la Llei 11/2020, del 18 de setembre, 
de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els 
contractes d'arrendament d'habitatge i de modificació de la 
Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives 
a la protecció del dret a l'habitatge 

S'afegeix un nou apartat, el 3, a l'article 9 de la Llei 11/2020, del 18 de se-
tembre, amb la redacció següent:  

«3. En els contractes d'arrendament d'habitatges que han estat arrendats dins 
els cinc anys anteriors a l'entrada en vigor d'aquesta llei, és nul el pacte que 
obliga la part arrendatària a l'assumpció de despeses generals i de serveis 
individuals que no havien estat previstos en el contracte d'arrendament ante-
rior.» 

Disposició derogatòria 

Es deroguen totes les normes del mateix rang o inferior que s'oposin al que 
estableix aquest Decret llei i, específicament, les disposicions següents:  

a) L'apartat 3.7.1 de l'Annex 1 i l'Annex 3 del Decret 141/2012, de 30 d'oc-
tubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitat-
ges i la cèdula d'habitabilitat. 

b) Els articles 58 i 59 i la lletra a de la disposició final tercera del Decret 
75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge. 

Disposició final. Entrada en vigor 

Aquest Decret llei entra en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya. 

Per tant, ordeno que tots els ciutadans i ciutadanes als quals sigui aplicable 
aquest Decret llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autori-
tats als quals correspongui el facin complir. 

Barcelona, 9 de desembre de 2020 

Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern en substitució de la presi-
dència de la Generalitat i conseller d'Economia i Hisenda; Damià Calvet i 
Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat 

Antecedents del Decret llei 

1. Comunicació a la Secretaria del Govern d'inici de la tramitació del De-
cret llei. 

2. Memòria justificativa. 

3. Informe jurídic. 

4. Memòria justificativa complementària. 

5. Text del Decret llei aprovat pel Govern. 

6. Certificat del secretari del Govern. 

7. Text de la iniciativa publicada al DOGC. 

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l'Arxiu del 
Parlament. 
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Punt 9 | Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei 

Decret llei 51/2020, del 15 de desembre, de modificació del 
Decret llei 39/2020, del 3 de novembre, de mesures extraor-
dinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències 
de la Covid-19, i del Decret llei 49/2020, de l'1 de desembre, 
de mesura urgent complementària en matèria d'ocupació i 
foment de l'activitat econòmica per fer front a les conseqüèn-
cies de la major afectació en el mercat de treball de la Covid-
19 en determinats territoris de Catalunya 

203-00076/12 

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT 

Reg. 88998 / Coneixement: Presidència del Parlament, 21.12.2020 

Acord: Es pren coneixement del Decret llei 51/2020, del 15 de desembre, de 
modificació del Decret llei 39/2020, del 3 de novembre, de mesures extraor-
dinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la Covid-19, i 
del Decret llei 49/2020, de l'1 de desembre, de mesura urgent complementà-
ria en matèria d'ocupació i foment de l'activitat econòmica per fer front a les 
conseqüències de la major afectació en el mercat de treball de la Covid-19 en 
determinats territoris de Catalunya, publicat al DOGC 8297, i es manifesta 
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 18.12.2020. 

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 15 de desembre de 
2020, s'ha pres, entre d'altres, l'acord que es reprodueix a continuació:  

«A proposta del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, s'aprova la 
iniciativa SIG20TSF2033 - Projecte de decret llei de modificació del Decret 
llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social 
per fer front a les conseqüències de la COVID-19, i del Decret llei 49/2020, 
d'1 de desembre, de mesura urgent complementària en matèria d'ocupació i 
foment de l'activitat econòmica per fer front a les conseqüències de la major 
afectació en el mercat de treball de la COVID-19 en determinats territoris de 
Catalunya.» 

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 15 de desembre 
de 2020 
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Decret Llei 51/2020, de 15 de desembre, de modificació del 
Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraor-
dinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències 
de la COVID-19, i del Decret llei 49/2020, d'1 de desembre, de 
mesura urgent complementària en matèria d'ocupació i fo-
ment de l'activitat econòmica per fer front a les conseqüènci-
es de la major afectació en el mercat de treball de la COVID-
19 en determinats territoris de Catalunya. 

L'article 67.6.a de l'Estatut preveu que els decrets llei siguin promulgats, en 
nom del rei, pel president o presidenta de la Generalitat. 

De conformitat amb el que disposen l'article 6 i concordants de la Llei 
13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, 
i vist el Decret 114/2020, de 30 de setembre, de substitució del president de 
la Generalitat de Catalunya;  

D'acord amb l'anterior, promulgo el següent 

Decret Llei 

Exposició de motius 

La pandèmia de la COVID-19 ha generat una situació d'excepcionalitat en 
molts sectors, fet que requereix un desplegament continu de mesures extra-
ordinàries de caràcter social. Aquest Decret llei té per objecte l'establiment 
de noves mesures socials, que afecten diversos àmbits i que tenen com a 
finalitat fer front a les conseqüències de la crisi sanitària i social generada 
per la pandèmia. 

Els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 s'estan allargant en el 
temps i es manifesten amb una gran intensitat. A aquests efectes cal afegir-hi 
els que deriven de les mesures que s'adopten contínuament per les autoritats 
sanitàries en matèria de salut pública per a la contenció dels brots epidèmics 
al territori de Catalunya, així com els derivats de la declaració de l'estat d'a-
larma establert per mitjà del Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual 
es declara l'estat d'alarma per contenir la propagació d'infeccions causades 
pel SARS-CoV-2. 

