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Diputació Permanent 
Parlament de Catalunya 
 

Sessió 6. Dimecres, 20 de gener de 2021. XII legislatura 

DOSSIER 
 

ORDRE DEL DIA 

1. Sol·licitud de compareixença del conseller d'Empresa i Coneixement da-
vant la Diputació Permanent perquè informi sobre les gestions fetes pels talls 
de llum sistemàtics en diversos municipis. Tram. 354-00443/12. Grup Par-
lamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació. 

2. Sol·licitud de compareixença del conseller d'Educació davant la Diputació 
Permanent perquè informi sobre les condicions en què s'ha iniciat el segon 
trimestre escolar pel que fa a la seguretat, la reducció de les desigualtats i el 
seguiment de les inversions. Tram. 354-00446/12. Subgrup Parlamentari de 
la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació. 

3. Compareixença del conseller d'Interior i de la consellera de Salut davant la 
Diputació Permanent per a informar sobre les darreres mesures adoptades 
per a contenir el brot epidèmic de la Covid-19. Tram. 355-00268/12. Conse-
ller d'Interior i consellera de Salut. Debat i votació. 

4. Compareixença de la consellera de Salut davant la Diputació Permanent 
per a informar sobre l'adopció de noves restriccions per la situació de la 
pandèmia de Covid-19 a la Cerdanya i el Ripollès. Tram. 355-00269/12. Di-
putació Permanent. Substanciació. 

5. Compareixença del conseller d'Interior davant la Diputació Permanent per 
a informar sobre l'adopció de noves restriccions per la situació de la pandè-
mia de Covid-19 a la Cerdanya i el Ripollès. Tram. 355-00270/12. Diputació 
Permanent. Substanciació. 

6. Compareixença de la consellera de Salut davant la Diputació Permanent 
per a informar sobre el contracte subscrit el maig del 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. 355-
00271/12. Diputació Permanent. Substanciació. 

7. Decret llei 54/2020, del 29 de desembre, de necessitats financeres del 
sector públic en pròrroga pressupostària. Tram. 203-00080/12. Govern de la 
Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei. 

8. Decret llei 52/2020 de represa de l'activitat escolar el segon trimestre del 
curs escolar 2020-2021. Tram. 203-00077/12. Govern de la Generalitat. 
Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei. 

9. Decret llei 53/2020 de modificació del Decret llei 10/2020, del 27 de 
març, pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a 
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l'impacte sanitari, econòmic i social de la Covid-19. Tram. 203-00078/12. 
Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del 
decret llei. 
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Punt 7 | Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei 

Decret llei 54/2020, del 29 de desembre, de necessitats fi-
nanceres del sector públic en pròrroga pressupostària 

203-00080/12 

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT 

Reg. 89033 / Coneixement: Presidència del Parlament, 08.01.2021 

Acord: Es pren coneixement del Decret llei 54/2020, del 29 de desembre, de 
necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària, 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 vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, 
s'aprova la iniciativa SIG20VEH2112 - Projecte de decret llei de necessitats 
financeres del sector públic en pròrroga pressupostària.» 

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

Decret llei 54/2020, de 29 de desembre, de necessitats finan-
ceres del sector públic en pròrroga pressupostària 

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 vist el Decret 114/2020, de 30 de setembre, de substitució del president de 
la Generalitat de Catalunya;  

D'acord amb això, promulgo aquest 

Decret llei 

Exposició de motius 

La manca d'aprovació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2021 ha comportat la situació de pròrroga pressupostària, en concret de la 
Llei 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
per al 2020. 

L'article 33 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, estableix que, si per 
qualsevol motiu l'1 de gener el pressupost no està aprovat, es considerarà 
prorrogat automàticament el de l'any anterior en els seus crèdits inicials fins 
a l'aprovació i la publicació dels nous al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 
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Conseqüentment, mentre es mantingui la situació de pròrroga pressupostària 
en l'exercici 2021 i sense perjudici del marc legal que comporta la situació 
de pròrroga, s'han d'adequar determinades necessitats financeres que, per raó 
de la seva urgent necessitat, no poden ajornar-se. 

Aquestes situacions financeres que necessitin endeutament públic per al seu 
equilibri han de ser autoritzades per una norma amb rang legal, d'acord amb 
el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel De-
cret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre. Per tant, l'eventual decret que re-
guli la situació de pròrroga resulta insuficient per fixar les autoritzacions i els 
límits. 

