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Sessió 7. Dimecres, 24 de febrer de 2021. XII legislatura 

DOSSIER 
 

ORDRE DEL DIA 

1. Decret llei 4/2021, del 19 de gener, pel qual es modifiquen determinats 
aspectes del règim jurídic de les entitats esportives de Catalunya, com a 
conseqüència de la pandèmia generada per la Covid-19. Tram. 203-
00084/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o de-
rogació del decret llei. 

2. Decret llei 2/2021, del 12 de gener, d'ajuts extraordinaris 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. Tram. 203-00082/12. Govern de la Generalitat. 
Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei. 

3. Decret llei 7/2021, del 9 de febrer, de mesures extraordinàries en matèria 
de cooperatives, empreses i entitats de l'economia social, com a conseqüèn-
cia de la crisi derivada de la COVID-19 i de modificació del Decret llei 
16/2020, del 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de 
transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a 
la COVID-19. Tram. 203-00087/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació 
sobre la validació o derogació del decret llei. 

4. Decret llei 9/2021, del 16 de febrer, de mesures extraordinàries de caràc-
ter social i en l'àmbit de la cultura amb motiu de la pandèmia de la COVID-19 
i de modificació del Decret llei 25/2020, de 16 de juny, de mesures extraor-
dinàries en matèria social i de caràcter fiscal i administratiu. Tram. 203-
00089/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o de-
rogació del decret llei. 

5. Decret llei 3/2021, del 12 de gener, de modificació de la Llei 15/2020, del 
22 de desembre, de les àrees de promoció econòmica urbana. Tram. 203-
00083/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o de-
rogació del decret llei. 

6. Decret llei 5/2021, del 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents 
per a la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recu-
peració i Resiliència i del fons REACT-EU per a l'Administració de la Generali-
tat de Catalunya i el seu sector públic. Tram. 203-00085/12. Govern de la 
Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei. 

7. Decret llei 6/2021, del 9 de febrer, de mesures de caràcter organitzatiu en 
els àmbits sanitari i penitenciari i de justícia juvenil. Tram. 203-00086/12. 
Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del 
decret llei. 
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8. Decret llei 8/2021, del 16 de febrer, pel qual s'adopten mesures organit-
zatives per a l'execució de l'estratègia de vacunació a Catalunya enfront de la 
COVID-19 i es modifica l'article 2 del Decret llei 12/2020. Tram. 203-
00088/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o de-
rogació del decret llei. 

9. Decret llei 1/2021, del 12 de gener, pel qual es modifica la Llei 10/1994, 
de l'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, i s'esta-
bleixen mesures correctores per equilibrar la presència de dones i homes. 
Tram. 203-00081/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la vali-
dació o derogació del decret llei. 
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Punt 1 | Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei 

Decret llei 4/2021, del 19 de gener, pel qual es modifiquen 
determinats aspectes del règim jurídic de les entitats espor-
tives de Catalunya, com a conseqüència de la pandèmia gene-
rada per la Covid-19 

203-00084/12 

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT 

Reg. 89176 / Coneixement: Mesa de la Diputació Permanent, 02.02.2021 

Acord: La Mesa de la Diputació Permanent, en la sessió tinguda el dia 2 de 
febrer de 2021, ha pres coneixement del Decret llei 4/2021, del 19 de gener, 
pel qual es modifiquen determinats aspectes del règim jurídic de les entitats 
esportives de Catalunya, com a conseqüència de la pandèmia generada per la 
Covid-19, publicat al DOGC 8322, de 21.01.2021, 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 22 de gener de 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 19 de gener de 2021, 
s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 

«A proposta de la consellera de la Presidència, s’aprova la iniciativa 
SIG21PRE0051 - Projecte de decret llei pel qual es modifiquen determinats 
aspectes del règim jurídic de les entitats esportives de Catalunya, com a con-
seqüència de la pandèmia generada per la COVID-19.» 

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 19 de gener de 
2021. 

Decret llei 4/2021, de 19 de gener, pel qual es modifiquen 
determinats aspectes del règim jurídic de les entitats espor-
tives de Catalunya, com a conseqüència de la pandèmia gene-
rada per 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, 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 el següent 

Decret llei 

Exposició de motius 

La crisi sanitària i econòmica generada com a conseqüència de la COVID-19 
ha obligat el Govern de la Generalitat a adoptar amb caràcter urgent un se-
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guit de mesures en diferents àmbits materials, amb l’objectiu de pal·liar els 
greus efectes generats per la pandèmia. 

El sector de l’esport no ha estat exempt de l’afectació produïda per la pan-
dèmia ni de les mesures adoptades per la Generalitat en aquest context. En 
aquest sentit, 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 de la COVID-19, conté mesures en l’àmbit de les entitats esportives 
de Catalunya. 

Com a conseqüència de l’evolució de la pandèmia, es considera necessari i 
urgent adoptar noves mesures extraordinàries adreçades a les entitats espor-
tives que permetin la renovació dels seus òrgans de govern garantint la salut 
de les persones. En aquest sentit, amb aquest Decret llei s’habilita el vot per 
correu postal així com per mitjans electrònics en els processos d’elecció de 
les juntes directives i dels presidents o presidentes de les entitats esportives. 

Amb aquesta mesura es podrà evitar el desplaçament dels interessats i in-
teressades per raó dels processos de renovació dels esmentats òrgans de go-
vern d’acord amb les mesures establertes per la Resolució SLT/67/2021, de 
16 de gener, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut públi-
ca per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al ter-
ritori de Catalunya, d’acord amb la qual «en el context actual de transmissió 
comunitària del virus, l’estratègia de lluita contra la COVID-19 comporta 
l’adopció de diverses mesures preventives i de control, per protegir la salut 
de la ciutadania i contenir la propagació de la malaltia, a l’empara de la le-
gislació sanitària i de protecció civil aplicable, i, específicament, del Decret 
llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 
d’octubre, de salut pública i d’adopció de mesures urgents per fer front al 
risc de brots de la COVID-19, i, més recentment, a l’empara 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, el qual ha estat pror-
rogat mitjançant el Reial decret 956/2020, de 3 de novembre, fins a les 00.00 
hores del dia 9 de maig de 2021. Davant la progressió ascendent de la corba 
pandèmica i l’increment de la pressió assistencial generalitzada a tot el terri-
tori de Catalunya, l’informe del director de l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya de 15 de gener de 2021, que preveu els aspectes assistencials a 
proposta del Servei Català de la Salut i els aspectes epidemiològics i de salut 
pública a proposta de la mateixa Agència, proposa que es prorroguin les 
mesures previstes a la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, d’acord amb les 
que estan previstes en l’annex 3 del Decret llei 27/2020 esmentat, per un nou 
període fins a les 00.00 hores del dia 25 de gener de 2021. Les mesures que 
es prorroguen mitjançant aquesta Resolució pretenen mantenir l’impacte en 
la minimització de la mobilitat i la interacció socials durant un període de 
temps addicional, com a objectiu necessari per aconseguir modificar la ten-
dència actual i estabilitzar i doblegar la corba pandèmica». 

D’acord amb l’anterior, es modifiquen l’article 31 bis de Decret legislatiu 
1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport, 
amb la supressió de la lletra b) del seu apartat 3 i s’afegeix un nou apartat 4 i 
l’apartat 2 de l’article 10 del Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats 
esportives de Catalunya. 

Així mateix, per als processos electorals ja iniciats a l’entrada en vigor 
d’aquest Decret llei, es preveu la possibilitat que els òrgans competents en 
matèria electoral de les entitats esportives puguin establir el procediment a 
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seguir per a la votació per correu postal, ja que es tracta d’una forma de vot 
implementada i més assequible des del punt de vista de la seva regulació, a 
diferència del vot per mitjans electrònics, que requereix una regulació molt 
més complexa per garantir la viabilitat i la seguretat del corresponent procés 
electoral. 

Per tot el que s’ha exposat, en ús de l’autorització concedida en l’article 64 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a proposta de la consellera de la Pre-
sidència,  i d’acord amb el Govern, 

Decreto: 

Article 1. Modificació de l’article 31 bis del Decret legislatiu 
1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la 
Llei de l’esport 

Es modifica l’article 31 bis del Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel 
qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport, que queda redactat de la 
manera següent: 

«1. Els òrgans de govern de les entitats esportives de Catalunya es poden 
reunir i adoptar acords a distància sempre que els seus estatuts no ho prohi-
beixin de forma expressa. 

En les sessions celebrades a distància s’ha d’assegurar, per mitjans electrò-
nics, inclosos els telefònics i audiovisuals, el correu electrònic, les audiocon-
ferències i les videoconferències, que resti garantida la identificació dels i les 
assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les 
deliberacions, el contingut de les seves manifestacions i el moment en què es 
produeixen, la interactivitat i intercomunicació en temps real, la disponibili-
tat dels mitjans durant la sessió i l’emissió del vot, entenent que la reunió se 
celebra al lloc on és la persona que la presideix, d’acord amb el que disposa 
l’article 312-5.2 del Codi civil de Catalunya. 

2. Sens perjudici del que estableix l’apartat 1 d’aquest article, les juntes di-
rectives de les entitats esportives i les seves comissions delegades també 
poden adoptar acords sense reunió, d’acord amb allò que disposa l’article 
312-7 del Codi civil de Catalunya, encara que els estatuts no ho prevegin, 
sempre que ho decideixi la persona que les presideix o ho sol·licitin almenys 
dos dels seus membres, mitjançant l’emissió del vot per correspondència 
postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin 
garantits els drets d’informació i de vot, que quedi constància de la recepció 
del vot i que se’n garanteixi l’autenticitat. S’entén que l’acord s’adopta al 
lloc del domicili de la persona jurídica i en la data de recepció del darrer dels 
vots vàlidament emesos. 

3. Només podran celebrar-se les assemblees generals de les entitats esporti-
ves de Catalunya d’acord amb el que estableix l’apartat 1, sempre que tin-
guin per objecte la deliberació i aprovació, si s’escau, de punts que garantei-
xin el funcionament ordinari de l’entitat esportiva. En cap cas podran 
convocar-se ni celebrar-se assemblees generals a distància que tinguin per 
objecte: 

a) Modificar els estatuts i els reglaments de l’entitat. 

b) Aprovar el vot de censura. 

c) Acordar la transformació, la fusió o l’escissió de l’entitat. 

d) Dissoldre l’entitat. 
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4. S’habilita les entitats esportives a establir el vot per correu postal i per 
mitjans electrònics en els processos d’elecció de les juntes directives i dels 
presidents o presidentes, sempre que quedin garantits els drets d’informació, 
que quedi constància de la recepció del vot, que se’n garanteixi la identifica-
ció de l’elector o electora, l’autenticitat i el secret del vot, i s’adoptin mesu-
res que impedeixin la seva duplicitat i que garanteixin la seva incorporació al 
moment de l’escrutini.» 

Article 2. Modificació de l’apartat 2 de l’article 10 del Decret 
58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalu-
nya 

Es modifica l’apartat 2 de l’article 10 del Decret 58/2010, de 4 de maig, de 
les entitats esportives de Catalunya, que queda redactat de la manera se-
güent: 

«2. Els estatuts poden preveure el vot per correu i el vot per mitjans electrò-
nics. Els estatuts de cada club esportiu també poden incloure qualssevol 
altres disposicions i condicions lícites que els promotors o promotores con-
siderin convenients, sempre que no s’oposin a l’ordenament jurídic ni con-
tradiguin els principis que configuren el club». 

Disposició transitòria 

Primera. En els processos d’elecció de les juntes directives de les entitats 
esportives i dels presidents o presidentes d’aquestes, ja iniciats en el moment 
de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei, els òrgans competents en matèria 
electoral de les entitats esportives poden regular el procediment per a la vo-
tació mitjançant correu postal encara que els seus estatuts no ho estableixin. 
L’esmentat procediment ha de respectar els requisits establerts per l’apartat 4 
de l’article 31 bis del Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport. 

Segona. En els processos d’elecció de les juntes directives de les entitats 
esportives i dels presidents o presidentes d’aquestes, ja iniciats en el moment 
de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei, no es pot establir el vot per mitjans 
electrònics. 

Disposició addicional 

Les previsions del que disposa l’article 2 d’aquest Decret llei mantenen el 
rang reglamentari als efectes del seu desplegament, la seva modificació i la 
seva derogació. 

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 d’aplicació 
aquest Decret llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autori-
tats als quals pertoqui el facin complir. 