Per una altra banda, en aquests moments d'excepcionalitat en què la crisi 
sanitària generada per la pandèmia de la COVID-19 encara no s'ha superat, 
amb l'objectiu de prevenir brots futurs, minimitzar el risc d'infecció i fer 
front a la segona onada, es requereix el desplegament continu de mesures 
pressupostàries destinades a l'atenció social i el reforç de determinats serveis 
socials. Atesa la conjuntura econòmica actual, es va acordar amb els sectors 
implicats més representatius incrementar el preu de referència de les places 
públiques d'alguns serveis per garantir la sostenibilitat dels sectors de gent 
gran, de persones amb discapacitat, de persones amb problemàtica social 
derivada de malaltia mental i dels serveis d'atenció precoç, i el manteniment 
de la qualitat dels serveis prestats. 

Davant aquesta situació excepcional, el Govern de la Generalitat va aprovar 
el Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de 
caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19. Aquest 
Decret llei preveia, entre altres mesures, l'actualització del cost de referència, 
el mòdul social i el copagament de les prestacions no gratuïtes i l'actualitza-
ció del cost de referència de les prestacions gratuïtes i d'altres serveis d'aten-
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ció a la gent gran, a les persones amb discapacitat i a les persones amb pro-
blemàtica social derivada de malaltia mental, atenció precoç i tuteles. 

S'ha constatat, no obstant això, que al Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, 
es van ometre alguns serveis socials que s'haurien d'haver inclòs. Així ma-
teix, s'ha constatat que cal modificar el percentatge d'increment dels mòduls 
corresponents a serveis residencials per a persones amb discapacitat o perso-
nes amb malaltia mental. Al Decret llei esmentat aquest percentatge era de 
l'1,2% i ara es fixa en el 2,5%. Per tant, aquestes situacions es corregeixen 
amb l'aprovació d'aquest Decret llei. 

Així mateix, i en el marc de l'emergència sanitària vigent provocada per la 
COVID-19, les autoritats competents van adoptar en els territoris de la Con-
ca d'Òdena, Lleida i Baix Segrià mesures de confinament perimetral molt 
més restrictives que la resta de Catalunya, la qual cosa ha fet que els efectes 
de la crisi en l'activitat econòmica i la situació del mercat laboral en aquests 
territoris siguin molt més acusats. 

Aquestes circumstàncies van fer necessari aprovar el Decret llei 49/2020, d'1 
de desembre, de mesura urgent complementària en matèria d'ocupació i fo-
ment de l'activitat econòmica per fer front a les conseqüències de la major 
afectació en el mercat de treball de la COVID-19 en determinats territoris de 
Catalunya i de modificació del Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures 
urgents de caràcter econòmic, cultural i social per fer front a les conseqüèn-
cies de la COVID-19. Amb l'aprovació d'aquest Decret llei es pretén fer 
front de manera urgent a la situació especial d'aquests territoris, mitjançant 
l'aprovació de subvencions que promoguin la adopció de projectes integrats 
liderats de forma coordinada pels ens locals i que donin resposta a les neces-
sitats ocupacionals i del teixit productiu d'aquests territoris. 

Davant la urgència per procedir a concedir aquests ajuts, i per tal de simplifi-
car la seva tramitació, es proposa, amb la present modificació, la reducció de 
la justificació de les despeses a les justes i necessàries per a la verificació de 
l'objecte subvencionable. 

En aquest sentit, es modifiquen els articles 13.2.a) i 14.2 i 3 del referit Decret 
llei 49/2020, d'1 de desembre. 

Tot el que s'ha exposat determina que sigui imprescindible aquesta interven-
ció normativa immediata del Govern, atès que la consecució d'aquest objec-
tiu necessari per satisfer una necessitat social de primer ordre amb la celeri-
tat requerida no es pot assolir si es recorre al procediment legislatiu ordinari. 

Per tant, en ús de l'autorització que concedeix l'article 64 de l'Estatut d'auto-
nomia de Catalunya, de conformitat amb l'article 38 de la Llei 13/2008, del 5 
de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern;  

A proposta del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, i d'acord amb 
el Govern,  
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Decreto:  

Capítol I. Modificació del Decret llei 39/2020, de 3 de novem-
bre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer 
front a les conseqüències de la COVID-19 

Article 1. Es modifiquen els annexos 1, 2, 3 i 4 del Decret llei 
39/2020, de 3 de novembre, que queden redactats de la ma-
nera següent:  

«Annex 1. Actualització del cost de referència, el mòdul social i el copaga-
ment relatiu a les prestacions no gratuïtes de la Cartera de serveis socials 

Codi 
prestació      Prestació  

Cost de referència Mòdul social Copagament 

Import Unitat Import Unitat Import Unitat 

1.2.6.2.3.2.1 Servei de llar residència 
temporal o permanent 
per a persones amb dis-
capacitat intel·lectual 
amb necessitat de suport 
intermitent 

39,18 € €/estada     

1.191,73 € €/mes 117,50 € €/mes 1.074,23 € €/mes 

1.2.6.2.3.2.2  Servei de llar residència 
temporal o permanent 
per a persones amb dis-
capacitat intel·lectual 
amb necessitat de suport 
limitat 