L'article únic d'aquest Decret llei regula amb suficient detall aquestes auto-
ritzacions per a endeutament, atorgament d'avals i altres garanties que s'ha 
estimat que seran necessàries per atendre les necessitats públiques, en els 
diferents apartats que es recullen. 

Atesa la situació plantejada i, d'acord amb article 38 de la Llei 13/2008, del 5 
de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, el Govern, 
davant la necessitat extraordinària i urgent que pot suscitar la situació de 
pròrroga esmentada, pot dictar disposicions legislatives provisionals, sota la 
forma de decret llei, en els termes de l'article 64 de l'Estatut d'autonomia de 
Catalunya. 

La norma del decret llei és un recurs extraordinari del Govern i, per tant, se 
n'ha de fer un ús prudent i limitat a les situacions que realment mereixen la 
consideració d'urgents i convenients. 

Aquest Decret llei conté un article i una disposició final d'entrada en vigor. 
L'article únic dona resposta a les necessitats financeres inajornables de de-
terminades entitats del sector públic, i es considera adient preveure l'autorit-
zació dels avals i les garanties que siguin necessaris per al 2021. 

A proposta del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda i 
amb la deliberació prèvia del Govern, 

Decreto:  

Article únic. Previsions en matèria financera 

1. S'autoritza el Govern, en les condicions i els termes que fixa la Llei 
4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2020, des de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei i mentre es mantingui la 
situació de pròrroga pressupostària al llarg del 2021, perquè faci ús d'opera-
cions d'endeutament en qualsevol modalitat, amb la limitació que el saldo 
viu no superi l'autoritzat per la Llei esmentada, incrementat pels imports que 
derivin dels programes d'endeutament que s'aprovin en aplicació de la nor-
mativa d'estabilitat pressupostària. 

2. Pel que fa a les operacions d'endeutament de les entitats del sector públic:  

a) S'autoritza l'Institut Català de Finances a fer ús, durant el 2021, de l'en-
deutament amb termini de reemborsament superior a un any, en qualsevol 
modalitat, per finançar les seves operacions de capital, amb la limitació que 
el saldo de deute viu a termini de reemborsament superior a un any el 31 de 
desembre de 2021 no superi el límit de 4.000.000.000,00 d'euros. 

b) S'autoritza l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat a fer ús, durant 
2021, de l'endeutament amb termini de reemborsament superior a un any, 
per l'import que es derivi de l'assumpció dels passius financers de la Genera-
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litat de Catalunya subrogats el 2012 de l'extinta ATLL pública, fins a un 
màxim de 358.056.652 euros prèvia autorització del Govern. 

c) S'autoritza FGCRAIL, SA a fer ús, durant el 2021, de l'endeutament amb 
termini de reemborsament superior a un any, per a l'adquisició del material 
mòbil necessari per implantar un nou servei de rodalia entre l'Aeroport i la 
ciutat de Barcelona, fins a un màxim de 120.000.000 euros prèvia autoritza-
ció del Govern. 

3. Les entitats que, d'acord amb les normes del sistema europeu de comptes, 
hagin estat classificades en el sector Administració pública de la Generalitat 
no poden formalitzar operacions que comportin un increment d'endeutament 
respecte del que tenien autoritzat el 31 de desembre de 2020, llevat dels ca-
sos següents, prèvia autorització del Govern:  

a) El Consorci Hospitalari de Vic, que pot augmentar el seu deute per l'im-
port que es derivi del procés d'integració de la Fundació Hospital Sant Jaume 
de Manlleu en el Consorci per mitjà de l'aportació d'actius i passius, fins a un 
màxim de 5.260.687,16 euros. 

b) L'Hospital Clínic de Barcelona, que pot augmentar el seu deute per l'im-
port que es derivi del procés de transmissió d'actius i passius lligats a l'activi-
tat assistencial de l'Hospital Plató Fundació Privada, fins a un màxim de 
31.045.906,95 euros. Aquest import es podrà incrementar pel valor de mer-
cat de les operacions de cobertura associades als passius lligats a l'activitat 
assistencial. 

c) L'entitat Fira 2000, SA, que pot augmentar el seu deute per a l'ampliació i 
renovació dels espais firals fins a un màxim de 38.225.000 euros. 