Barcelona, 19 de gener de 2021 

Pere Aragonès i Garcia, Vicepresident del Govern en substitució de la presi-
dència de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda; Meritxell Budó 
Pla, consellera de la Presidència 



Dossier DP 7 
24 de febrer de 2021 

7 

 

Antecedents del Decret llei 

1. Comunicació al secretari del Govern (sol·licitud d’inclusió a l’ordre del 
dia de la sessió corresponent). 

2. Informe justificatiu. 

3. Informe jurídic. 

4. Text de la iniciativa sotmesa al Govern i aprovada. 

5. Certificat del secretari del Govern. 

6. 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 2 | Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei 

Decret llei 2/2021, del 12 de gener, d'ajuts extraordinaris en 
l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraesco-
lars per fer front a les conseqüències de la Covid-19 

203-00082/12 

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT 

Reg. 89079 / Coneixement: Mesa de la Diputació Permanent, 20.01.2021 

Acord: La Mesa de la Diputació Permanent, en la sessió tinguda el dia 20 de 
gener de 2021, ha pres coneixement del Decret llei 2/2021, del 12 de gener, 
d'ajuts extraordinaris en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats 
extraescolars per fer front a les conseqüències de la Covid-19, publicat al 
DOGC 8315, i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè el Parlament el 
controli pel procediment que estableix l'article 158 del Reglament del Parla-
ment s'inicia el dia 15.01.2021.  

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 12 de gener de 2021, 
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 SIG21TSF0005 - Projecte de decret llei d'ajuts extraordinaris 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, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, a 12 de gener de 
2021. 

Decret llei 2/2021, de 12 de gener, d'ajuts extraordinaris en 
l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraesco-
lars 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 

Recentment s'ha aprovat la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual 
es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a 
la contenció del brot epidèmic de COVID-19 al territori de Catalunya, amb 
l'objectiu d'aturar el ritme de propagació de la pandèmia, que suspenen o 



Dossier DP 7 
24 de febrer de 2021 

9 

 

afecten les activitats que potencien o requereixen la mobilitat de la ciutada-
nia. 

Pel que fa al món educatiu, el punt 15 de l'esmentada Resolució SLT/1/2021, 
de 4 de gener, estableix la suspensió de les activitats de lleure infantil i juve-
nil, l'esport escolar i les activitats extraescolars que es duen a terme fora de 
l'horari lectiu habitual dins o fora del centre educatiu amb un propòsit educa-
tiu o formatiu. Tanmateix, en queden exceptuades les activitats extraescolars 
organitzades o promogudes pels centres educatius, les seves associacions de 
mares i pares d'alumnes o les seves seccions esportives, així com per les 
associacions esportives escolars o figures anàlogues, com les entitats espor-
tives legalment previstes, i que estiguin incloses en les respectives progra-
macions generals anuals, quan aquestes activitats es facin en el centre educa-
tiu i els grups constants en què s'agrupin els participants siguin coincidents 
amb els grups de convivència estable que defineix l'activitat lectiva. 

En relació amb les activitats de lleure, segons estableix el document Criteris 
a aplicar per prevenir la pandèmia per COVID-19 en l'àmbit de les activi-
tats d'educació en el lleure. Curs 2020/2021, aprovat pel PROCICAT el 23 
de setembre de 2020, es permetien les activitats de lleure educatiu sempre 
que es respectessin unes condicions de prevenció i seguretat, per tant, en 
aquestes activitats previstes hi podien participar infants i joves de diverses 
edats i que pertanyessin a diferents grups estables. 

Així mateix, la situació de pandèmia per la COVID-19 també està tenint un 
greu impacte en el sector de les instal·lacions juvenils, atès que han hagut 
d'aturar completament la seva activitat durant un període de temps prolongat, 
han hagut de retornar bestretes per cancel·lació d'activitats, han vist molt 
reduïda la seva demanda en els mesos en què podien desenvolupar l'activitat 
i s'han hagut d'adaptar constantment a les mesures de prevenció i protecció 
sanitàries que els òrgans competents han establert en cada moment. 

Totes aquestes circumstàncies posen en risc la viabilitat de la continuïtat 
d'una bona part del sector, el qual, a més de generar llocs de treball i serveis 
associats, s'erigeix com un sector estratègic per fer front, ara i en un futur, a 
les conseqüències que pot tenir la situació de pandèmia actual en els infants i 
adolescents, sobretot per als menors més vulnerables socioeconòmicament. 
En conseqüència, i vistes les noves mesures que adopta la Resolució 
SLT/1/2021, de 4 de gener, el sector del lleure educatiu, format per les enti-
tats i empreses titulars, així com les gestores d'instal·lacions juvenils, aques-
tes es troben en una situació crítica respecte a la seva viabilitat. 

En relació amb les activitats extraescolars, segons estableix el document 
Especificacions sobre el Pla d'actuació per al curs 2020-2021 per a centres 
educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19 en relació amb les acti-
vitats extraescolars i les colònies i sortides escolars, aprovat pel PROCI-
CAT el 5 d'octubre de 2020, a les activitats que es fan en els centres educa-
tius hi poden participar infants i adolescents de diverses edats i de diferents 
grups estables escolars. 

També disposa que els grups poden estar formats per infants i adolescents de 
diferents centres educatius. En conseqüència, el compliment de les condici-
ons de la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, per poder mantenir les acti-
vitats exceptuades de la suspensió pel que fa a no incorporar en un mateix 
grup alumnes de grups estables diferents i fer les activitats al mateix centre 
suposa, de facto, la suspensió de les activitats en el cas que no es puguin 
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complir aquestes condicions, o bé un increment dels costos derivats de la 
reorganització pertinent dels grups per mantenir l'estructura dels grups esta-
bles de convivència. 

Per tot això, amb caràcter general es considera que l'esmentada Resolució 
SLT/1/2021, de 4 de gener, comporta la suspensió o l'afectació negativa de 
totes les activitats de lleure i extraescolars, situació que justifica i fa necessà-
ries les mesures de suport que s'estableixen en aquest Decret llei. 

A banda del perjudici que suposa per a les empreses i entitats del sector del 
lleure educatiu i les activitats extraescolars la suspensió o afectació de les 
seves activitats per la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, cal tenir en 
compte la situació delicada del sector a conseqüència de les diferents decisi-
ons preses respecte a la seva activitat amb l'objectiu de superar la pandèmia 
provocada per la COVID-19. Així mateix, el sector ha fet un gran esforç 
organitzatiu, amb l'increment consegüent de costos que ha hagut de fer en el 
curs escolar 2020-2021 per complir les condicions de seguretat i prevenció 
establertes per les autoritats competents per fer front a la pandèmia en el Pla 
d'actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la 
pandèmia per COVID-19, aprovat pel PROCICAT el 3 de juliol de 2020, en 
el document de les especificacions sobre el Pla d'actuació per al curs 2020-
2021, aprovat pel PROCICAT el 5 d'octubre de 2020, i en el document dels 
criteris a aplicar per prevenir la pandèmia per COVID-19 en l'àmbit de les 
activitats d'educació en el lleure per al curs 2020-2021, aprovat pel PROCI-
CAT el 23 de setembre de 2020. 

D'altra banda, cal tenir en compte com una de les peculiaritats del sector el 
fet que un gran nombre d'activitats les presten persones treballadores autò-
nomes, que desenvolupen llurs activitats com a persones físiques o bé mit-
jançant empreses de dimensió petita. Aquestes persones, que són un element 
clau del sector, estan patint especialment els efectes negatius de la pandèmia. 

Per tot això, per tal de fer front a les dificultats greus que està patint el sector 
del lleure educatiu i de les activitats extraescolars, cal una acció pública de 
suport perquè les entitats i les empreses puguin fer front a la situació de pan-
dèmia per la COVID-19, mitjançant un ajut econòmic extraordinari d'urgèn-
cia, que s'estableix en tres modalitats diferents, amb les quals es pretén donar 
resposta a les especificitats del sector. Així, s'estableixen aquestes tres moda-
litats diferents de l'ajut: modalitat per a les activitats específicament de lleure 
educatiu que es fan entre setmana (entre dilluns i divendres); modalitat per a 
les activitats extraescolars i modalitat per a les instal·lacions juvenils. 

Tot el que s'ha exposat determina que sigui imprescindible aprovar de mane-
ra immediata aquest Decret llei per a la consecució dels objectius que plante-
ja per satisfer una necessitat social amb la celeritat que requereix la situació, 
que no es podria assolir mitjançant la tramitació d'un procediment legislatiu 
ordinari. 

D'acord amb l'article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presi-
dència de la Generalitat i del Govern, el Govern pot dictar disposicions legis-
latives provisionals sota la forma de decret llei en cas d'una necessitat extra-
ordinària i urgent. En aquest cas, la necessitat és la crisi econòmica i social 
provocada per la COVID-19, que requereix adoptar urgentment mesures 
pal·liatives. 

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, 
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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 de Treball, Afers Socials i Famílies, i d'acord amb 
el Govern, 

Decreto:  

Article 1. Objecte i finalitat 

S'estableix un ajut extraordinari, en forma de prestació econòmica de paga-
ment únic, en les modalitats i imports establerts a l'article 2, destinat a les 
empreses, persones treballadores autònomes i entitats del sector del lleure 
educatiu i de les activitats extraescolars, que té com a finalitat afavorir la 
sostenibilitat econòmica del sector, que ha patit una reducció dràstica i invo-
luntària dels seus ingressos econòmics o un increment de les despeses a con-
seqüència de la crisi sanitària de la COVID-19 i, en especial, de les noves 
mesures adoptades per la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual 
es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a 
la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de 
Catalunya. 

Article 2. Modalitats, quanties i compatibilitats dels ajuts 

2.1 S'estableixen les modalitats i quanties de l'ajut següents:  

a) Ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament 
únic, per un import fix de 1.500,00 euros, dirigit a les entitats inscrites al 
Cens d'Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut que duen a terme 
activitats de lleure educatiu entre setmana (entre dilluns i divendres) dirigi-
des a infants i joves d'entre 3 i 18 anys. 

Als efectes d'aquest ajut, es consideren activitats de lleure educatiu totes les 
que contribueixen al creixement integral dels infants, adolescents i joves i 
propicien la ciutadania activa, i que duen a terme un perfil d'activitats diver-
ses i no especialitzades i mitjançant eines pedagògiques pròpies de l'educa-
ció en el lleure. 

b) Ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament 
únic, per un import fix de 1.500,00 euros, dirigit a les persones treballadores 
autònomes, les empreses i altres entitats que duen a terme activitats extraes-
colars. 

Als efectes d'aquest ajut, es consideren activitats extraescolars les següents:  

b.1) Les activitats instructives, esportives, artístiques o formatives en general 
que es fan fora de l'horari lectiu en centres educatius que imparteixin ense-
nyaments obligatoris o declarats gratuïts i que estiguin incloses en la pro-
gramació general anual dels centres del curs 2020-2021 o que les hagi apro-
vat el consell escolar del centre amb una data anterior a la de finalització del 
període de la sol·licitud de l'ajut. 

b.2) Les activitats i modalitats formatives i educatives dirigides a infants i 
joves d'entre 3 i 18 anys no incloses en l'apartat b.1) que s'indiquen tot se-
guit:  

b.2.1) Els ensenyaments no reglats de règim especial. 

b.2.2) Els ensenyaments no reglats d'idiomes. 

b.2.3) Les relacionades amb la música i la dansa. 
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b.2.4) Les relacionades amb les arts plàstiques i escèniques. 

b.2.5) Les activitats relacionades amb les tecnologies. 

b.2.6) Les no individuals de reforç i acompanyament escolar impartides en 
establiments autoritzats. 

b.2.7) Les esportives de caràcter educatiu no dependents de les federacions 
esportives. 

b.2.8) Les activitats de lleure educatiu descrites a l'apartat a) realitzades per 
persones treballadores autònomes, empreses i altres entitats no inscrites al 
Cens d'Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut. 

c) Ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament 
únic, per un import de 2.500,00 euros, per cada instal·lació juvenil inscrita al 
Registre d'instal·lacions juvenils de la Direcció General de Joventut, dirigit a 
les entitats privades, empreses i persones treballadores autònomes titulars o 
gestores de les instal·lacions. 

2.2 Les modalitats d'ajut que preveuen les lletres a) i b) són compatibles amb 
qualsevol ajut, prestació, subsidi o subvenció pública o privada destinats a la 
mateixa finalitat. 

2.3 La modalitat d'ajut prevista a la lletra c) és compatible amb qualsevol 
ajut, prestació, subsidi o subvenció pública o privada, destinats a la mateixa 
finalitat, excepte amb l'ajut que preveu el 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 determi-
nades comarques arran de la COVID-19, amb el qual és incompatible. 