71,81 € €/estada   

2.184,22 € €/mes 365,85 € €/mes 1.818,37 € €/mes 

1.2.6.2.3.2.3 Servei de llar residència 
temporal o permanent 
per a persones amb dis-
capacitat intel·lectual 
amb necessitat de suport 
limitat (trastorns de con-
ducta) 

76,13 € €/estada   

2.315,62 € €/mes 390,42 € €/mes 1.925,20 € €/mes 

1.2.6.2.3.2.4 Servei de llar residència 
temporal o permanent 
per a persones amb dis-
capacitat intel·lectual 
amb necessitat de suport 
extens 

76,13 € €/estada   

2.315,62 € €/mes 390,42 € €/mes 1.925,20 € €/mes 

1.2.6.2.3.2.5 Servei de llar residència 
temporal o permanent 
per a persones amb dis-
capacitat intel·lectual 
amb necessitat de suport 
extens (trastorns de 
conducta) 

82,71 € €/estada   

2.515,76 € €/mes 497,11 € €/mes 2.018,65 € €/mes 

1.2.6.2.3.2.6 Servei de llar residència 
temporal o permanent 
per a persones amb dis-
capacitat intel·lectual 
amb necessitat de suport 
generalitzat 

77,10 € €/estada   

2.345,13 € €/mes 426,35 € €/mes 1.918,78 € €/mes 

1.2.6.2.3.3.1 Servei de centre residen-
cial temporal o perma-
nent per a persones amb 
discapacitat intel·lectual 
amb necessitat de suport 
extens 

103,94 € €/estada   

3.161,51 € €/mes 656,01 € €/mes 2.505,50 € €/mes 
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Codi 
prestació      Prestació  

Cost de referència Mòdul social Copagament 

Import Unitat Import Unitat Import Unitat 

1.2.6.2.3.3.2 Servei de centre residen-
cial temporal o perma-
nent per a persones amb 
discapacitat intel·lectual 
amb necessitat de suport 
extens (trastorns de 
conducta) 

119,49 € €/estada   

3.634,49 € €/mes 713,82 € €/mes 2.920,67 € €/mes 

1.2.6.2.3.3.3 Servei de centre residen-
cial temporal o perma-
nent per a persones amb 
discapacitat intel·lectual 
amb necessitat de suport 
generalitzat 

103,94 € 
€/estada   

3.161,51 € €/mes 656,01 € €/mes 2.505,50 € €/mes 

1.2.6.2.3.3.4 Servei de centre residen-
cial temporal o perma-
nent per a persones amb 
discapacitat intel·lectual 
amb necessitat de suport 
generalitzat (amb pro-
blemes de salut o de 
salut mental afegits) 

113,53 € €/estada   

3.453,20 € €/mes 732,08 € €/mes 2.721,12 € €/mes 

1.2.6.3.3.2.1 Servei de llar residència 
per a persones amb dis-
capacitat física amb ne-
cessitat de suport inter-
mitent 

32,71 € €/estada   

994,93 € €/mes 142,77 € €/mes 852,16 € €/mes 

1.2.6.3.3.2.2 
Servei de llar residència 
per a persones amb dis-
capacitat física amb ne-
cessitat de suport limitat 

63,84 € €/estada   

1.941,80 € €/mes 421,57 € €/mes 1.520,23 € €/mes 

1.2.6.3.3.3.1 Servei de centre residen-
cial per a persones amb 
discapacitat física amb 
necessitat de suport 
extens 

97,69 € €/estada   

2.971,40 € €/mes 631,42 € €/mes 2.339,98 € €/mes 

1.2.6.3.3.3.2 Servei de centre residen-
cial per a persones amb 
discapacitat física amb 
necessitat de suport 
generalitzat 

105,55 € €/estada   

3.210,48 € €/mes 799,73 € €/mes 2.410,75 € €/mes 

1.2.7.2.1 Servei de llar amb suport 
temporal o permanent 
per a persones amb pro-
blemàtica social derivada 
de malaltia mental 

23,59 € €/estada   

717,53 € €/mes 151,40 € €/mes 566,13 € €/mes 

1.2.7.2.2 Servei de llar residència 
temporal o permanent 
per a persones amb pro-
blemàtica social derivada 
de malaltia mental 

60,87 € €/estada   

1.851,46 € €/mes 362,14 € €/mes 1.489,32 € €/mes 
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Annex 2. Actualització del cost de referència, relatiu a les prestacions gratuï-
tes de la Cartera de serveis socials 

Codi presta-
ció  Prestació 

Cost de referència 

Import Unitat 

1.2.6.3.5 Servei d'assistència personal per a persones 
amb discapacitat física 18,00 €  €/hora  

1.2.6.4.2  
Servei d'assistència personal per a persones amb 

discapacitat sensorial sordceguesa 
18,00 €  €/hora  

Annex 3. Actualització dels mòduls corresponents a la línia J (programes de 
manteniment de serveis i establiments de serveis socials definits en l'actual 
Cartera de serveis socials relatius a serveis especialitzats d'atenció a les per-
sones grans amb dependència o risc social, a persones amb discapacitat, 
problemàtica social derivada de trastorn mental, drogodependències o altres 
addiccions, afectades pel virus VIH/sida o amb problemàtica social i risc 
d'exclusió social) que figuren a l'annex 5 de l'Ordre TSF/127/2019, de 27 de 
juny, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria ordinà-
ria de subvencions de projectes i activitats per a entitats de l'àmbit de políti-
ques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