4. S'autoritza el Govern, des de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei i men-
tre es mantingui la situació de pròrroga pressupostària al llarg del 2021, a 
autoritzar els avals següents:  

a) S'autoritza el Govern a concedir l'aval de la Generalitat en substitució 
dels avals concedits per l'Institut Català de Finances a operacions de crèdit i 
cobertura de risc de tipus d'interès d'Infraestructures de la Generalitat de 
Catalunya, SAU, o afegir al seu aval en superposició de garantia dels que va 
conferir al seu dia l'Institut Català de Finances, sigui de forma global o ope-
ració per operació. 

b) S'autoritza el Govern a prestar l'aval, durant l'exercici del 2021, a les 
operacions de préstec o bestretes reemborsables concedides per l'Adminis-
tració general de l'Estat al Parc Científic de Barcelona en virtut de les convo-
catòries dirigides a parcs científics i tecnològics fetes des de l'any 2000, o al 
seu refinançament. L'import màxim d'aquest aval és de 55.004.000,00 d'eu-
ros. 

c) S'autoritza el Govern a prestar l'aval, durant l'exercici del 2021, a les ope-
racions de préstec o bestretes reemborsables concedides per l'Administració 
general de l'Estat al Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona en 
virtut de les convocatòries dirigides a parcs científics i tecnològics fetes des 
de l'any 2000. L'import màxim d'aquest aval és de 16.000.000,00 euros. 

d) S'autoritza el Govern a prestar avals fins a una quantia màxima global, el 
2021, de 25.000.000. d'euros, en garantia de les operacions financeres que 
subscriguin les cooperatives amb secció de crèdit inscrites en el Registre 
General de Cooperatives. Aquestes operacions financeres han de tenir com a 
objecte el retorn a llurs titulars dels fons dipositats a les seccions de crèdit, 
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sempre que els socis hagin acordat la baixa de la secció de crèdit correspo-
nent abans de formalitzar l'aval. Aquest aval cobreix com a màxim el 75 % 
de l'operació de finançament, i els membres del consell rector de la coopera-
tiva n'han de garantir en tot moment el percentatge complementari, ampliant 
aquestes garanties als socis de la cooperativa i a la cooperativa mateixa si 
així ho determina l'entitat que atorga el finançament en funció del risc de 
cada operació. 

e) S'autoritza el Govern a prestar l'aval a Circuits de Catalunya, SL, o con-
traaval davant l'entitat financera garant, enfront del contracte de promoció de 
la cursa amb Formula One World Championship Limited (FOWC), per tal 
de garantir el pagament dels drets contractuals, segons el punt 24.1, per a 
l'organització del Gran Premi de la Fórmula 1 per a l'any 2021. Aquest aval 
no pot superar els 25.000.000 dòlars dels EUA. 

f) S'autoritza el Govern a prestar l'aval a favor de les entitats del sector pú-
blic de la Generalitat que formen part de l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei 
davant de qualsevol instància, o contraaval davant l'entitat financera garant, 
en el marc de les actuacions de comprovació i inspecció de l'impost sobre el 
valor afegit que duu a terme l'Agència Estatal de l'Administració Tributària. 
L'import màxim d'aquest aval no pot superar els 50.000.000 d'euros. 

g) S'autoritza el Govern a prestar l'aval davant els òrgans de l'Administració 
tributària estatal o, alternativament, contraaval davant les entitats que prestin 
la garantia davant els òrgans de l'Administració tributària estatal, per garantir 
els fraccionaments, ajornaments o suspensió dels actes de gestió i inspecció 
tributària, amb relació a la constitució de drets de superfície i drets d'arren-
dament que hi estan associats, fins a un màxim de 12.000.000 d'euros. 

h) En el cas de modificació, refinançament o substitució d'operacions d'enti-
tats de dret públic i societats mercantils totalment participades per la Genera-
litat, amb aval de la Generalitat o sense, s'autoritza el Govern a atorgar l'aval 
de la Generalitat a les operacions que es produeixin com a resultat de les 
modificacions, el refinançament o la substitució. 

i) S'autoritza l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca 
(AGAUR) a prestar l'aval, durant l'exercici 2021, a favor de les entitats fi-
nanceres que hagin signat el corresponent conveni de col·laboració i en ga-
rantia del risc dels préstecs formalitzats per estudiants universitaris per fi-
nançar l'import de la matrícula universitària. L'import màxim d'aquest aval 
no pot superar els 4.000.000 d'euros. 