Article 3. Beneficiaris i requisits 

3.1 Poden ser beneficiàries d'aquest ajut en la modalitat establerta a la lletra 
a) de l'article 2.1 les entitats inscrites al Cens d'Entitats Juvenils de la Direc-
ció General de Joventut que duen a terme activitats de lleure educatiu entre 
setmana dirigides a infants i joves d'entre 3 i 18 anys, que hagin estat suspe-
ses o afectades per la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener. 

3.2 Poden ser beneficiàries d'aquest ajut en la modalitat establerta a la lletra 
b) de l'article 2.1 les empreses, persones treballadores autònomes, entitats, 
els centres docents privats i altres entitats sense ànim de lucre, com les asso-
ciacions de mares i pares d'alumnes o les fundacions, donades d'alta en el 
cens de l'impost d'activitats econòmiques en els epígrafs 933.9 (altres activi-
tats d'ensenyament) o 932.1 (ensenyament de formació i perfeccionament 
professional no superior) que prestin amb els seus propis mitjans activitats 
extraescolars i de lleure dirigides als infants i joves d'entre 3 i 18 anys, que 
hagin estat suspeses o afectades per la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener. 

3.3 Poden ser beneficiàries d'aquest ajut en la modalitat establerta a la lletra 
c) de l'article 2.1 les entitats privades, les empreses i les persones treballado-
res autònomes titulars o gestores d'instal·lacions juvenils inscrites en el Re-
gistre d'instal·lacions juvenils de la Direcció General de Joventut, que preveu 
la Llei 38/1991, de 30 de desembre, d'instal·lacions destinades a infants i 
joves, que hagin estat afectades per la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener. 
Es consideren afectades les instal·lacions registrades a l'entrada en vigor de 
la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener. 

3.4 No poden sol·licitar l'ajut en cap de les tres modalitats els clubs esportius 
federats. 
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Article 4. Procediment de sol·licitud i acreditació dels requi-
sits 

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

4.2 Es pot sol·licitar més d'una modalitat de l'ajut, presentant, en tot cas, una 
sol·licitud per a cada modalitat. 

4.3 La situació d'excepcionalitat obliga a prendre mesures de simplificació 
administrativa i, per aquest motiu, la sol·licitud conté les declaracions res-
ponsables que acrediten el compliment dels requisits i les condicions esta-
blerts a l'article 3, inclosa la declaració de les dades bancàries en què s'haurà 
d'efectuar el pagament que servirà per donar-los d'alta com a creditors de la 
Generalitat. La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de tot el que 
preveuen aquest Decret llei i la convocatòria corresponent, 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 5. Procediment de concessió i pagament 

5.1 Aquest ajut s'atorga en un pagament únic i el criteri d'atorgament dels 
ajuts és la presentació dins del termini de la sol·licitud, sempre que es com-
pleixin els requisits per ser-ne beneficiari. Si s'exhaureix la dotació pressu-
postària, s'ha d'ampliar-ne la dotació d'acord amb l'article 6.2. 

5.2 La persona titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
ha d'aprovar la resolució de convocatòria d'aquests ajuts per a l'any 2021. La 
convocatòria s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalu-
nya, i ha de concretar el procediment de tramitació i concessió de l'ajut, així 
com el termini per presentar les sol·licituds. 

5.3 L'òrgan competent per tramitar i resoldre les sol·licituds presentades és la 
Direcció General de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies. 

5.4 El termini màxim per notificar i emetre resolució és de tres mesos comp-
tats des 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. 
En cas que hagi finalitzat el termini establert 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 Cata-
lunya. 

Article 6. Dotació pressupostària 

6.1 L'import màxim corresponent al pagament d'aquest ajut en les seves dife-
rents modalitats, per a l'exercici 2021, és de 6.000.000,00 d'euros. En la con-
vocatòria de l'ajut es determina la distribució del crèdit entre les modalitats 
que estableix l'article 2.  El crèdit no exhaurit en una modalitat es pot tras-
passar a qualsevol de les altres dues. 

6.2 L'import màxim destinat a aquest ajut es pot ampliar mitjançant resolució 
de la persona titular de l'òrgan concedent, d'acord amb el crèdit disponible a 
la partida pressupostària. 



Dossier DP 7 
24 de febrer de 2021 

14 

 

Article 7. Justificació i verificació 

7.1 D'acord amb l'article 30.7 de la Llei 38/2003, general de subvencions, la 
concessió d'aquests ajuts no requereix cap altra justificació que l'acreditació 
del compliment dels requisits indicats a l'article 3 mitjançant la declaració 
responsable en els termes establerts a l'article 4.3, sens perjudici dels con-
trols que se'n puguin fer amb posterioritat. 

7.2 L'òrgan instructor, per tal de comprovar el compliment dels requisits 
establerts per a l'obtenció dels ajuts, ha de realitzar un pla de verificació 
posterior al pagament i, com a màxim, durant l'exercici pressupostari poste-
rior al pagament de l'ajut. A aquest efecte es podrà requerir a les persones 
beneficiàries de l'ajut la informació i documentació necessàries per procedir 
a la verificació dels requisits establerts per a l'obtenció de l'ajut. 

Disposicions finals 

Disposició final primera. Habilitació per fer efectiu l'ajut 

Es faculta la Direcció General de Joventut del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies per dictar les instruccions administratives oportunes per 
tal de fer efectiu l'ajut extraordinari que preveu aquest Decret llei. 

Disposició final segona. 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, 12 de gener de 2021 

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 d'ajuts extraordinaris en l'àmbit de l'educa-
ció en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüèn-
cies de la COVID-19, aprovat pel Govern a la sessió de data 12 de gener de 
2021. 

2. Justificant d'inici de la tramitació, del Secretari General al Secretari del 
Govern, de 5 de gener de 2021. 

3. Memòria justificativa de la Directora General de Joventut, de 8 de gener 
de 2021. 

4. Informe econòmic, de la Subdirectora general de Planificació i Gestió 
Pressupostària, de 8 de gener de 2021. 

5. Informe jurídic de l'Advocat en Cap, de 8 de gener de 2021. 

6. Memòria econòmica de la Directora General de Joventut, de 10 de gener 
de 2021. 

7. Informe de la Directora General de Pressupostos, d'11 de gener de 2021. 

8. Certificat del secretari del Govern, de 13 de gener de 2021. 
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9. Decret llei 2/2021, de 12 de gener, d'ajuts extraordinaris 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, publicat al DOGC 8315 - 14.1.2021. 

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden pot ésser consultats a l'Arxiu 
del Parlament. 
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Punt 3 | Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei 

Decret llei 7/2021, del 9 de febrer, de mesures extraordinàri-
es en matèria de cooperatives, empreses i entitats de l'eco-
nomia social, com a conseqüència de la crisi derivada de la 
COVID-19 i de modificació del Decret llei 16/2020, del 5 de 
maig, de mesures urgents complementàries en matèria de 
transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobili-
tat per fer front a la COVID-19 

203-00087/12 

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT 

Reg. 89304 / Coneixement: Mesa de la Diputació Permanent, 18.02.2021 

Acord: La Mesa de la Diputació Permanent, en la sessió tinguda el dia 18 de 
febrer de 2021, ha pres coneixement del Decret llei 7/2021, del 9 de febrer, 
de mesures extraordinàries en matèria de cooperatives, empreses i entitats de 
l'economia social, com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i 
de modificació del Decret llei 16/2020, del 5 de maig, de mesures urgents 
complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, con-
tractació i mobilitat per fer front a la COVID-19, publicat al DOGC 8339, de 
l'11 de febrer de 2021, i ha manifestat 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 12 de febrer de 2021. 

A la Mesa del Parlament  

Víctor Cullel i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya, 

Certifico: 

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 9 de febrer de 2021, 
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 SIG21TSF0137 - Projecte de decret llei de mesures extraordinàries 
en matèria de cooperatives, empreses i entitats de l'economia social, com a 
conseqüència  de la crisi derivada de la COVID-19 i de modificació del De-
cret 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.» 

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 9 de febrer de 
2021 

Decret llei 72021, de 9 de febrer, de mesures extraordinàries 
en matèria de cooperatives, empreses i entitats de l'economia 
social com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 
i de modificació del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de me-
sures urgents complementàries en matèria de transparència, 
ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front 
a 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. 
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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 això, promulgo el següent 

Decret llei 

Exposició de motius 

I 

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 i econòmiques. 

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'han hagut d'adoptar en els darrers dies 
per contenir el virus, concretament arran de la Resolució SLT/2546/2020, de 
15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública 
per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori 
de Catalunya, i de la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual 
es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a 
la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de 
Catalunya, així com els que deriven de la declaració de l'estat d'alarma esta-
blert per mitjà del Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel  qual es decla-
ra l'estat d'alarma per contenir la propagació d'infeccions causades  pel 
SARS-CoV-2. 

El Govern de la Generalitat va aprovar diferents decrets llei en què, en fun-
ció del context vigent en cada moment, s'ha dotat a les societats cooperatives 
catalanes de mecanismes i instruments que els permetin superar les restricci-
ons derivades de les mesures d'emergència sanitària. 

En aquesta línia d'actuació, l'últim decret llei aprovat és el Decret llei 
47/2020, de 24 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter econò-
mic 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 novembre, de 
mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències 
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. En el capítol II d'aquest 
Decret llei s'estableixen diferents mesures per a les quals es preveu una vi-
gència fins al 31 de desembre de 2021. 

L'evolució de la pandèmia i les previsions que se'n fan aconsellen preveure 
un perllongament de les mesures extraordinàries que preveu el Decret llei 
esmentat fins al moment en què deixin d'estar vigents les mesures d'emer-
gència sanitària que poden incidir d'una manera especialment negativa en 
l'organització, l'activitat i el compliment de les obligacions estatutàries de les 
cooperatives, a fi de facilitar el funcionament i el compliment de les obliga-
cions legals de les cooperatives catalanes. 

No obstant això, davant de la indeterminació sobre el moment en què això es 
produirà, per raons de seguretat jurídica s'estableix que el perllongament 
d'aquestes mesures arribarà com a màxim fins al 31 de desembre de 2022. A 
més, les restriccions de mobilitat actualment vigents, així com la vigència 
d'altres mesures, com el manteniment d'una distància física mínima interper-
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sonal, que dificulten o impedeixen la concentració de nombroses persones en 
un mateix lloc, dificulten que es puguin celebrar amb normalitat les assem-
blees. Per aquest motiu es preveu que el termini per fer l'assemblea ordinària 
que estableix l'article 43.5 de la Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives 
es perllongui, en relació amb l'exercici 2020, excepcionalment fins al 31 de 
desembre de 2021. 

Finalment, pel que fa a les cooperatives que, per raó del nombre de persones 
sòcies i el perfil d'aquestes amb dificultats especials, no puguin celebrar l'as-
semblea ordinària ni de manera presencial ni telemàticament, es preveu que 
no es procedirà al tancament registral per no haver dipositat els comptes 
anuals, en el termini legal previst, dels exercicis 2019, 2020 i 2021, de mane-
ra que s'amplia en aquests supòsits, amb una sèrie de requisits i condicions, 
la data màxima per celebrar l'assemblea ordinària el 31 de desembre de 
2022. 

D'altra banda, la difícil situació econòmica derivada de la pandèmia fa previ-
sible que s'hagin d'adoptar amb rapidesa i agilitat expedients de regulació 
d'ocupació. En aquest sentit, es considera aconsellable autoritzar el Consell 
Rector de la cooperativa perquè acordi, sota la seva responsabilitat, la sus-
pensió total o parcial de l'activitat cooperativitzada de totes les persones 
sòcies treballadores, sòcies de treball o persones treballadores o d'una part 
d'aquestes quan es donin una sèrie de requisits. En aquest sentit, se'n preveu 
l'autorització fins al 31 de desembre del 2022. 

En el context actual es considera imprescindible adoptar un nou Decret llei 
que aprovi noves mesures extraordinàries en matèria de cooperatives i em-
preses i entitats de l'economia social com a conseqüència de la crisi derivada 
de la COVID-19. 

II 

La pandèmia de la COVID-19 continua tenint un gran impacte social i eco-
nòmic que afecta l'economia i les empreses i, de manera molt important, al 
sector de les empreses i entitats de l'economia social. 

Tenint en compte aquesta situació, el Govern va aprovar el Decret llei 
6/2020, de 12 de març, de mesures urgents en matèria assistencial, pressu-
postària, financera, fiscal i de contractació pública, per tal de pal·liar els efec-
tes de la pandèmia generada pel coronavirus SARS-CoV-2. 

Posteriorment, va aprovar el Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures 
urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanita-
ris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, 
que donava continuïtat a les mesures. 