Prestació Tarifes subvenció 

Experiències pilot centre de dia - Suport 
intermitent/limitat Mòdul A 735,20 € €/mes 

Mòdul B 441,10 € €/mes 

Mòdul C 294,08 € €/mes 

Experiències pilot centre de dia - Suport 
extens/generalitzat 

Mòdul A 1.209,36 € €/mes 

Mòdul B 725,55 € €/mes 

Mòdul C 483,69 € €/mes 

Servei de llar residència temporal o permanent per a per-
sones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de 
suport intermitent 31,92 € €/estada 

Servei de llar residència temporal o permanent per a per-
sones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de 
suport limitat 64,55 € €/estada 

Servei de llar residència temporal o permanent per a per-
sones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de 
suport limitat (trastorns de conducta) 68,87 € €/estada 

Servei de llar residència temporal o permanent per a per-
sones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de 
suport extens 68,87 € €/estada 

Servei de llar residència temporal o permanent per a per-
sones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de 
suport extens (trastorns de conducta) 75,76 € €/estada 
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Prestació Tarifes subvenció 

Servei de llar residència temporal o permanent per a per-
sones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de 
suport generalitzat 70,62 € €/estada 

Servei de llar residència per a persones amb discapacitat 
física amb necessitat de suport intermitent 32,71 € €/estada 

Servei de llar residència per a persones amb discapacitat 
física amb necessitat de suport limitat 63,84 € €/estada 

Servei de llar residència per a persones amb discapacitat 
física amb necessitat de suport extens 88,52 € €/estada 

Servei de llar residència per a persones amb discapacitat 
física amb necessitat de suport generalitzat 96,18 € €/estada 

Servei de centre residencial temporal o permanent per a 
persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de 
suport extens 94,60 € €/estada 

Servei de centre residencial temporal o permanent per a 
persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de 
suport extens (trastorns de conducta) 109,12 € €/estada 

Servei de centre residencial temporal o permanent per a 
persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de 
suport generalitzat 94,60 € €/estada 

Servei de centre residencial temporal o permanent per a 
persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de 
suport generalitzat (amb problemes de salut o de salut 
mental afegits) 103,16 € €/estada 

Servei de centre residencial per a persones amb discapaci-
tat física amb necessitat de suport extens 92,51 € €/estada 

Servei de centre residencial per a persones amb discapaci-
tat física amb necessitat de suport generalitzat 100,37 € €/estada 

Servei de llar amb suport temporal o permanent per a 
persones amb problemàtica social derivada de malaltia 
mental 579,09 € €/mes 

Servei de llar residència temporal o permanent per a per-
sones amb problemàtica social derivada de malaltia men-
tal 911,42 € €/mes 

 

Annex 4. Actualització de tarifes de serveis específics 
 

Nom Servei Tippus Servei Nova Tarifa 

Residència Assistida Domusvi Mont Martí 
(Profunds)  Res. Psiq. places nens 147,41 € 

Llar Residència Armengou Res. Psiq. places nens 147,41 € 

Residència per a Nens i Adolescents amb 
Discapacitat Intel·lectual 'La Caseta' Res. Psiq. places nens 147,41 € 

Residència per a Nens i Adolescents amb 
Discapacitat Intel·lectual 'El Turó' Res. Psiq. places nens 134,02 € 

Residència Centre 'Joan Riu' Res. Psiq. places nens 103,96 € 
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Nom Servei Tippus Servei Nova Tarifa 

113,53 € 

Residència Àtria (12 places) Res. Psiq. places nens 147,41 € 

Aremi Residència 2  Res. Discap. Física nens 140,52 € 

    
Llar Cau Blanc Res. Aut. 131,88 € 

Llar Cottet  Res. Aut. 131,88 € 

Residència Guru Valldoreix Res. Aut. 131,88 € 

Mas Casadevall I  Res. Aut. 
119,49 € 

131,88 € 

    
Pere Mata - UAPE UAPE 75,51 € 

Villablanca Serveis Assistencials (UHEDI) UHEDI 75,51 € 

Hospital Psiquiàtric Salt (UHEDI) UHEDI 75,51 € 

Unitat Polivalent Benito Menni en Salut Mental 
de l'Hospitalet (UAPE) UAPE 75,51 € 

Sagrat Cor - UAPE UAPE 75,51 € 

Sant Joan de Déu Terres de Lleida (UAPE) UAPE 75,51 € 

Sant Joan de Déu Terres de Lleida (UHEDI) UHEDI 75,51 € 

Parc Sanitari Sant Joan de Déu-Numància (UA-
PE) UAPE 75,51 € 

Sant Joan de Déu - UHEDI UHEDI 75,51 € 

 

Capítol II. Modificació del Decret llei 49/2020, d'1 de desem-
bre, de mesura urgent complementària en matèria d'ocupació 
i foment de l'activitat econòmica per fer front a les conse-
qüències de la major afectació en el mercat de treball de la 
COVID-19 en determinats territoris de Catalunya 