5. S'autoritza el Govern, des de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei i men-
tre es mantingui la situació de pròrroga pressupostària al llarg del 2021, a 
autoritzar les garanties següents:  

a) S'autoritza el Govern a prestar garantia, durant l'exercici 2021, fins a una 
quantia màxima global de 272.000.000,00 d'euros, a favor de l'Institut Català 
de Finances (ICF) per a l'atorgament de préstecs i avals per al finançament a 
autònoms i empreses amb l'objectiu de pal·liar els efectes ocasionats per la 
COVID-19. A aquest efecte el Departament de la Vicepresidència, d'Econo-
mia i Hisenda ha de tenir formalitzat un conveni amb l'ICF per constituir un 
fons de garantia amb càrrec als pressupostos del Departament de la Vicepre-
sidència, Economia i Hisenda. 

b) S'autoritza el Govern a prestar garantia, durant l'exercici 2021, fins a una 
quantia màxima global de 51.750.000 d'euros, a favor de l'ICF per a l'ator-
gament de préstecs per al foment del comerç, el desenvolupament del sector 
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industrial i per al suport a projectes de recerca. A aquest efecte el Departa-
ment d'Empresa i Coneixement ha de tenir formalitzat un conveni amb l'ICF 
per constituir un fons de garantia amb càrrec als pressupostos del Departa-
ment d'Empresa i Coneixement. 

c) S'autoritza el Govern a prestar garantia, durant l'exercici 2021, fins a una 
quantia màxima global de 7.000.000 d'euros, a favor de l'ICF per a l'atorga-
ment de préstecs per al finançament a pimes i autònoms de les empreses 
agràries, agroalimentàries, forestals i del sector de la pesca i l'aqüicultura de 
Catalunya. A aquest efecte el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació ha de tenir formalitzat un conveni amb l'ICF per constituir un 
fons de garantia amb càrrec als pressupostos del Departament d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació. 

d) S'autoritza el Govern a prestar garantia, durant l'exercici 2021, fins a una 
quantia màxima global de 12.418.126,10 d'euros, a favor de l'ICF per a l'a-
torgament de préstecs per al finançament de les empreses de l'economia so-
cial de Catalunya. A aquest efecte el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies ha de tenir formalitzat un conveni amb l'ICF per constituir un fons 
de garantia amb càrrec als pressupostos del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies. 

e) S'autoritza el Govern a prestar garantia, durant l'exercici 2021, fins a una 
quantia màxima global de 8.274.780,94 d'euros, a favor de l'ICF per a l'ator-
gament de préstecs per al finançament de projectes culturals. A aquest efecte 
el Departament de Cultura ha de tenir formalitzat un conveni amb l'ICF per 
constituir un fons de garantia amb càrrec als pressupostos del Departament 
de Cultura. 

f) S'autoritza l'Agència de l'Habitatge de Catalunya a prestar garantia, durant 
l'exercici 2021, fins a una quantia màxima global de 42.500.000 d'euros, a 
favor de l'ICF per a l'atorgament de préstecs per a la rehabilitació d'edificis 
d'habitatges amb comunitats de propietaris. A aquest efecte l'Agència de 
l'Habitatge de Catalunya ha de tenir formalitzat un conveni amb l'ICF per 
constituir un fons de garantia amb càrrec als pressupostos de l'Agència de 
l'Habitatge de Catalunya. 

g) S'autoritza al Consell Català de l'Esport a prestar garantia, durant l'exerci-
ci 2021, fins a una quantia màxima global de 8.000.000 d'euros, a favor de 
l'ICF per a l'atorgament de préstecs per facilitar la liquiditat de les entitats 
esportives inscrites en el Registre d'Entitats Esportives. A aquest efecte el 
Consell Català de l'Esport ha de tenir formalitzat un conveni amb l'ICF per 
constituir un fons de garantia amb càrrec als pressupostos del Consell Català 
de l'Esport. 

h) S'autoritza el Govern a prestar garantia, durant l'exercici 2021, fins a una 
quantia màxima global de 8.900.000,00 euros, a favor d'Instruments Finan-
cers per a Empreses Innovadores, SL (IFEM) per a l'atorgament de línies de 
finançament per recolzar empreses emergents de base tecnològica i projectes 
de recerca i transferència de coneixement. A aquest efecte el Departament 
d'Empresa i Coneixement ha de tenir formalitzat un conveni amb l'IFEM per 
constituir un fons de garantia amb càrrec als pressupostos del Departament 
d'Empresa i Coneixement. 
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Disposició final 

Aquest Decret llei entra en vigor l'1 de gener de 2021. 