Aquest Decret llei es va modificar parcialment pel Decret llei 8/2020, de 24 
de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de 
mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de resi-
dus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i 
econòmica, i d'adopció d'altres mesures complementàries. Més recentment, 
el Govern ha publicat dos nous decrets llei, 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 de la COVID-19, i el Decret llei 
11/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten mesures econòmiques, socials i ad-
ministratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-
19 i altres de complementàries. 
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D'aquesta manera, el capítol V del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de 
mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de ca-
ràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19, preveu 
mesures de suport a les microempreses, els autònoms, les empreses coopera-
tives i de l'economia social. Aquestes mesures tenen per objecte impulsar 
projectes de transformació digital i de nous models de negoci i activitat eco-
nòmica, amb l'objectiu de mantenir l'ocupació i la millora de l'ocupabilitat i 
afrontar millor els reptes sorgits de la nova realitat socioeconòmica, a fi que 
es reforci la viabilitat de les microempreses, els autònoms  i les empreses 
cooperatives i de l'economia social. 

Així, el 23 de juny de 2020 es va publicar la nova convocatòria de suport a 
projectes singulars, línia 2, Mesures de suport a projectes singulars per a la 
reactivació socioeconòmica COVID-19 per a empreses cooperatives, en el 
marc del pla de xoc del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures ur-
gents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, 
contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19. 

Es considera del tot necessari continuar facilitant ajuts i donar suport al sec-
tor de l'economia social amb la publicació de les línies de subvenció se-
güents: 

a) Projectes singulars de reactivació econòmica (eix A). 

b) Projectes singulars de reactivació econòmica integrals (eix B). 

c) Projectes singulars d'alt impacte estratègic de l'economia social (eix C). 

També és necessari ampliar el suport a projectes que promoguin el consum 
cooperatiu i que tinguin incidència en el posicionament de l'economia social 
com a model logístic de consum i distribució que abasti tot el territori català, 
a través de la incorporació d'una nova línia de suport a projectes de plata-
forma tecnològica  i distribució logística. 

De manera prioritària es manté i s'amplia la voluntat que els projectes apro-
fundeixin en aspectes com la transició energètica, la digitalització i la inno-
vació tecnològica, la distribució de productes de cooperatives i empreses al 
consumidor de manera sostenible, el consum responsable, el reforç de l'àm-
bit cultural i la generació de propostes industrials de producció. 

III 

L'Ordre TSF/33/2021, de 5 de febrer, obre el tràmit d'inscripció prèvia de 
l'ajut extraordinari adreçat a persones treballadores afectades per un expedi-
ent de regulació temporal d'ocupació (ERTO) com a conseqüència de la crisi 
derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu benefici-
àries de la prestació extraordinària. 

En el marc d'aquest ajut extraordinari, s'ha de demanar la col·laboració d'al-
tres administracions públiques, com ara el Servei Públic d'Ocupació Estatal 
(SEPE), la Tresoreria General de la Seguretat Social o qualsevol altra admi-
nistració o ens públic, perquè aportin la informació estrictament necessària 
per a l'atorgament de l'ajut. 

A fi de simplificar al màxim la concessió d'aquest ajut i que pugui arribar a 
les persones beneficiàries al més aviat possible, s'ha de demanar al Servei 
Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) la relació de les persones treballadores 
afectades per aquest tipus d'ERTO des de l'1 de desembre de 2020 fins al 31 
de desembre de 2020, ja que aquestes dades són l'element imprescindible per 
concedir l'ajut. 
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IV 

Aquest Decret llei s'estructura en dos capítols, nou articles, una disposició 
addicional i dues disposicions finals. 

En el capítol 1 es preveu donar continuïtat a les mesures ja aprovades en 
matèria de cooperatives, atès que les diverses mesures d'emergència sanitària 
que s'han adoptat i s'hauran d'adoptar per fer front a la pandèmia poden con-
tinuar incidint d'una manera especialment negativa sobre l'organització, l'ac-
tivitat i el compliment de les obligacions legals i estatutàries de les societats 
cooperatives. 

El capítol 2 preveu mesures a empreses i entitats d'economia social que mo-
difiquen l'articulat del capítol V del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de 
mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de ca-
ràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19. 

En quant a la disposició addicional única es determina que, en el marc l'ajut 
extraordinari per a persones afectades per ERTO i a persones amb contracte 
fix discontinu, previst a l'Ordre TSF/33/2021, de 5 de febrer, per la 
qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia de l'ajut extraordinari dirigit a perso-
nes treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupa-
ció com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones 
amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària, es 
demanarà la col·laboració d'altres Administracions Públiques, com ara el 
Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), la Tresoreria General de la Segure-
tat Social o a qualsevol altra administració o ens públic, per tal que aportin la 
informació estrictament necessària per a l'atorgament de l'ajut. 

En darrer terme, la disposició final primera preveu que la persona titular del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha d'aprovar una resolució 
de convocatòria dels ajuts que preveu la línia 2 del capítol V del Decret llei 
16/2020, de 5 de maig, la qual ha de concretar el procediment de tramitació i 
concessió d'aquests ajuts, i la disposició final segona preveu l'entrada en 
vigor d'aquest Decret llei el mateix dia de la seva publicació en el Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya, atesa la imperiosa necessitat que hi ha a 
aplicar aquestes mesures al més aviat possible. 

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 satisfà una urgència de primer ordre amb la celeritat requerida, 
el qual 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, 

Decreto: 

Capítol 1. Mesures relatives a les societats cooperatives cata-
lanes 

Article 1. Perllongament de les mesures que preveu el capítol 
II del Decret llei 47/2020, de 24 de novembre 

De manera excepcional i fins al 31 de desembre del 2022, sempre que conti-
nuïn en vigor les mesures d'emergència sanitària que limitin la mobilitat de 
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les persones o exigeixin mantenir una distància física interpersonal que difi-
culti o impedeixi concentrar un nombre elevat de persones en el mateix lloc, 
es prorroguen totes les mesures que estableix el capítol II del Decret llei 
47/2020, llevat les que preveuen els articles 11 i 12, les quals han estat mo-
dificades per aquest Decret llei. 

Article 2. Mesures relatives a l'assemblea ordinària que pre-
veu l'article 43.5 de la Llei 12/2015, del 9 de juliol, de coope-
ratives 

2.1 El termini per fer l'assemblea ordinària que estableix l'article 43.5 de la 
Llei 12/2015, del 9 de juliol, de cooperatives, amb relació als comptes anuals 
relatius a l'exercici 2020, es perllonga excepcionalment fins al 31 de desem-
bre de 2021. 

2.2 No es procedirà al tancament registral pel no dipòsit en termini dels 
comptes anuals corresponents als exercicis 2019, 2020 i 2021 sempre que es 
mantinguin les limitacions de reunions que estableix les mesures sanitàries 
adoptades durant la pandèmia COVID-19, i quan es compleixi i s'acrediti 
que es donen les condicions següents: que per raó del nombre de persones 
sòcies i el perfil d'aquestes amb especials dificultats no s'ha pogut celebrar 
l'assemblea ni presencialment ni telemàticament; que el Consell Rector ha 
aprovat dins el termini i en la forma escaient l'acord de formulació dels 
comptes corresponents, i que, si escau, s'ha elaborat l'informe d'auditoria 
corresponent. 

En cas que no s'hagi pogut celebrar l'assemblea per nomenar l'auditor, el 
Consell Rector podrà nomenar-lo excepcionalment, si bé caldrà la ratificació 
del nomenament per part de l'assemblea ordinària corresponent. L'acredita-
ció davant del Registre General de Cooperatives s'ha de fer mitjançant la 
presentació d'un certificat del Consell Rector, signat pel president i el secre-
tari amb signatures legitimades, en què es faci constar, sota la seva respon-
sabilitat, les circumstàncies esmentades anteriorment. En tot cas, s'han de 
celebrar les assemblees ordinàries com a màxim el 31 de desembre del 2022. 

A aquests efectes, el certificat esmentat del Consell Rector s'ha de presentar 
al Registre General de Cooperatives dins del termini vigent establert per 
presentar els comptes de l'exercici corresponent. Excepcionalment, i amb 
relació a l'exercici 2019, les cooperatives per a les quals el termini esmentat 
ja estigui exhaurit en el moment de la publicació d'aquesta norma poden 
presentar el certificat, com a màxim, el 31 de  març del 2021. 

Article 3. Mesura excepcional sobre les causes de dissolució 

A l'efecte exclusiu de determinar la concurrència de la causa de dissolució 
que recull l'article 102.1.e) de la Llei de cooperatives, no es prendran en 
consideració per al còmput del termini previst els exercicis tancats en els 
anys en què hagi estat vigent l'estat d'alarma derivat de la COVID-19. 

Article 4. Mesura de perllongament de la vigència dels càr-
recs dels òrgans de les cooperatives 

Amb caràcter excepcional, en les mateixes condicions que preveu l'article 
2.2 d'aquest Decret llei, els nomenaments dels càrrecs de les societats coope-
ratives i dels diferents òrgans socials que hagin caducat durant el 2019, el 
2020 i, si escau, el 2021 es consideren vigents fins a la primera assemblea 
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que es convoqui, que, en tot cas, s'ha de fer com a màxim el 31 de desembre 
de 2022. 

Article 5. Mesures relatives a l'acord de suspensió total o 
parcial de l'activitat cooperativitzada de les persones sòcies 
treballadores, sòcies de treball o persones treballadores 

Excepcionalment, en relació amb el que estableix l'article 134 de la Llei 
12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives, fins al 31 de desembre de 2022, 
sempre que continuïn en vigor mesures d'emergència sanitària que limitin la 
mobilitat de les persones o exigeixin el manteniment d'una distància física 
interpersonal que dificulti o limiti la concentració de persones al mateix lloc, 
el Consell Rector pot acordar suspendre totalment o parcialment l'activitat 
cooperativitzada de totes les persones sòcies treballadores, sòcies de treball o 
persones treballadores o d'una part d'aquestes, quan es compleixi un dels 
requisits següents: 

a) Que no sigui possible fer l'assemblea de manera presencial ni telemàtica, a 
causa de les mesures sanitàries que cal seguir per dur a terme reunions i de la 
manca de mitjans telemàtics. 

b) Que la urgència de la situació no permeti esperar fins que tingui lloc l'as-
semblea general. 

A aquest efecte el Consell Rector, sota la seva responsabilitat, ha d'examinar 
la concurrència d'aquests requisits i, si escau, adoptar l'acord que correspon-
gui degudament motivat. 

Capítol 2. Mesures a empreses i entitats d'economia social 
que modifiquen l'articulat del capítol V del Decret llei 
16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries 
en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contrac-
tació i mobilitat per fer front a la COVID-19 

Article 6 

Es modifica l'article 27.3 del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, que queda 
redactat de la manera següent: 

«Article 27 

«27.3 Als efectes previstos en els apartats anteriors, se n'ha de publicar la 
convocatòria corresponent.» 

Article 7 

Es modifiquen els apartats 2 i 3 de l'article 29 del Decret llei 16/2020, de 5 
de maig, que queden redactats de la manera següent: 

«Article 29 

«29.2 Els projectes de la línia 2 que poden ser objecte d'ajut són els se-
güents: 

«a) Projectes singulars de reactivació econòmica (eix A) 

«Es consideren projectes singulars de reactivació econòmica els nous projec-
tes singulars d'intercooperació i/o fusió per al manteniment i/o el creixement 
de l'activitat econòmica i de llocs de treball. 

«La intercooperació ha d'estar promoguda com a mínim per dues empreses 
cooperatives que poden fer aliances amb altres tipus de persones jurídiques 
amb activitat econòmica. Les empreses cooperatives promotores del projec-
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te, i si escau, les altres persones jurídiques que hi participin, han de tenir una 
facturació conjunta superior a 500.000 euros anuals, tenint en compte els 
darrers comptes anuals dipositats. 

«b) Projectes singulars de reactivació econòmica integrals (eix B) 

«Es consideren projectes singulars de reactivació econòmica integrals els 
nous projectes singulars d'intercooperació i/o fusió per al manteniment i/o el 
creixement de l'activitat econòmica i de llocs de treball. 

«La intercooperació ha d'estar promoguda com a mínim per dues empreses 
cooperatives que poden fer aliances amb altres tipus de persones jurídiques 
amb activitat econòmica. Les empreses cooperatives promotores del projec-
te, i si escau, les altres persones jurídiques que hi participin, han de tenir una 
facturació conjunta superior a 2.000.000 d'euros anuals, tenint en compte els 
darrers comptes anuals dipositats. 