Article 2. Es modifica la lletra a) de l'article 13.2 del Decret 
llei 49/2020, d'1 de desembre, que queda redactada de la 
manera següent:  

«a) Prospecció i assessorament 

S'estableix un import màxim de 46.312,48 euros per persona que faci les 
tasques de prospecció i assessorament, calculat sobre la base del cost de 
personal durant el període d'execució del programa, incrementat en un 15% 
per a despeses indirectes.» 
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Article 3. Es modifiquen els apartats 2 i 3 de l'article 14 del 
Decret llei 49/2020, d'1 de desembre, que queden redactats 
de la manera següent:  

«14.2 Per a les actuacions la modalitat de justificació de les quals sigui l'a-
creditació per mòduls, d'acord amb el que preveu l'article 23 d'aquest Decret 
llei, la totalitat de les despeses s'ha d'acreditar mitjançant la justificació de 
l'execució dels mòduls establerts a l'article 13. 

«14.3 Per a les actuacions la modalitat de justificació de les quals sigui el 
compte justificatiu, són subvencionables les despeses directes de personal, 
que hauran d'incloure les retribucions salarials del personal i les quotes de la 
Seguretat Social a càrrec de l'entitat. 

«També són subvencionables les despeses indirectes, que s'imputaran amb 
un tant alçat del 15% sobre les despeses directes de personal, sense aportació 
de justificants de despesa.» 

Disposició transitòria. Aplicació retroactiva de preceptes de-
terminats  

1. L'aplicació dels imports modificats per aquest Decret llei als annexos del 
Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, té efecte retroactiu a partir de l'1 de 
gener de 2020. 

2. Les entitats amb concerts han de presentar la factura de regularització 
d'aquests imports amb data 31 de desembre 2020, entre l'1 i el 5 de gener de 
2021. 

3. Els imports relatius al cost del copagament dels serveis modificats per 
aquest Decret llei a l'annex 1 del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, 
tenen efecte des de l'1 de gener de 2021. 

Disposicions finals 

Primera. Habilitació en relació amb el Decret llei 29/2020, de 
28 de juliol, pel qual s'adopten mesures pressupostàries en 
relació amb el desplegament de les actuacions d'atenció soci-
al, ordenació i reforç de determinats serveis socials de caràc-
ter residencial i d'atenció diürna que preveu el Pla de contin-
gència per a residències, per fer front als brots de la 
pandèmia generada per la COVID-19, pel qual es manté la vi-
gència de preceptes en matèria d'infància i adolescència del 
Decret llei 11/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten mesures 
econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes 
de la pandèmia generada per la COVID-19 i altres de comple-
mentàries, i pel qual es modifica el Decret llei 21/2020, de 2 
de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i 
social, sota el títol de mesures de caràcter social. 

S'habilita el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies per ordenar, mit-
jançant Resolució, el pagament directe de les mesures que preveu el Decret 
llei 29/2020, de 28 de juliol, als centres residencials i els centres d'atenció 
diürna acreditats amb places col·laboradores o amb places finançades amb 
prestació econòmica vinculada. 
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Segona. Rang normatiu de determinats preceptes 

1. L'article 1 d'aquest Decret llei manté rang reglamentari d'Ordre als efectes 
del seu desplegament, modificació i derogació. 

2. Els imports establerts a l'article 1 d'aquest Decret llei són aplicables fins 
que s'aprovi una nova Ordre de modificació dels preus establerts per la Car-
tera de serveis socials. 

3. En el cas dels serveis que no tenen els preus establerts a la Cartera de ser-
veis socials, l'import es podrà modificar mitjançant la Resolució de convoca-
tòria pública de provisió de serveis, i començarà a ser aplicable a partir de la 
formalització de noves provisions, d'acord amb el que estableix el Decret 
69/2020, de 14 de juliol, d'acreditació, concert social i gestió delegada en la 
Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública. 

Tercera. Modificació automàtica d'instruments de relació 

Els nous imports fixats a l'article 1 d'aquest Decret llei modifiquen automàti-
cament els establerts a les resolucions, contractes, convenis, ordres o qualse-
vol altre instrument de relació vigent, de manera que s'autoritza el pagament 
immediat d'aquests imports actualitzats mitjançant la facturació i els altres 
mecanismes de pagament mensuals. 

Quarta. Entrada en vigor 

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals s'apliqui aquest Decret llei 
cooperin a complir-lo i que els tribunals i les autoritats a qui pertoqui el facin 
complir. 

Barcelona, 15 de desembre de 2020 

Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern en substitució de la presi-
dència de la Generalitat i conseller d'Economia i Hisenda; Chakir El Homra-
ni Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies 

Antecedents del Decret Llei 

1. Text del Projecte de decret llei de modificació del Decret llei 39/2020, de 
3 de  novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a 
les conseqüències de la COVID-19, i del Decret llei 49/2020, d'1 de desem-
bre, de mesura urgent complementària en matèria d'ocupació i foment de 
l'activitat econòmica per fer front a les conseqüències de la major afectació 
en el mercat de treball de la COVID-19 en determinats territoris de Catalu-
nya, aprovat pel Govern a la sessió de data 15 de desembre de 2020. 
Documentació: 

2. Justificant d'inici de la tramitació, del secretari general al secretari del 
Govern, d'11 de desembre de 2020. 

3. Memòria econòmica de la directora general de l'Autonomia Personal i la 
Discapacitat, de 12 de desembre de 2020 

4. Informe justificatiu de la secretària d'Afers Socials i Famílies, de 14 de 
desembre de 2020. 

5. Memòria justificativa i econòmica de la directora General del Servei Pú-
blic d'Ocupació de Catalunya, de 14 de desembre de 2020. 
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6. Informe econòmic, de la sub-directora general de Planificació i Gestió 
Pressupostària, de 14 de desembre de 2020. 