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquest De-
cret llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als 
quals 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 

Antecedents del Decret llei 

1. Comunicat al secretari del Govern. 

2. Text del Decret llei aprovat en la sessió del Govern de 29.12.2020 

3. Informe justificatiu previst a l'article 38.3 de la Llei 13/2008. 

4. Informe jurídic 

5. Certificat del secretari del Govern 

6. Publicació del Decret llei al DOGC 

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 52/2020 de represa de l'activitat escolar el segon 
trimestre del curs escolar 2020-2021 

203-00077/12 

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT 

Reg. 89014 / Coneixement: Presidència del Parlament, 08.01.2021 

Acord: Es pren coneixement del Decret llei 52/2020 de represa de l'activitat 
escolar el segon trimestre del curs escolar 2020-2021, publicat al DOGC 
8302, 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 24.12.2020. 

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

«A proposta del conseller d'Educació, s'aprova la iniciativa SIG20EDU2085 - 
Projecte de decret llei de represa de l'activitat escolar el segon trimestre del 
curs escolar 2020-2021. 

Aquest Decret llei és a proposta conjunta amb la consellera de Salut.» 

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

Decret llei 52/2020, de 22 de desembre, de represa de l'acti-
vitat escolar el segon trimestre del curs escolar 2020-2021 

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   

L'Ordre EDU/119/2020, de 8 de juliol, estableix el calendari escolar del curs 
2020-2021 per als centres educatius no universitaris de Catalunya. 

A l'article 3 d'aquesta Ordre, referent a vacances escolars i dies festius, el 
període nadalenc té consideració de vacances escolars, i estan previstes del 
22 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021, ambdós inclosos. 

Actualment els centres educatius es troben en una situació d'excepcionalitat 
derivada de la pandèmia de la COVID-19. D'acord amb l'evolució dels indi-
cadors epidemiològics resulta necessari intensificar les mesures de seguretat 
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i minimitzar els riscos per a les persones que conformen la comunitat educa-
tiva i els familiars i convivents. 

Els estudis epidemiològics sobre malalties respiratòries d'origen viral indi-
quen que els factors clau són el descens de les temperatures i les trobades 
familiars en domicilis tancats. Ambdues circumstàncies conflueixen els dies 
5 i 6 de gener, dates en les que es preveu que augmentin les interaccions 
socials dels infants i adolescents. 

Per altra banda, cal tenir en consideració que el període de màxima contagio-
sitat d'una persona que té la malaltia, és des de dos dies abans de la clínica 
fins a dos-tres dies després. A partir d'aquest moment la càrrega viral dismi-
nueix i, per tant, les possibilitats de contagi són teòricament menors. 

Atès que el primer dia lectiu del segon trimestre, el dia 8 de gener, és un 
divendres, es considera necessari establir el dia en el que es reprendrà l'acti-
vitat escolar del segon trimestre i en conseqüència establir un nou calendari 
corresponent a les vacances escolars de Nadal. Aquesta activitat escolar in-
clou les activitats extraescolars que duguin a terme els centres educatius. Es 
pretén amb això disposar de tres dies més en els quals les persones que pu-
guin haver estat contagiades durant les vacances no contactin amb la resta de 
membres del centre educatiu fins tres dies després i, per tant, disminuir el 
risc de contagi. 

Així mateix, l'inici de l'activitat escolar el dia 11 de gener enlloc del dia 8 
implicarà que no hi hagi contactes estrets aquest dia guanyant 3 dies des del 
punt de vista epidemiològic. 

Per tot plegat, amb l'objecte de donar compliment i garantir l'efectivitat del 
conjunt de mesures de prevenció i protecció de la salut en els centres educa-
tius del sistema educatiu de Catalunya per fer front a la pandèmia de la CO-
VID-19, es considera necessari establir el dia en què es reprendrà l'activitat 
escolar després del període nadalenc i establir un nou calendari corresponent 
a les vacances escolars de Nadal. 