«c) Projectes singulars d'alt impacte estratègic de l'economia social (eix C) 

«Es consideren projectes singulars d'alt impacte estratègic de l'economia 
social els nous projectes singulars de creixement o d'intercooperació i/o fusió 
que demostrin una rellevància estratègica de dimensionament i posiciona-
ment en el mercat de l'economia social, com també els projectes orientats a 
la transició energètica. 

«La intercooperació ha d'estar promoguda com a mínim per dues empreses 
cooperatives que poden fer aliances amb altres tipus de persones jurídiques 
amb activitat econòmica. Les empreses cooperatives promotores del projec-
te, i si escau, les altres persones jurídiques que hi participin, han de tenir una 
facturació conjunta superior a 20.000.000 d'euros anuals, tenint en compte 
els darrers comptes anuals dipositats. 

«d) Projectes singulars de cooperativisme de plataforma i/o distribució logís-
tica 

«Es consideren projectes singulars de cooperativisme de plataforma els nous 
projectes que promoguin el consum cooperatiu en forma de plataforma tec-
nològica i/o que tinguin incidència en el posicionament de l'economia social 
com a model logístic de consum i distribució que abasti tot el territori català. 

«En el cas de projectes de cooperativisme de plataforma, la intercooperació 
ha d'estar promoguda com a mínim per dues empreses cooperatives, una de 
les quals com a mínim ha de ser de consum. A la resolució de convocatòria 
es definirà el nombre mínim de socis consumidors que ha de tenir aquesta 
intercooperació. 

«En el cas de projectes de distribució logística, les cooperatives integrants 
han de disposar com a mínim de catorze espais de distribució repartits, i com 
a mínim un en cadascuna de les set vegueries catalanes. D'aquests catorze 
espais, com a mínim deu han de ser aportats per cooperatives sota qualsevol 
títol (propietat, lloguer,etc) o bé d'aliances amb el sector públic. 

«Aquesta proposta s'ha de conceptualitzar com una logística d'àmbit català, 
multisectorial i de suport al cooperativisme petit i mitjà, que també pot do-
nar suport a la petita i mitjana empresa catalana. 

«En qualsevol cas, la proposta ha de tenir el suport explícit del sector coope-
ratiu català. 

«La facturació acumulada d'aquesta aliança intercooperativa ha de ser supe-
rior a 35.000.000 d'euros anuals, tenint en compte els darrers comptes anuals 
dipositats. 
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«29.3 Són prioritaris els projectes que aprofundeixin en la digitalització i la 
innovació tecnològica, la distribució de productes als consumidors de forma 
ecològica, el consum responsable, el reforç de l'àmbit cultural, la transició 
energètica i la generació de propostes industrials de producció de béns i ser-
veis per lluitar contra la COVID-19.» 

Article 8 

Es modifiquen els apartats 2 i 3 de l'article 30 del Decret llei 16/2020, de 5 
de maig, que queden redactats de la manera següent: 

«Article 30 

«30.2 En relació amb la línia 2, l'import màxim de l'ajut que s'atorga corres-
pon a les despeses en les quals puguin incórrer les entitats que participen en 
el projecte singular de reactivació socioeconòmica respecte de les actuacions 
indicades a l'article anterior. A la resolució de convocatòria es regularà l'im-
port màxim per a cada eix. 

«30.3 Es consideren despeses subvencionables a la línia 2: 

«a) Les despeses per elaborar l'estudi de viabilitat tècnica i econòmica del 
projecte. 

«b) Les remuneracions del personal que participi en els treballs del projecte, 
o que en faci tasques d'elaboració, execució, desenvolupament o seguiment. 
El personal pot ser contractat directament per l'entitat. 

«Les empreses o entitats beneficiàries poden imputar, com a despeses de 
personal, un màxim de 32.000 euros per treballador o soci de treball. 

«Les despeses de desplaçament de les persones contractades per l'empresa o 
l'entitat estan subjectes als límits i condicions que estableix l'article 9 del 
Reial decret 439/2007, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament de 
l'impost de la renda de les persones físiques i es modifica el Reglament de 
plans i fons de pensions, aprovat pel Reial decret 304/2004, de 20 de febrer, 
o les seves modificacions i revisions posteriors. Els límits són els següents: 

«a) El 100% de la despesa quan s'utilitzi el transport públic. 

«b) 0,19 euros per quilòmetre en cas que s'utilitzi el vehicle propi, i les des-
peses de peatge i aparcament que siguin necessàries. 

«c) Les despeses de lloguer necessàries per desenvolupar el projecte. 

«d) Les despeses vinculades a la posada en marxa de nous serveis, produc-
tes, obertura a nous clients i mercats. 

«e) Les despeses de comunicació i difusió necessàries per al projecte: crea-
ció d'eines, dissenys i recursos web. 

«f) Les despeses de material, publicitat i comunicació vinculades a la difusió 
del projecte. 

«g) Les despeses de formació i organització de tallers, actes i sessions. 

«h) Les primes d'assegurances vinculades a la realització de les actuacions. 

«i) L'import de l'IVA efectivament suportat i no recuperable. Les entitats 
beneficiàries han de declarar la situació en què estan respecte d'aquest im-
post. En el cas que estiguin subjectes a un règim de prorrata general o espe-
cial, només es pot imputar el percentatge que legalment els correspon. 

«j) Les despeses indirectes de fins a un màxim del 15% de l'import total del 
projecte. Les despeses d'amortització dels béns necessaris per dur a terme el 
projecte es poden incloure dins d'aquestes despeses indirectes. 
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«k) Les despeses de l'informe d'auditoria relatiu a la justificació de la sub-
venció atorgada. 

«l) Les despeses d'inversió, que en aplicació del criteri d'importància relativa 
són comptabilitzades com a despeses. Per a aquests casos, l'informe d'audito-
ria s'ha de pronunciar sobre si les inversions s'han comptabilitzat en un 
compte de despesa. Pel que fa a l'ajut regulat a l'eix D, són subvencionables 
les despeses d'inversió corresponents a partides de l'immobilitzat, amb ex-
cepció de les construccions i d'altres que no responguin estrictament i ine-
quívocament a la finalitat del projecte. 

«m) Altres despeses que responguin de manera inequívoca a les necessitats 
del projecte, sempre que l'entitat les hagi inclòs al pressupost i estiguin de-
gudament acreditades.» 

Article 9 

Es modifiquen els apartats 3 i 4 de l'article 34 del Decret llei 16/2020, de 5 
de maig, que queden redactats de la manera següent: 

«Article 34 

«34.3 L'import corresponent a l'atorgament de les subvencions de la línia 2 
es regularà a la resolució de convocatòria corresponent. 

«34.4 Atès que el termini d'execució abastarà dos anys, el 2021 i el 2022, 
l'efectivitat dels ajuts a què es refereix el present capítol V queda sotmesa a 
la tramitació i l'aprovació posterior del corresponent acord de plurianualitat.» 

Disposició addicional única. Col·laboració en la gestió de l'a-
jut extraordinari per a persones afectades per ERTO i per a 
persones amb contracte fix discontinu 

D'acord amb els principis de col·laboració interadministrativa i d'eficiència 
en la gestió, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, com a col·laborador 
en la gestió de l'ajut extraordinari dirigit a les persones treballadores afecta-
des per un expedient de regulació temporal d'ocupació com a conseqüència 
de la crisi derivada de la COVID-19 i a les persones amb contracte fix dis-
continu beneficiàries de la prestació extraordinària, ha de demanar al Servei 
Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), a la Tresoreria General de la Seguretat 
Social i a qualsevol altra administració o ens públic, la informació estricta-
ment necessària per atorgar l'ajut. Aquestes dades han de servir com a ele-
ments imprescindibles per fer-ne la tramitació correctament. Les dades ob-
tingudes només es poden utilitzar per concedir aquests ajuts. 

Disposicions finals 

Primera. Aprovació de les convocatòries 

La persona titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha 
d'aprovar una resolució de convocatòria dels ajuts que preveu la línia 2 del 
capítol V del Decret llei 16/2020, de 5 de maig. Aquesta resolució ha de 
concretar el procediment de tramitació i concessió d'aquests ajuts. 

Segona. Entrada en vigor 

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
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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 als quals pertoqui el 
facin complir. 

Barcelona, 9 de febrer de 2021 

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

2. Esborrany Projecte de Decret Llei X/2021, de 9 de febrer, de mesures 
extraordinàries en matèria de cooperatives, empreses i entitats de l'economia 
social, com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i de modifi-
cació del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complemen-
tàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i 
mobilitat per fer front a la COVID-19. (versió Govern 8 de febrer de 2021). 

3. Memòria justificativa del projecte de decret llei de mesures extraordinàries 
en matèria de cooperatives, empreses i entitats de l'economia social, com a 
conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i de modificació del De-
cret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en ma-
tèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer 
front a la COVID-19. 

4. Memòria d'avaluació d'impacte del projecte de decret llei de mesures de 
mesures extraordinàries en matèria de cooperatives, empreses i entitats de 
l'economia social, com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i 
de modificació del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents 
complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, con-
tractació i mobilitat per fer front a la COVID-19. 

5. Memòria econòmica del projecte de decret llei de mesures extraordinàries 
en matèria de cooperatives, empreses i entitats de l'economia social, com a 
conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i de modificació del De-
cret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en ma-
tèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer 
front a la COVID-19. 

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

7. Informe econòmic del Projecte Decret llei 7/2021, de 9 de febrer, de me-
sures extraordinàries en matèria de cooperatives, empreses i entitats de l'eco-
nomia social, com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i de 
modificació del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents com-
plementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contracta-
ció i mobilitat per fer front a la COVID-19. 

8. Informe de la Direcció General de Pressupostos del Projecte de decret llei 
7/2021, de 9 de febrer, de mesures extraordinàries en matèria de cooperati-
ves, empreses i entitats de l'economia social, com a conseqüència de la crisi 
derivada de la COVID-19 i de modificació del 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. 



Dossier DP 7 
24 de febrer de 2021 

27 

 

9. Ordre de inserció per a iniciatives aprovades pel Govern del projecte de 
decret de mesures extraordinàries en matèria de cooperatives, empreses i 
entitats de l'economia social, com a conseqüència de la crisi derivada de la 
COVID-19 i de modificació del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesu-
res urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter 
social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19. 

10. Certificat de la Secretaria de Govern, de 10 de novembre de 2020. 

11. Decret llei 7/2021, de 9 de febrer, de mesures extraordinàries en matèria 
de cooperatives, empreses i entitats de l'economia social, com a conseqüèn-
cia de la crisi derivada de la COVID-19 i de modificació del 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.Publicat el 11 de febrer de 2021 al DOGC núm. 8339. 

12. Conformitat Secretaria General tramitació Decret Llei 7/2021, de 9 de 
febrer, de mesures extraordinàries en matèria de cooperatives, empreses i 
entitats de l'economia social, com a conseqüència de la crisi derivada de la 
COVID-19 i de modificació del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesu-
res urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter 
social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19. 

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l'Arxiu del 
Parlament. 
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Punt 4 | Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei 

Decret llei 9/2021, del 16 de febrer, de mesures extraordinà-
ries de caràcter social i en l'àmbit de la cultura amb motiu de 
la pandèmia de la COVID-19 i de modificació del Decret llei 
25/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matè-
ria social i de caràcter fiscal i administratiu 

203-00089/12 

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT 

Reg. 89318 / Coneixement: Mesa de la Diputació Permanent, 18.02.2021 

Acord: La Mesa de la Diputació Permanent, en la sessió tinguda el dia 18 de 
febrer de 2021, ha pres coneixement del Decret llei 9/2021, del 16 de febrer, 
de mesures extraordinàries de caràcter social i en l'àmbit de la cultura amb 
motiu de la pandèmia de la COVID-19 i de modificació del Decret llei 
25/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria social i de 
caràcter fiscal i administratiu, publicat al DOGC 8343, de 17 de febrer de 
2021, i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè el Parlament el contro-
li pel procediment que estableix l'article 158 del Reglament del Parlament 
s'inicia el dia 18 de febrer de 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 16 de febrer de 2021, 
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 SIG21TSF0172 - Projecte de decret llei de mesures extraordinàries 
de caràcter social i en l'àmbit de la cultura amb motiu de la pandèmia de la 
COVID-19 i de modificació del Decret llei 25/2020, de 16 de juny, de mesu-
res extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i administratiu.» 

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, a 17 de febrer de 
2021. 