7. Informe jurídic de l'Advocat en Cap i la Cap de l'Àrea Jurídica de Treball i 
Relacions Laborals, de 14 de desembre de 2020. 

8. Informe de la directora general de Pressupostos, de 14 de desembre de 
2020. 

9. Certificat del secretari del Govern de 15 de desembre de 2020. 

10. Decret Llei 51/2020, de 15 de desembre, de modificació del Decret llei 
39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per 
fer front a les conseqüències de la COVID-19, i del Decret llei 49/2020, d'1 
de desembre, de mesura urgent complementària en matèria d'ocupació i fo-
ment de l'activitat econòmica per fer front a les conseqüències de la major 
afectació en el mercat de treball de la COVID-19 en determinats territoris de 
Catalunya, publicat al DOGC núm. 8297 - 17.12.2020. 

N. de la r.: Els antecedents del Decret Llei poden ésser consultats a l'Arxiu del 
Parlament. 
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Punt 10 | Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei 

Decret llei 55/2020, del 29 de desembre, de mesures extra-
ordinàries de caràcter econòmic en el sector de les ins-
tal·lacions juvenils afectades pel confinament perimetral de 
determinades comarques arran de la Covid-19 

203-00079/12 

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT 

Reg. 89026 / Coneixement: Presidència del Parlament, 08.01.2021 

Acord: Es pren coneixement del Decret llei 55/2020, del 29 de desembre, de 
mesures extraordinàries de caràcter econòmic en el sector de les ins-
tal·lacions juvenils afectades pel confinament perimetral de determinades 
comarques arran de la Covid-19, publicat al DOGC 8307, i es manifesta 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 04.01.2021. 

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 29 de desembre de 
2020, s'ha pres, entre d'altres, l'acord que es reprodueix a continuació:  

«A proposta del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, s'aprova la 
iniciativa SIG20TSF2125 - Projecte de decret llei de mesures extraordinàries 
de caràcter econòmic en el sector de les instal·lacions juvenils afectades pel 
confinament perimetral de determinades comarques arran de la COVID-19.» 

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona. 

Decret llei 55/2020, de 29 de desembre, de mesures extraor-
dinàries de caràcter econòmic en el sector de les ins-
tal·lacions juvenils afectades pel confinament perimetral de 
determinades comarques arran de la COVID-19 

L'article 67.6.a de l'Estatut preveu que els decrets llei siguin promulgats, en 
nom del rei, pel president o presidenta de la Generalitat. 

De conformitat amb el que disposen l'article 6 i concordants de la Llei 
13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, 
i vist el Decret 114/2020, de 30 de setembre, de substitució del president de 
la Generalitat de Catalunya;  

D'acord amb l'anterior, promulgo el següent 

Decret llei 

Exposició de motius 

La situació de pandèmia generada per la COVID-19 ha provocat una situació 
d'excepcionalitat en molts sectors, la qual cosa requereix un desplegament 
continu de mesures extraordinàries de caràcter social i econòmic. Aquest 
Decret llei té per objecte establir mesures complementàries i urgents de su-
port adreçades a les entitats i les empreses del sector de les instal·lacions 
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juvenils: les cases de colònies, els albergs de joventut, les granges escola, les 
aules de natura i els campaments juvenils de les comarques del Ripollès i la 
Cerdanya, ja que totes elles s'han vist greument afectades pels efectes de la 
pandèmia, uns efectes que s'estan prolongant en el temps i que es continuen 
manifestant amb gran intensitat en el sector del lleure educatiu i les ins-
tal·lacions juvenils. 

Les activitats d'educació en el lleure educatiu i les instal·lacions que les acu-
llen han quedat molt afectades econòmicament per la situació de pandèmia. 
En el cas de les instal·lacions juvenils en concret, hi ha hagut una anul·lació 
generalitzada de les reserves -amb la consegüent devolució de les bestretes-, 
s'han suspès un gran nombre d'activitats i hi ha hagut una significativa re-
ducció del nombre d'inscripcions a les activitats. Una situació agreujada per 
les conseqüències de la Resolució SLT/3397/2020, de 22 de desembre, per la 
qual s'estableixen mesures en matèria de salut pública per a la contenció del 
brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 a les comarques de la Cerdanya 
i el Ripollès. Aquesta Resolució ha suposat el confinament perimetral de les 
comarques esmentades amb la limitació de l'entrada i la sortida de persones, 
fet que causa una reducció dràstica i involuntària dels ingressos econòmics o 
un increment de les despeses en els establiments catalogats com a ins-
tal·lacions juvenils. 

Tots aquests elements comporten una reducció dràstica dels beneficis de les 
instal·lacions juvenils (albergs, cases de colònies principalment), i una para-
lització gairebé total de la seva activitat durant el període de vacances de 
Nadal, una època molt important pel que fa a l'activitat turística i de lleure 
d'aquest sector, per la qual cosa el risc actual de fallida i consegüent tanca-
ment de moltes d'aquestes entitats i empreses de les comarques del Ripollès i 
de la Cerdanya és encara més elevat que fa unes quantes setmanes. 