Finalment, s'inclou una disposició addicional per facultar la persona titular 
del Departament d'Educació perquè pugui, per resolució, en funció de l'evo-
lució de les dades epidemiològiques i d'acord amb les indicacions de les 
autoritats sanitàries: modificar l'inici de l'activitat escolar del segon trimestre 
del curs 2020-2021; establir i modificar si escau l'inici de l'activitat escolar 
del tercer trimestre d'aquest curs; i fer les modificacions corresponents en el 
calendari escolar. 

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 38.3 de la Llei 13/2008, 
del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, atesa la 
necessitat extraordinària i urgent d'aquestes mesures;  

A proposta del conseller d'Educació i de la consellera de Salut i d'acord amb 
el Govern, 

Decreto:  

Article 1. Objecte 

1. S'estableix l'inici de l'activitat escolar, que inclou també les activitats ex-
traescolars, del segon trimestre del curs escolar 2020-2021, el dia 11 de ge-
ner de 2021. 
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2. S'estableix el calendari del període de vacances escolars de Nadal del 22 
de desembre de 2020 al 8 de gener de 2021, ambdós inclosos. 

Article 2. Àmbit d'aplicació 

Aquest Decret Llei és d'aplicació als centres educatius no universitaris de 
Catalunya, públics i privats. 

Disposició addicional 

Es faculta la persona titular del Departament d'Educació perquè, per resolu-
ció, en funció de l'evolució de les dades epidemiològiques i d'acord amb les 
indicacions de les autoritats sanitàries: modifiqui l'inici de l'activitat escolar 
del segon trimestre del curs 2020-2021; estableixi i modifiqui si escau l'inici 
de l'activitat escolar del tercer trimestre d'aquest curs; i faci les modificaci-
ons corresponents en el calendari escolar. 

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 i ciutadanes als quals sigui aplicable 
aquest Decret llei cooperin en el seu compliment i que els tribunals i les 
autoritats als quals pertoqui el facin complir. 

Barcelona, 22 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; Josep Bargalló 
Valls, conseller d'Educació; Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut 

Antecedents del Decret llei 

1. Índex de documents de l'expedient del Decret llei de represa de l'activitat 
escolar el segon trimestre del curs escolar 2020-2021. 

2. Comunicació al Govern de la tramitació del Decret Llei de l'article 38.2 de 
la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del 
Govern. 

3. Memòria justificativa i econòmica sobre el Projecte de Decret llei de re-
presa de l'activitat escolar el segon trimestre del curs escolar 2020-2021. 

4. Informe Jurídic relatiu al projecte de Decret llei de de represa de l'activitat 
escolar el segon trimestre del curs escolar 2020-2021. 

5. Text del Decret llei 52/2020, de 22 de desembre, aprovat en la sessió del 
Govern de 22 de desembre. 

6. Certificat del secretari del Govern de la sessió del Govern de 22 de 
desembre de 2020. 

7. Decret llei 52/2020, de 22 de desembre, de represa de l'activitat escolar el 
segon trimestre del curs escolar 2020-2021, publicat al DOGC 8302, de 23 
de desembre. 

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 53/2020 de modificació del Decret llei 10/2020, 
del 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures extra-
ordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social 
de la Covid-19 

203-00078/12 

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT 

Reg. 89015/ Coneixement: Presidència del Parlament, 08.01.2021 

Acord: Es pren coneixement del Decret llei 53/2020 de modificació del De-
cret llei 10/2020, del 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures extra-
ordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social de la Covid-19, 
publicat al DOGC 8303, i es 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 28.12.2020. 

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

«A proposta de la consellera de Justícia, s'aprova la iniciativa SIG20JUS2054 - 
Projecte de decret llei de modificació del Decret llei 10/2020, de 27 de març, 
pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte 
sanitari, econòmic i social del COVID-19.» 

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

Decret llei 53/2020, de 22 de desembre, de modificació del 
Decret llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen no-
ves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, 
econòmic i social del COVID-19 

L'article 67.6.a de l'Estatut estableix 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 

Com a conseqüència de la crisi sanitària derivada de la COVID-19 i la decla-
ració de l'estat d'alarma mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, 
el Govern de la Generalitat ha aprovat diferents mesures en diversos àmbits 
per pal·liar els efectes desfavorables que ha ocasionat aquesta crisi sanitària. 
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Entre aquestes mesures, figuren les que ha adoptat en l'àmbit de les persones 
jurídiques de dret privat subjectes a les disposicions del dret civil català i en 
el de les juntes de propietaris de les comunitats subjectes al règim de propie-
tat horitzontal. 