Decret llei 9/2021, de 16 de febrer, de mesures extraordinà-
ries de caràcter social i en l'àmbit de la cultura amb motiu de 
la pandèmia de la COVID-19 i de modificació del Decret llei 
25/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matè-
ria social i de caràcter fiscal i administratiu 

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 

La crisi sanitària derivada de la COVID-19 i l'actual conjuntura econòmica 
han generat una situació d'excepcionalitat. Aquest Decret llei té l'objectiu 
d'establir noves mesures socials per fer front a la pandèmia en l'entorn resi-
dencial i dels centres de dia per a gent gran de la Xarxa de Serveis Socials 
d'Atenció Pública de Catalunya, en què les conseqüències de la crisi sanitària 
han tingut un impacte especial. 

En les darreres dues dècades, el perfil de les persones usuàries dels centres 
residencials assistits i dels centres de dia ha evolucionat (increment de la 
mitjana d'edat i de la morbiditat i augment de la complexitat i de la situació 
de dependència), per la qual cosa les persones usuàries d'aquests serveis han 
presentat més vulnerabilitat davant la COVID-19. 

La pandèmia de la COVID-19 ha produït una situació d'excepcionalitat als 
centres residencials, que durant aquests mesos han hagut de donar una res-
posta ràpida, efectiva i modulable davant de possibles brots. L'impacte de la 
pandèmia en aquests centres ha sobrecarregat el conjunt de professionals i ha 
provocat una rotació elevada per les baixes dels professionals d'atenció di-
recta, la qual cosa ha dificultat i dificulta la gestió de la resposta a la pandè-
mia. Arran d'aquest fet s'ha posat en evidència la necessitat de millorar les 
condicions i el reconeixement d'aquests professionals. 

La situació actual requereix desplegar mesures pressupostàries per reconèi-
xer la tasca que han fet les persones professionals de l'àmbit residencial i 
dels centres de dia per a gent gran els últims anys i, especialment, en el con-
text d'excepcionalitat generat per la pandèmia de la COVID-19, que ha supo-
sat un esforç ingent des del punt de vista humà i professional. 

Aquest Decret llei dona compliment a diverses iniciatives parlamentàries de 
la XII legislatura, entre les quals destaca la Resolució 849/XII del Parlament 
de Catalunya, aprovada el 10 de juliol de 2020, sobre la gestió de les resi-
dències per a gent gran i per a persones amb discapacitat durant la pandèmia 
de COVID-19 (255-00011/12), en què formula unes reclamacions al Govern 
de la Generalitat, específicament de l'àmbit laboral. 

La Resolució 849/XII del Parlament de Catalunya fa constar que, durant la 
pandèmia de la COVID-19, el sector i els professionals de l'àmbit residencial 
han patit una situació extrema en les condicions laborals, ja que han mostrat 
un grau altíssim de compromís i treball; per això, per prestigiar el sector i els 
professionals de l'àmbit residencial i el conjunt del sector d'atenció i cura de 
la gent gran, el Parlament de Catalunya va instar el Govern a concretar i 
aprovar, durant el juliol de 2020, l'increment de tarifes corresponents a les 
places concertades del sector de la dependència, amb la garantia que la major 
part d'aquests increments havien de millorar les condicions laborals del per-
sonal d'aquests serveis, i a acordar un pla pluriennal amb el sector per garan-
tir el millorament i la sostenibilitat de nous increments salarials. També ins-
tava el Govern a treballar per una equiparació laboral i salarial de l'àmbit 
social amb el de la salut, i a posar fi a la precarietat de les condicions de 
treball en els serveis residencials. 

Per això, atesa la conjuntura econòmica actual i les resolucions del Parla-
ment de Catalunya que s'han aprovat en la matèria esmentada, aquest Decret 
llei incrementa el preu de referència de les places públiques d'alguns serveis 
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de l'àmbit de la dependència, amb la finalitat de propiciar la millora de les 
condicions laborals i retributives dels professionals de les residències i dels 
centres de dia per a gent gran de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pú-
blica i, al mateix temps, de garantir la sostenibilitat i millorar la qualitat del 
servei públic prestat a la ciutadania. 

D'altra banda, la pandèmia de la COVID-19 també ha provocat una situació 
d'excepcionalitat en el sector de la cultura que encara perdura. 

Els efectes d'aquesta pandèmia s'estan allargant en el temps i es manifesten 
amb una gran intensitat. Atès el Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de mo-
dificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública, i d'adopció de 
mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19, i, més re-
centment, a l'empara 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, el qual ha estat prorrogat mitjançant el Reial decret 956/2020, 
de 3 de novembre, fins a les 00.00 hores del dia 9 de maig de 2021, i en des-
plegament d'aquest marc normatiu mitjançant la Resolució SLT/3354/2020, 
de 19 de desembre, i més recentment mitjançant la Resolució SLT/1/2021, 
de 4 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matè-
ria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de 
COVID-19 al territori de Catalunya; Per pal·liar aquestes restriccions, impo-
sades pel deure de preservar la salut de la ciutadania durant la pandèmia de 
la COVID-19, el capítol II d'aquest Decret llei adopta noves mesures davant 
la situació de vulnerabilitat econòmica en què es troben molts professionals 
artistes, tècnics i docents del sector de les arts escèniques, arts visuals i mú-
sica arran de la crisi sanitària derivada de la COVID-19, per la impossibilitat 
de prestar els seus serveis amb la normalitat establerta abans de la crisi sani-
tària. 

Des de l'inici de la pandèmia i durant l'any 2020 es van establir dos ajuts per 
al sector cultural. El primer ajut establia, mitjançant el Decret llei 21/2020, 
de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social, 
modificat pel Decret llei 29/2020, de 28 de juliol, una prestació extraordinà-
ria per a subministraments bàsics a professionals del sector de les arts escè-
niques, arts visuals, música i audiovisual, i d'altres activitats culturals suspe-
ses per raó de la crisi sanitària a Catalunya, concretament a treballadors per 
compte propi o per compte d'altri que van patir una disminució dràstica i 
involuntària d'ingressos durant els períodes en què havien tingut inactivitat i 
no havien generat ingressos. El segon ajut destinat al sector de la cultura i 
atorgat l'any 2020 es regula mitjançant el Decret llei 39/2020, de 3 de no-
vembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les con-
seqüències de la COVID-19, modificat pel Decret llei 42/2020, de 10 de 
novembre, i posteriorment modificat pel Decret llei 47/2020, de 24 de no-
vembre, de mesures extraordinàries de caràcter econòmic en el sector de les 
instal·lacions juvenils, de mesures en el sector de les cooperatives i de modi-
ficació del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàri-
es de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19, i del 
Decret llei 42/2020, de 10 de novembre, de mesures urgents de suport a enti-
tats del tercer sector social. Aquest ajut extraordinari s'atorga en forma de 
prestació econòmica de pagament únic per un import fix de 750 euros, desti-
nat a les persones professionals i tècniques del sector de les arts escèniques, 
arts visuals, música, i d'altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi 
sanitària a Catalunya. Aquests ajuts tenien la finalitat d'afavorir la sostenibi-
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litat econòmica del sector cultural i pal·liar la situació de necessitat material i 
de vulnerabilitat d'aquestes persones i les seves unitats familiars a Catalunya. 

L'any 2021 els efectes de la pandèmia persisteixen i les restriccions a l'activi-
tat cultural a conseqüència de les mesures de confinament es mantenen. Per 
tant, està plenament justificat l'impuls de noves mesures destinades a pal·liar 
la necessitat material i la vulnerabilitat a què la situació sanitària a què es 
veuen abocades les persones d'aquest col·lectiu per la crisi sanitària. Aquest 
nou ajut, el tercer que s'estableix en l'àmbit de la cultura, consisteix nova-
ment en una prestació econòmica de pagament únic per un import de 750 
euros, compatible amb la percepció anterior dels mateixos ajuts per al sector 
cultural durant l'any 2020, però incompatible amb els ajuts extraordinaris 
previstos per a l'any 2021 en l'àmbit de les persones treballadores afectades 
per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO), de les persones 
treballadores autònomes individuals o que formin part d'una microempresa, 
d'acord amb el que preveuen l'Ordre TSF/33/2021, de 5 de febrer, per la qual 
s'obre el tràmit d'inscripció prèvia de l'ajut extraordinari dirigit a persones 
treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació 
com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb 
contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària, i l'Ordre 
TSF/32/2021, de 5 de febrer, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia 
dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l'activitat econòmica enfront 
de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o per-
sones treballadores autònomes que formin part d'una microempresa. 

Finalment, aquest Decret llei té per objecte modificar l'article 12 del Decret 
llei 25/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria social i de 
caràcter fiscal i administratiu, que regula el període d'execució de les accions 
objecte de les subvencions per a programes de suport a la lluita contra l'ex-
clusió social i la desigualtat agreujada per la crisi social derivada de la CO-
VID-19. 

El termini d'execució que preveu l'article esmentat va ser modificat pel De-
cret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter 
social per fer front a les conseqüències de la COVID-19, per adaptar el ter-
mini a l'allargament de la pandèmia de la COVID-19 i a l'agreujament de les 
situacions econòmiques i socials que comporta. Tanmateix, tot i que la vo-
luntat del Decret llei 39/2020, de 3 de  novembre, expressada a l'exposició 
de motius, era prolongar el termini d'execució  de les accions subvenciona-
bles, es va modificar establint erròniament el termini d'un any natural a partir 
de la segona declaració de l'estat d'alarma establerta pel Reial decret 
926/2020, de 25 d'octubre, deixant fora del termini les actuacions fetes 
abans, durant la vigència de l'anterior estat d'alarma declarat pel Reial decret 
463/2020, de 14 de març i en els mesos posteriors de la pandèmia. Per això, i 
atès que el període d'execució s'havia d'iniciar segons la primera declaració 
de l'estat d'alarma mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, i per-
llongar-se fins que hagi transcorregut un any natural des de la segona decla-
ració de l'estat d'alarma mitjançant el Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, 
resulta necessari modificar novament aquest període d'execució, per adequar-
lo a la situació real d'emergència sanitària. 

Tot el que s'ha exposat fa que sigui imprescindible aquesta intervenció nor-
mativa immediata del Govern, atès que la consecució dels objectius de satis-
fer unes necessitats socials de primer ordre amb la celeritat requerida no es 
pot assolir si es recorre al procediment legislatiu ordinari. 
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Per tant, en ús de l'autorització que em concedeix l'article 64 de l'Estatut 
d'autonomia 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, 

Decreto: 

Capítol I. Mesures extraordinàries de caràcter social 

Article 1. Finalitat de les mesures 

La finalitat de l'increment de preus que estableix aquest capítol és propiciar, 
necessàriament, la millora de les condicions laborals i retributives de les 
persones treballadores professionals de les residències de gent gran i centres 
de dia de gent gran de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, amb 
l'objectiu de millorar la qualitat del servei públic prestat a la ciutadania. 

Article 2. Actualització de preus 

2.1 S'actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament rela-
tius a les prestacions no gratuïtes de la Cartera de serveis socials del servei 
de centre de dia per a gent gran de caràcter temporal o permanent, dels ser-
veis de residència assistida per a gent gran de caràcter temporal o permanent 
amb grau II i grau III, i del servei d'habitatge tutelat per a gent gran de caràc-
ter temporal o permanent, d'acord amb el que es detalla a l'annex 1. 

2.2 S'actualitzen els preus dels serveis específics que es detallen a l'annex 2 
d'aquesta disposició. 

2.3 L'import dels serveis socials de caràcter residencial per a gent gran de la 
Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública que es presten en la modalitat de 
gestió delegada i que estiguin vigents a la data d'entrada en vigor d'aquest 
Decret llei s'incrementen amb un import addicional mensual del 4% de l'im-
port del contracte o instrument jurídic de relació. Aquest import s'ha d'abo-
nar mensualment, amb efectes retroactius des de l'1 de gener de 2021, i fins a 
la finalització de la vigència del contracte o instrument jurídic de relació, 
d'acord amb les instruccions que dicti la Sub-direcció General de Gestió de 
Recursos del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

2.4 L'import dels serveis socials de centre de dia per a gent gran de la Xarxa 
de Serveis Socials d'Atenció Pública que es presten en la modalitat de gestió 
delegada i que estiguin vigents a la data d'entrada en vigor d'aquest Decret 
llei s'incrementen amb un import addicional mensual del 5% de l'import del 
contracte o instrument jurídic de relació. Aquest import s'ha d'abonar men-
sualment, amb efectes retroactius des de l'1 de gener de 2021, i fins a la 
finalització de la vigència del contracte o instrument jurídic de relació, d'a-
cord amb les instruccions que dicti la Sub-direcció General de Gestió de 
Recursos del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

Article 3. Complement a la prestació econòmica vinculada als 
serveis de residència assistida i centre de dia per a gent gran 
amb grau II 

Els beneficiaris d'una prestació econòmica vinculada als serveis de residèn-
cia assistida per a gent gran amb grau II i centre de dia per a gent gran amb 
grau II tenen dret a un complement econòmic mensual a càrrec de la Genera-
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litat. A l'efecte d'equiparar els graus de dependència II i III en les prestacions 
econòmiques vinculades a aquests serveis, la quantia d'aquest complement és 
la diferència entre l'import de la prestació econòmica vinculada a aquests 
serveis de grau III i la prestació econòmica vinculada a aquests serveis de 
grau II. 