Les instal·lacions juvenils són un recurs educatiu d'interès públic i d'utilitat 
social i educativa per al país que s'ha de preservar, particularment en un 
moment de crisi com l'actual, per tal que puguin contribuir a mitigar les con-
seqüències de la pandèmia sobretot en els infants i joves d'arreu del territori. 

Per fer front a tot el que s'ha exposat, és imprescindible implementar, a tra-
vés del present Decret llei, un ajut econòmic extraordinari específic per a 
totes les instal·lacions juvenils que estiguin ubicades a les comarques del 
Ripollès i la Cerdanya, el qual ha d'arribar als beneficiaris d'una manera rà-
pida, eficient i equitativa. 

En aquest sentit, i per pal·liar l'afectació de les darreres mesures decretades 
per a la prevenció de la COVID-19, és necessari un nou ajut que contribueixi 
a la viabilitat econòmica de les instal·lacions juvenils de les comarques del 
Ripollès i la Cerdanya. Així doncs, s'estableix un ajut consistent en una apor-
tació única de 10.000 euros per a cada instal·lació juvenil que sigui titularitat 
o que sigui gestionada per l'entitat, empresa o persona autònoma sol·licitant, 
ubicada a aquestes dues comarques i que estigui inscrita en el Registre d'Ins-
tal·lacions Juvenils de la Direcció General de Joventut. 

Per tant, en ús de l'autorització que em concedeix l'article 64 de l'Estatut 
d'autonomia de Catalunya, i de conformitat amb l'article 38 de la Llei 
13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern;  

A proposta del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, i d'acord amb 
el Govern, 
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Decreto:  

Article 1. Objecte i finalitat 

S'estableix un ajut extraordinari d'emergència, en forma de prestació econò-
mica de pagament únic, destinat a les entitats, les empreses i les persones 
treballadores autònomes titulars o gestores d'instal·lacions juvenils. Aquest 
ajut té com a finalitat afavorir la sostenibilitat econòmica del sector arran de 
l'entrada en vigor de la Resolució SLT/3397/2020, de 22 de desembre, per la 
qual s'estableixen mesures en matèria de salut pública per a la contenció del 
brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 a les comarques de la Cerdanya 
i el Ripollès, la qual ha suposat el confinament perimetral de les comarques 
esmentades, amb la consegüent reducció dràstica i involuntària dels ingres-
sos econòmics o un increment de les despeses en els establiments catalogats 
com a instal·lacions juvenils. 

Article 2. Beneficiaris i requisits 

2.1 Poden ser beneficiàries d'aquest ajut les entitats, les empreses i les perso-
nes treballadores autònomes titulars o gestores d'instal·lacions juvenils que 
preveu la Llei 38/1991, de 30 de desembre, d'instal·lacions destinades a acti-
vitats amb infants i joves, que no es trobin en cap de les circumstàncies que 
impedeixen adquirir la condició de beneficiari que regula l'article 13 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

2.2 Les instal·lacions per a les quals se sol·liciti l'ajut han d'estar inscrites en 
el Registre d'Instal·lacions Juvenils de la Direcció General de Joventut. 

2.3 Les instal·lacions juvenils per a les quals se sol·liciti l'ajut han d'estar 
ubicades a l'àmbit territorial de les comarques afectades per la Resolució 
SLT/3397/2020, de 22 de desembre. 

Article 3. Quantia 

3.1 La quantia de l'ajut, que s'abona en un pagament únic, consisteix en una 
aportació única de 10.000,00 euros per a cada instal·lació juvenil. 

3.2 El pagament de l'ajut s'ha de fer mitjançant una bestreta del 100% de l'im-
port total, que es farà efectiva a partir del moment en què es notifiqui la reso-
lució definitiva d'atorgament, sense necessitat d'aportar cap aval o garantia. 

Article 4. Atorgament, pagament i compatibilitats 

4.1 Aquest ajut s'atorga en un pagament únic, i el criteri d'atorgament dels 
ajuts serà la presentació dins del termini de la sol·licitud, sempre que s'a-
compleixin els requisits per ser-ne beneficiari que preveu l'article 2 d'aquest 
decret. Si s'exhaureix la dotació pressupostària, s'ampliarà la dotació d'acord 
amb el que preveu l'article 7.2. 

4.2 Aquest ajut és compatible amb els ajuts que preveuen el Decret llei 
41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social 
en centres educatius i en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats 
extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19, i el Decret 
llei 47/2020, de 24 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter 
econòmic en el sector de les instal·lacions juvenils, de mesures en el sector 
de les cooperatives i de modificació del Decret llei 39/2020, de 3 de novem-
bre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conse-
qüències de la COVID-19, i del Decret llei 42/2020, de 10 de novembre, de 
mesures urgents de suport a entitats del tercer sector social. 
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Article 5. Procediment de sol·licitud i acreditació dels requisits 

5.1 Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de 
l'ajut i la seva justificació s'han de presentar segons els models normalitzats i 
seguint les indicacions, que estaran disponibles a l'apartat Tràmits de la Seu 
electrònica de la Generalitat de Catalunya. 