Les restriccions imposades durant la vigència de l'estat d'alarma, especial-
ment pel que fa a la mobilitat, podien repercutir negativament en el funcio-
nament normalitzat dels òrgans de les entitats esmentades, respecte al com-
pliment de les obligacions legals i estatutàries. 

El Decret llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures 
extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social del CO-
VID-19, regula, durant la vigència de l'estat d'alarma, la suspensió dels ter-
minis legalment establerts per a la reunió dels òrgans d'aquestes entitats; la 
possibilitat d'ajornar o modificar les reunions convocades amb anterioritat a 
la declaració de l'estat d'alarma; la possibilitat, encara que els estatuts no ho 
estableixin, de celebrar reunions i adoptar acords per mitjà de videoconfe-
rència o d'adoptar acords sense reunió, d'acord amb el Codi civil de Catalu-
nya, o l'ampliació del termini per elaborar, aprovar i presentar els comptes 
anuals. 

El Decret llei 26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria 
sanitària i administrativa, que modifica l'article 4 del Decret llei 10/2020, de 
27 de març, estableix que, una vegada finalitzada la vigència de l'estat d'a-
larma, s'ampliï de manera temporal i extraordinària alguna de les mesures 
adoptades durant aquest estat per tal de facilitar el funcionament i el com-
pliment de les obligacions legals de les associacions, les fundacions i les 
juntes de propietaris, i que es tinguin en compte les noves circumstàncies i, 
per tant, la conveniència d'ajustar l'abast de la regulació extraordinària que 
estableix el Decret llei 10/2020, de 27 de març. Aquest Decret llei regula que 
el còmput de terminis per a la reunió dels òrgans de les persones jurídiques 
de dret privat subjectes a les disposicions del dret civil català, que havia 
quedat suspès a partir de la data de la declaració de l'estat d'alarma, es re-
prengui transcorreguts tres mesos a partir de la data de finalització d'aquest 
estat. També disposa que les reunions convocades abans de la declaració i 
ajornades durant la vigència de l'estat d'alarma es tornin a convocar dins dels 
tres mesos següents a la finalització d'aquest estat. Així mateix, amplia fins 
el 31 de desembre de 2020 la reunió dels òrgans i l'adopció d'acords per vi-
deoconferència o altres mitjans de comunicació, així com la possibilitat d'a-
doptar acords sense reunió. Respecte a l'elaboració, aprovació i presentació 
dels comptes anuals, estableix que els terminis suspesos durant la vigència 
de l'estat d'alarma es reprenguin una vegada transcorreguts tres mesos a par-
tir de la data de finalització d'aquest estat. Respecte a les juntes de propieta-
ris, l'obligatorietat de convocar-les i celebrar-les resta suspesa fins el 30 d'a-
bril de 2021, amb la possibilitat que es puguin celebrar dins d'aquest termini 
sempre que s'atengui a les circumstàncies i mesures de seguretat que han de 
ser aplicables en cada moment, així com la possibilitat que es duguin a terme 
a través dels mitjans que estableix l'article 312-5.2 del Codi civil de Catalu-
nya. També estableix que els pressupostos anuals aprovats s'entenen prorro-
gats fins a la celebració de la junta ordinària, així com l'aprovació dels comp-
tes anteriors, la renovació dels càrrecs i l'adopció d'acords sense reunió. 

Davant el perllongament de les mesures sanitàries i la incertesa pel que fa a 
la durada de la situació de pandèmia, cal perllongar les mesures extraordinà-
ries per minimitzar els efectes negatius de les mesures restrictives i facilitar 
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el funcionament ordinari de les entitats. Aquest Decret llei, que modifica 
l'article 4 del Decret llei 10/2020, de 27 de març, en la redacció que en dona 
l'article 10 del Decret llei 26/ 2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàri-
es en matèria sanitària i administrativa, estableix, de manera excepcional i 
fins el 31 de desembre de 2021, que els òrgans de les persones jurídiques de 
dret privat subjectes a les disposicions del dret civil català es puguin reunir i 
puguin adoptar acords per videoconferència o per altres mitjans de comuni-
cació, així com adoptar acords sense reunió, encara que els seus estatuts no 
ho estableixin. Aquest Decret llei manté les mesures que conté el Decret llei 
10/2020, de 27 de març, sobre el còmput de terminis regulats per elaborar, 
aprovar i presentar els comptes anuals. Respecte a les juntes de propietaris 
en les comunitats subjectes a règim de propietat horitzontal, disposa que 
l'obligació de convocar-les i celebrar-les resta suspesa fins el 31 de desembre 
de 2021. 