Capítol II. Mesures extraordinàries en l'àmbit de la cultura 

Article 4. Objecte i finalitat de la prestació 

S'estableix un ajut extraordinari, de pagament únic, per un import fix de 750 
euros destinat a les persones professionals, tècniques i docents del sector de 
les arts escèniques, arts visuals i música, que té com a finalitat afavorir la 
sostenibilitat econòmica del sector cultural i pal·liar la situació de necessitat 
material i de vulnerabilitat d'aquestes persones i les seves unitats familiars a 
Catalunya, que han patit durant l'any 2020 una reducció dràstica i involuntà-
ria dels seus ingressos econòmics a conseqüència de la crisi sanitària de la 
COVID-19. 

Article 5. Persones beneficiàries i requisits 

Les persones beneficiàries de l'ajut extraordinari per a les persones professi-
onals, tècniques i docents del sector de les arts escèniques, arts visuals i mú-
sica que han vist les seves activitats suspeses o restringides per raó de la crisi 
sanitària a Catalunya, són les persones que acreditin el compliment dels re-
quisits següents: 

a) Tenir divuit anys o més. 

b) Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya. 

c) Haver exercit alguna activitat professional, per compte propi, en situació 
d'alta en el Règim especial d'autònoms de la Seguretat Social (RETA) o per 
compte d'altri, en el Sistema Especial d'Artistes del Règim general de la 
Seguretat Social o en el Règim general de la Seguretat Social per les matei-
xes activitats, com a mínim un dia de l'any 2020. 

d) Haver obtingut uns ingressos durant l'any 2020 que no hagin superat l'im-
port de 20.000 euros. 

e) Acreditar les activitats o serveis culturals suspesos per raó de la crisi sani-
tària (festivals, espectacles, concerts, xerrades, recitals, tallers, classes, cur-
sos o d'altres), o als quals s'havia compromès. 

Article 6. Atorgament, pagament i compatibilitat 

6.1 Aquest ajut s'atorga en un pagament únic, pel procediment de concurrèn-
cia no competitiva, fins a l'exhauriment de la partida pressupostària destina-
da a aquests efectes. 

6.2 L'ajut és compatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o sub-
venció, públic o privat, destinat a la mateixa finalitat percebut durant l'any 
2020, però incompatible amb els ajuts que preveu l'Ordre TSF/33/2021, de 5 
de febrer, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia de l'ajut extraordina-
ri dirigit a persones treballadores afectades per un expedient de regulació 
temporal d'ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-
19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació 
extraordinària, i amb els ajuts que preveu l'Ordre TSF/32/2021, de 5 de fe-
brer, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris 
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per al manteniment de l'activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a 
persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autò-
nomes que formin part d'una microempresa. L'atorgament de la prestació 
està sotmès a disponibilitat pressupostària. 

6.3 Aquesta prestació extraordinària, atenent l'objecte i la seva finalitat, no 
pot ser objecte de cessió, embargament o retenció. 

Article 7. Procediment de tramitació 

7.1 L'òrgan competent del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
ha d'aprovar una resolució de convocatòria que s'ha de publicar en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), la qual ha de concretar el 
procediment de tramitació i concessió de la prestació, d'acord amb el que 
preveu l'apartat 8 d'aquest article. 

7.2 Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de 
les subvencions i la seva justificació s'han de presentar segons els models 
normalitzats i seguint les indicacions que s'estableixin, que estaran disponi-
bles a l'espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya. El 
termini per presentar les sol·licituds estarà obert durant cinc dies hàbils a 
partir de l'endemà de la publicació en el DOGC de la resolució de la convo-
catòria d'aquest ajut. 

7.3 La situació d'excepcionalitat obliga a prendre mesures de simplificació 
administrativa i, per aquest motiu, en la fase de tramitació s'ha de declarar 
responsablement el compliment dels requisits mitjançant la sol·licitud. 

7.4 La inexactitud, la falsedat o l'omissió de caràcter essencial de qualsevol 
dada en la declaració responsable, poden deixar sense efecte aquest tràmit, 
des del moment en què se'n tingui constància i amb l'audiència prèvia de la 
persona interessada, i, en conseqüència, pot comportar la inadmissió de la 
sol·licitud de la prestació, sens perjudici que puguin ser causa de revocació si 
es coneixen amb posterioritat a la concessió, així com d'altres conseqüències 
que preveu l'ordenament jurídic. 

7.5 L'òrgan instructor, a fi d'obtenir una evidència raonable sobre la correcta 
aplicació de l'ajut, elaborarà un pla de verificació posterior, que pot compor-
tar que les persones sol·licitants presentin la documentació acreditativa que 
s'indica a la convocatòria quan així se sol·liciti. 

7.6 El termini màxim per notificar i emetre resolució és de tres mesos a 
comptar de l'endemà de la data de presentació de la sol·licitud, sens perjudici 
que la convocatòria pugui reduir aquest termini. Un cop finalitzat el termini 
establert sense que s'hagi notificat la resolució expressa, la sol·licitud s'ha 
d'entendre desestimada. 

7.7 L'òrgan competent per tramitar i resoldre les sol·licituds de l'ajut 
extraordinari per a les persones professionals, tècniques i docents del sector 
de les arts escèniques, arts visuals i música, és la Direcció General de Presta-
cions Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

7.8 El criteri d'atorgament dels ajuts és la presentació dins del termini de la 
sol·licitud, sempre que es compleixin els requisits per ser-ne beneficiari i 
d'acord amb la disponibilitat de crèdit. En cas que la dotació pressupostària 
no sigui suficient per a totes les sol·licituds presentades, i no sigui possible 
ampliar aquesta dotació, l'ajut s'ha d'atorgar de manera prioritària i preferent 
als beneficiaris amb menys ingressos, fins a l'exhauriment total de la dotació. 
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7.9 D'acord amb el que estableix l'article 13.2.e) de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, no podran obtenir la condició de benefi-
ciaris d'aquest ajut les persones que no estiguin al corrent en les seves obli-
gacions tributàries. 

Article 8. Aplicació pressupostària i finançament 

L'import màxim corresponent al pagament d'aquestes subvencions, per a 
l'exercici 2021, és de 4.500.000 euros i s'imputa a la partida pressupostària 
D/480000190/3171 del centre gestor BE19. L'import màxim destinat a 
aquest ajut es pot ampliar mitjançant resolució de la persona titular del de-
partament competent en matèria de prestacions socials. 

Capítol III. Modificació del Decret llei 25/2020, de 16 de juny, 
de mesures extraordinàries en matèria social i de caràcter 
fiscal i administratiu 

Article 9 

Es modifica l'article 12 del Decret llei 25/2020, de 16 de juny, de mesures 
extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i administratiu, que que-
da redactat de la manera següent: 

«Article 12. Període d'execució 

El període d'execució de les accions objecte de la subvenció s'inicia el 14 de 
març de 2020 i finalitza el 25 d'octubre de 2021.» 

Disposició transitòria. Aplicació retroactiva de preceptes de-
terminats 

L'aplicació dels nous imports que estableixen el capítol I i els annexos d'a-
quest Decret llei té efectes retroactius a partir de l'1 de gener de 2021, excep-
te els imports relatius al cost del copagament dels serveis que indica l'annex 
1, que tenen efectes a partir del primer dia del mes següent a l'entrada en 
vigor d'aquest Decret llei. 

Disposicions finals 

Primera. Rang normatiu de determinats preceptes 

1. L'article 2 i els annexos d'aquest Decret llei mantenen rang reglamentari 
d'ordre a l'efecte del seu desplegament, modificació i derogació, i, per tant, 
s'hauran d'aplicar fins que s'aprovi una nova ordre de modificació dels preus 
que estableix la Cartera de serveis socials. 

2. En el cas dels serveis que no tenen els preus que estableix la Cartera de 
serveis socials, l'import es pot 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 preveu el Decret 
69/2020, de 14 de juliol, d'acreditació, concert social i gestió delegada en la 
Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública. 

Segona. Modificació automàtica d'instruments de relació 

Els nous imports que fixen el capítol I i els annexos d'aquest Decret llei mo-
difiquen de manera automàtica els que estableixen les resolucions, els con-
tractes, els convenis, les ordres o qualsevol altre instrument de relació vi-
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gent, de manera que s'autoritza el pagament immediat d'aquests imports ac-
tualitzats mitjançant la facturació i els altres mecanismes de pagament men-
suals. 

Tercera. Habilitació per al desenvolupament reglamentari 

Es faculta la Direcció General de Prestacions Socials del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies per dictar les instruccions administratives 
oportunes per fer efectiu l'ajut extraordinari regulat en el capítol II d'aquest 
Decret llei. 

Quarta. Entrada en vigor 

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva 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, 16 de febrer de 2021 

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 1. Actualització del cost de referència, el mòdul social i 
el copagament relatiu a les prestacions no gratuïtes de la 
Cartera de serveis socials de serveis de centre de dia per a 
gent gran, residència assistida per a gent gran grau II i grau 
III i habitatge tutelat per a gent gran 

  2021 

Codi de la 
prestació 

Prestació Cost de referència Mòdul social Copagament 

Import Unitat Import Unitat 
Import 
màxim Unitat 

1.2.3.1 Servei de 
centre de dia 
per a gent 
gran de ca-
ràcter tempo-
ral o perma-
nent 

31,71 € €/estada     

964,51 € €/mes 371,61 € €/mes 592,90 € €/mes 

697,62 € €/mes  
dies 

labora- 
bles 

268,78 € €/mes  
dies  

labora- 
bles 

428,84 € €/mes  
dies 

labora- 
bles 

1.2.3.3.2.2 Servei de 
residència 
assistida per 
a gent gran 
de caràcter 
temporal o 
permanent. 
Grau II 

63,92 € €/estada 

    
1.944,23 € €/mes 496,36 € €/mes 1.447,87 € €/mes 

1.2.3.3.2.3 Servei de 
residència 
assistida per 

63,92 € €/estada 
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a gent gran 
de caràcter 
temporal o 
permanent. 
Grau III 

1.944,23 € €/mes 496,36 € €/mes 1.447,87 € €/mes 

1.2.3.3.4 Servei d'habi-
tatge tutelat 
per a gent 
gran de ca-
ràcter tempo-
ral o perma-
nent 

9,70 € €/estada     

295,04 € €/mes 61,77 € €/mes 233,27 € €/mes 

 

Annex 2. Actualització de tarifes de serveis específics 

Nom del servei Tipus de servei Nova tarifa 

Centre de dia per a gent 
gran L'Eixample Centre de dia per a gent gran 44,63 €/estada 

Centre de dia per a gent 
gran Alzheimer Centre 
Educacional Centre de dia per a gent gran 45,77 €/estada 

Centre de dia per a gent 
gran Nostra Senyora de 
Ribera Centre de dia per a gent gran 36,16 €/estada 

 

Antecedents del Decret llei 

1. Text del Projecte de decret llei de mesures extraordinàries de caràcter 
social i en l'àmbit de la cultura amb motiu de la pandèmia de la COVID-19 i 
de modificació del Decret llei 25/2020, de 16 de juny, de mesures extraordi-
nàries en matèria social i de caràcter fiscal i administratiu, aprovat pel Go-
vern a la sessió de data 16 de febrer de 2021 

2. Justificant d'inici de la tramitació, del secretari general al secretari del 
Govern, de 12 de febrer de 2021 

3. Memòria econòmica de la Sub-directora general de Gestió de Recursos, de 
12 de  febrer de 2021 

4. Informe proposta de la Secretària d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, de 
12 de  febrer de 2021 

5. Memòria justificativa i econòmica del Director General de Prestacions 
Socials, de 14 de febrer de 2021 

6. Informe justificatiu de la Directora General de l'Autonomia Personal i la 
Discapacitat, de 15 de febrer de 2021 

7. Memòria econòmica de la Secretària d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, 
de 15 de febrer de 2021 

8. Informe econòmic, de la Sub-directora general de Planificació i Gestió 
Pressupostària, de 15 de febrer de 2021 

9. Ordre d'inserció al DOGC, de 15 de febrer de 2021 

10. Informe jurídic de l'Advocat en Cap i la Cap de l'Àrea Jurídica de Treball  
i Relacions Laborals, de 15 de febrer de 2021 

11. Informe de la directora general de Pressupostos, de 15 de febrer de 2021 
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12. Certificat del secretari del Govern, de 17 de febrer de 2021 

13. Decret llei 9/2021, de 16 de febrer, de mesures extraordinàries de caràc-
ter social i en l'àmbit de la cultura amb motiu de la pandèmia de la COVID-
19 i de modificació del Decret llei 25/2020, de 16 de juny, de mesures extra-
ordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i administratiu, publicat al 
DOGC núm. 8343 - 17.2.2021 

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l'Arxiu del 
Parlament. 
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Punt 5 | Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei 

Decret llei 3/2021, del 12 de gener, de modificació de la Llei 
15/2020, del 22 de desembre, de les àrees de promoció eco-
nòmica urbana 

203-00083/12 

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT 

Reg. 89080 / Coneixement: Mesa de la Diputació Permanent, 20.01.2021 

Acord: La Mesa de la Diputació Permanent, en la sessió tinguda el dia 20 de 
gener de 2021, ha pres coneixement del Decret llei 3/2021, del 12 de gener, 
de modificació de la Llei 15/2020, del 22 de desembre, de les àrees de pro-
moció econòmica urbana, publicat al DOGC 8315, i ha manifestat que el 
termini de 30 dies perquè  el Parlament el controli pel procediment que esta-
bleix l'article 158 del Reglament del Parlament s'inicia el dia 15.01.2021.  