5.2 Només es pot sol·licitar un ajut per cada instal·lació juvenil. En cas que 
es presenti més d'una sol·licitud per a una mateixa instal·lació juvenil, no 
s'acumulen. Només es considera vàlida la primera sol·licitud, i les següents 
no s'admetran. No obstant això, l'òrgan gestor, si escau, pot valorar conjun-
tament les diverses sol·licituds presentades per a una mateixa instal·lació, a fi 
de determinar quina és la sol·licitud vàlida que s'ha de tramitar. 

5.3 La situació d'excepcionalitat obliga a prendre mesures de simplificació 
administrativa i, per aquest motiu, la sol·licitud ha de contenir les declaraci-
ons responsables que acrediten el compliment dels requisits que estableix 
l'article 2, així com la declaració de les dades del compte bancari en què 
s'haurà d'efectuar el pagament que ha de servir per donar d'alta els beneficia-
ris com a creditors de la Generalitat. La presentació de la sol·licitud implica 
l'acceptació de tot el que preveu aquest Decret llei i la convocatòria, i faculta 
l'ens competent per comprovar la conformitat de les dades que s'hi contenen 
o es declaren, així com l'autorització expressa per consultar dades tributàries. 

Article 6. Aprovació, instrucció i resolució de la convocatòria 

6.1 La persona titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
ha d'aprovar la resolució de convocatòria d'aquest ajut extraordinari. La con-
vocatòria s'ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
i ha de concretar el procediment de tramitació i concessió de l'ajut, així com 
el termini per presentar les sol·licituds. 

L'òrgan competent per resoldre les sol·licituds presentades és la Direcció Ge-
neral de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. La 
tramitació de les sol·licituds correspon a la Sub-direcció General de Joventut. 

6.2 El termini màxim per notificar i emetre la resolució és de tres mesos a 
comptar de l'endemà de la data de finalització del termini de presentació de 
sol·licituds, sens perjudici que la convocatòria pugui reduir aquest termini. 

En cas que el termini establert hagi finalitzat i no s'hagi notificat la resolució 
expressa, la sol·licitud s'ha d'entendre desestimada per silenci administratiu, 
d'acord amb el que estableix l'article 54.2.e de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

Article 7. Dotació pressupostària 

7.1 L'import màxim corresponent al pagament d'aquest ajut per a l'exercici 
2020 és de 300.000,00 euros, a càrrec de les partides pressupostàries 
D/470000190/3171, D/481000190/3171 i D/482000190/3171 del centre 
gestor BE09. 

7.2 L'import màxim que es destina a aquesta línia d'ajut per a l'exercici 2020 
es pot ampliar mitjançant una resolució de la persona titular de l'òrgan con-
cedent, d'acord amb el crèdit disponible a la partida. 

Article 8. Justificació i verificació 

8.1 D'acord amb l'article 30.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, gene-
ral de subvencions, la concessió d'aquestes subvencions no requereix cap 
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altra justificació que l'acreditació del compliment dels requisits que s'indi-
quen a l'article 2 mitjançant la declaració responsable en els termes que esta-
bleix l'article 5.3, sens perjudici dels controls que es puguin dur a terme amb 
posterioritat. 

8.2 L'òrgan instructor, a fi d'obtenir una evidència raonable sobre la correcta 
aplicació dels ajuts, elaborarà un pla de verificació posterior al reconeixement 
de l'obligació, que pot comportar que les persones sol·licitants presentin la 
documentació acreditativa que s'indica en la convocatòria quan així se 
sol·liciti. 

Disposició final. Entrada en vigor 

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals s'apliqui aquest Decret llei 
cooperin a complir-lo i que els tribunals i les autoritats a qui pertoqui el facin 
complir. 

Barcelona, 29 de desembre de 2020 

Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern en substitució de la presi-
dència de la Generalitat i conseller d'Economia i Hisenda; Chakir El Homra-
ni Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies 

Antecedents del Decret llei 

1. Text del Projecte de decret llei de mesures extraordinàries de caràcter 
econòmic en el sector de les instal·lacions juvenils afectades pel confinament 
perimetral de determinades comarques arran de la COVID-19, aprovat pel 
Govern a la sessió de data 29 de desembre de 2020. 

2. Justificant d'inici de la tramitació, del Secretari General al Secretari del 
Govern, de 28 de desembre de 2020. 

3. Memòria econòmica de la Secretària d'Infància, Adolescència i Joventut, 
de 28 de desembre de 2020 

4. Memòria justificativa de la Secretària d'Infància, Adolescència i Joventut, 
de 28 de desembre de 2020. 

5. Informe econòmic, de la Subdirectora general de Planificació i Gestió 
Pressupostària, de 28 de desembre de 2020. 

6. Informe jurídic de l'Advocat en Cap, de 28 de desembre de 2020. 

7. Informe de la Directora General de Pressupostos, de 28 de desembre de 
2020. 

8. Certificat del secretari del Govern de 29 de desembre de 2020. 

9. Decret llei 55/2020, de 29 de desembre, de mesures extraordinàries de 
caràcter econòmic en el sector de les instal·lacions juvenils afectades pel 
confinament perimetral de determinades comarques arran de la COVID-19, 
publicat al DOGC 8307 - 31.12.2020. 

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l'Arxiu 
del Parlament. 
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