Així doncs, les mesures que conté aquest Decret llei es dicten a l'empara de 
l'article 129 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya i es fonamenten en la 
necessitat extraordinària i urgent d'adoptar-les per facilitar que les associaci-
ons, les fundacions i les juntes de propietaris puguin desenvolupar llur acti-
vitat i fer front a llurs obligacions legals en un context en què no es preveu 
una tornada ràpida a la normalitat. 

D'acord amb l'article 64 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, de conformi-
tat 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 Justícia i d'acord amb el Govern, 

Decreto:  

Article únic. Modificació de l'article 4 del Decret llei 10/2020, 
de 27 de març 

Es modifica l'article 4 del Decret llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s'esta-
bleixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, eco-
nòmic i social del COVID-19, que resta redactat de la forma següent:  

«Article 4. Mesures aplicables a les persones jurídiques de dret privat sub-
jectes a les disposicions del dret civil català i a les juntes de propietaris de les 
comunitats subjectes al règim de propietat horitzontal. 

4.1 De manera excepcional i fins el 31 de desembre de 2021, els òrgans de 
les persones jurídiques de dret privat subjectes a les disposicions del dret 
civil català es poden reunir i adoptar acords per mitjà de videoconferència o 
d'altres mitjans de comunicació, d'acord amb el que disposa l'article 312-5.2 
del Codi civil de Catalunya, encara que els estatuts no ho estableixin. Si no 
és possible utilitzar aquests mitjans, i fins a la mateixa data, també poden 
adoptar acords sense reunió, de conformitat amb el que disposa l'article 312-
7 del Codi civil de Catalunya, encara que els estatuts no ho estableixin, sem-
pre que ho decideixi la persona que els presideix o que ho sol·licitin almenys 
dos membres o, si es tracta de l'assemblea general d'una associació, un vint 
per cent de les persones associades. 

4.2 El còmput dels terminis regulats legalment per elaborar, aprovar i pre-
sentar comptes anuals i altres documents exigibles de les persones jurídiques 
de dret privat subjectes a les disposicions del dret civil català, suspesos a 
partir de la data de declaració de l'estat d'alarma establerta pel Reial decret 
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463/2020, de 14 de març, es reprèn una vegada transcorreguts tres mesos a 
partir de la data de finalització d'aquest estat d'alarma. 

4.3 L'obligació de convocar i celebrar les juntes de propietaris en les comu-
nitats subjectes a règim de propietat horitzontal resta suspesa fins el 31 de 
desembre 2021, sens perjudici de la possibilitat de cada comunitat de convo-
car i celebrar la junta de propietaris dins d'aquest termini, d'acord amb les 
seves circumstàncies i les mesures de seguretat que en cada moment siguin 
aplicables, a iniciativa de la Presidència o si ho demana almenys un vint per 
cent de les persones propietàries amb dret a vot, que representin el mateix 
percentatge de quotes. La celebració de la junta també es pot dur a terme a 
través dels mitjans que estableix l'article 312-5.2 del Codi civil de Catalu-
nya. 

El darrer pressupost anual aprovat s'entén prorrogat fins a la celebració de la 
junta ordinària, en la qual també s'ha de procedir a l'aprovació dels comptes 
anteriors i a la renovació dels càrrecs, d'acord amb el que estableix l'article 
553-15 del Codi civil de Catalunya. 

Mentre no es convoqui i celebri la junta ordinària, es poden prendre acords 
sense reunió a instància de la persona que la presideix, si es compleixen els 
requisits que estableix l'article 312-7 del Codi civil de Catalunya.». 

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 s'apliqui aquest Decret llei 
cooperin a complir-lo i que els tribunals i les autoritats a qui pertoqui el facin 
complir. 

Barcelona, 22 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; Ester Capella i 
Farré, consellera de Justícia 

Antecedents del Decret llei 

1. Comunicació a la Secretaria del Govern de l'inici de la tramitació del Pro-
jecte de decret llei  

2. Memòria justificativa 

3. Informe jurídic 

4. Projecte de decret llei  

5. Certificat del secretari del Govern 

6. Decret llei 53/2020, de 22 de desembre, de modificació del Decret llei 
10/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries 
per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19. 

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