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 12 de gener de 2021, 
s'ha pres, entre d'altres, l'acord que es reprodueix a continuació:  

«A proposta del conseller d'Empresa i Coneixement, s'aprova la iniciativa 
SIG21EMC0009 - Projecte de decret llei de modificació de la Llei 15/2020, 
del 22 de desembre, de les àrees de promoció econòmica urbana.» 

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, a 12 de gener de 
2021 

Decret llei 3/2021, de 12 de gener, de modificació de la Llei 
15/2020, del 22 de desembre, de les àrees de promoció eco-
nòmica urbana 

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 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 

L'article 5.1, lletra c), de Llei 15/2020, del 22 de desembre, de les àrees de 
promoció econòmica urbana, preveu que la iniciativa per a delimitar i consti-
tuir aquestes àrees pugui correspondre a l'ajuntament del municipi en què es 
vol delimitar l'àrea de promoció econòmica urbana, si compta, com a mínim, 
amb l'informe d'una de les organitzacions empresarials territorials represen-
tatives de la zona afectada. No obstant això, l'article 10 de la Llei 15/2020, 
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de 22 de desembre, que estableix el procediment de delimitació de les àrees 
de promoció econòmica urbana, omet la regulació d'aquest procediment 
quan la iniciativa per a delimitar i constituir aquestes àrees correspon a l'a-
juntament. En aquest sentit, s'ha d'indicar que la redacció de l'article 10 de la 
Llei és conseqüència de l'aprovació totalment imprevista d'una esmena en el 
decurs de la votació final de la Llei al Ple del Parlament, que va tenir lloc en 
la sessió dels dies 17 i 18 de desembre de 2020. L'aprovació de l'esmena no 
va ser recomanada en ponència i va ser rebutjada posteriorment en el decurs 
del debat de l'aprovació del Dictamen en la Comissió d'Empresa i Coneixe-
ment del Parlament. La aprovació no pretesa d'aquesta esmena ha comportat 
la supressió, a l'article 10 de la Llei, del procediment de delimitació de les 
àrees de promoció econòmica urbana quan la iniciativa correspon a l'ajunta-
ment i suposa que es produeixi un problema greu de congruència en el text 
de la Llei. Aquesta redacció de l'article, en definitiva, deixa coixa la regula-
ció del procediment de delimitació de les àrees de promoció econòmica ur-
bana quan la iniciativa correspon a l'ajuntament, atès que no el regula, i, per 
tant, va en detriment del principi de seguretat jurídica. 

En conseqüència, i a fi de resoldre la situació produïda, és necessària i ur-
gent, d'acord amb l'article 64 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, l'apro-
vació d'aquest decret llei, per modificar l'article 10 de la Llei 15/2020, de 22 
de desembre, de les àrees de promoció econòmica urbana, per tal que preve-
gi la regulació del procediment de delimitació de les àrees de promoció eco-
nòmica urbana a iniciativa dels ajuntaments, en coherència amb l'article 5 de 
la Llei, que se la reconeix. D'aquesta manera s'elimina la incongruència de la 
norma en no establir un procediment de delimitació quan aquest tipus d'ens 
pretén exercir la iniciativa i que, de fet, pots suposar, dificultar, quan no im-
possibilitar, la constitució d'algunes d'aquestes àrees, en perjudici dels objec-
tius de la Llei. 

En aquest cas concorren circumstàncies excepcionals i rellevants que deter-
minen la necessitat d'una acció normativa immediata que aprovi mesures que 
no es poden demorar durant el temps necessari per tramitar-les pel procedi-
ment legislatiu ordinari. En la modificació de la Llei 15/2020, de 22 de 
desembre, que preveu aquest decret llei concorren les circumstàncies indica-
des. 

La urgència es vincula a la impossibilitat d'utilitzar el procediment parla-
mentari ordinari ateses les circumstàncies actuals, de manera que el Govern 
està legitimat per recórrer al Decret llei quan per la via de la tramitació par-
lamentària de naturalesa més urgent no fos raonablement viable o possible 
d'assolir els objectius perseguits per l'acció normativa. 

Així mateix, les mesures que regula aquest decret llei han d'aplicar-se de 
forma immediata, atès que cal disposar dels mecanismes jurídics necessaris 
que resolguin l'omissió produïda en el text de l'article 10 de la Llei 15/2020, 
de 22 de desembre, de les àrees de promoció econòmica urbana 

Totes aquestes mesures justifiquen la seva adequació a la situació d'extraor-
dinària urgència que constitueix el supòsit habilitant i que és precisament la 
que es tracta d'afrontar. 

D'altra banda la matèria objecte d'aquest Decret llei no forma part de les 
matèries reservades a llei per l'article 64.1 de l'Estatut d'Autonomia de Cata-
lunya,  
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Aquest decret llei conté un article únic i una disposició final, l'article únic 
modifica l'article 10 de la Llei 15/2020, de 22 de desembre, de les àrees de 
promoció econòmica urbana, a fi de preveure el procediment de delimitació 
d'aquestes àrees quan la iniciativa correspon als ajuntaments, en connexió a 
l'article 5 de la mateixa Llei, que reconeix als ajuntaments la iniciativa per 
delimitar i constituir les àrees de promoció econòmica urbana. En aquest 
sentit, el text del Projecte de decret llei afegeix un apartat 3 a fi de regular el 
procediment de delimitació de les àrees de promoció econòmica urbana quan 
la iniciativa correspon als ajuntaments, atenent a les peculiaritats d'aquests 
ens locals. 

Així mateix, el Decret llei preveu una disposició final per determinar l'entra-
da en vigor immediata de la disposició. 

Aquest Decret llei es fonamenta en les competències exclusives que la Gene-
ralitat de Catalunya exerceix en matèria comerç i fires d'acord amb l'article 
121 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya en la competència exclusiva en 
matèria de turisme que estableix l'article 171, en la competència en matèria 
d'indústria que estableix l'article 139.1 i en la competència en matèria de 
promoció de l'activitat econòmica que estableix l'article 152.1. 

Els municipis exerceixen les funcions que estableix aquesta llei d'acord amb 
les competències que els atribueix l'article 84.2.i de l'Estatut d'autonomia. 

Atès el que preveu l'article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la 
presidència de la Generalitat i del Govern; en ús de l'autorització que conce-
deix l'article 64 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; a proposta del conse-
ller d'Empresa i Coneixement, i d'acord amb el Govern, 

Decreto:  

Article únic 

Es modifica l'article 10 de la Llei 15/2020, de 22 de desembre, que queda 
redactat de la manera següent:  

Article 10. Procediment de delimitació de les àrees de promoció econòmica 
urbana 

1. Per a delimitar una àrea de promoció econòmica urbana cal seguir el pro-
cediment següent:  

a) El projecte per a delimitar l'àrea s'ha de presentar a l'ajuntament correspo-
nent mitjançant una sol·licitud acompanyada dels documents amb la infor-
mació a què fa referència l'article 6. 

No es poden admetre a tràmit les sol·licituds per a la constitució d'una àrea 
de promoció econòmica urbana en els casos en què la sol·licitud proposi 
algun dels supòsits següents:  

- Una àrea que coincideixi totalment o parcialment amb l'espai geogràfic 
d'una àrea ja existent. 

- Una àrea que coincideixi totalment o parcialment amb l'espai geogràfic 
d'una altra proposta que s'hagi presentat amb anterioritat i estigui en tràmit. 

En cas que el projecte de constitució de l'àrea afecti més d'un municipi, la 
tramitació s'ha de fer en cadascun dels ajuntaments dels municipis implicats. 
En aquest cas, les referències que els articles d'aquesta llei fan a l'ajuntament 
s'han d'entendre fetes a tots els ajuntaments afectats. 
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b) L'òrgan competent en matèria de promoció econòmica de l'ajuntament, 
amb la verificació prèvia de les dades presentades, en el termini de dos me-
sos a comptar de la presentació de la sol·licitud, ha de resoldre motivada-
ment l'aprovació inicial o la desestimació del projecte presentat i la constitu-
ció d'un grup de treball paritari integrat, d'una banda, pels representants de 
l'ajuntament i, de l'altra, per representants designats pels sol·licitants, amb 
indicació del regidor que el presidirà. 

Un cop aprovat inicialment el projecte, l'ajuntament, en el termini de set 
dies, ha de sotmetre el projecte a informació pública, com a mínim en el web 
de l'ajuntament, durant el període d'un mes, amb notificació individual i fe-
faent a cadascuna de les persones titulars del dret de possessió dels locals de 
la zona delimitada en el projecte presentat. L'acord d'aprovació inicial ha de 
preveure l'inici dels tràmits per a la aprovació o, si s'escau, la modificació de 
les ordenances fiscals pertinents per a poder fer efectiva la recaptació de les 
quotes per al finançament de l'àrea de promoció econòmica urbana. 

c) Si en el termini de dos mesos a comptar de la presentació de la sol·licitud 
l'òrgan competent de l'ajuntament no ha aprovat inicialment el projecte pre-
sentat, la sol·licitud s'entén desestimada. 

d) Un cop finalitzat el termini d'informació pública, i rebudes les 
al·legacions, el grup de treball ha de valorar les al·legacions presentades i 
s'ha de pronunciar expressament sobre la idoneïtat i l'encaix de les actuaci-
ons previstes en l'àrea de promoció econòmica urbana, i, si s'escau, ha de 
proposar un text refós del projecte. 

e) El projecte de delimitació de l'àrea de promoció econòmica urbana a què 
es refereix l'article 6, una vegada ha estat acordat pel grup de treball, s'ha de 
sotmetre a la votació de totes les persones titulars del dret de possessió dels 
locals que, d'acord amb l'article 5.2, formen part de l'àrea delimitada. 

f) La convocatòria per a la votació s'ha de notificar de manera individual i 
fefaent a cadascuna de les persones titulars del dret de possessió esmentades 
en la lletra e.  La comunicació s'ha de fer amb una antelació mínima de quin-
ze dies respecte de la data de votació acordada, i ha d'indicar:  

- El lloc web de l'ajuntament en què s'hagi inserit el text íntegre del projecte. 

- El cens de votants. 

- Els dies durant els quals pot tenir lloc la votació, ja sigui físicament, al lloc 
i l'hora que s'indiquin, o per mitjans telemàtics. En cas de votació telemàtica, 
el període de votació no pot ésser inferior a set dies ni superior a quinze. 

g) Les persones titulars del dret de possessió disposen del nombre de vots 
resultants de la suma dels que se'ls atribueixin en funció de les superfícies 
cadastrals de cadascun dels establiments o locals dels quals són titulars, que 
es determinen d'acord amb el que estableix l'article 7. 

Els establiments comercials col·lectius definits en l'article 5.b del Decret llei 
1/2009, del 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials, o la 
legislació que el substitueixi, es consideren un sol local. 

En el cas de cotitularitat del dret de possessió sobre un mateix local, les per-
sones cotitulars han de designar formalment un representant, que serà la 
persona que exercirà el dret a vot. 

h) En el termini de set dies a comptar de la finalització de la votació, l'ajun-
tament ha de fer públics els resultats de la votació, com a mínim en el seu 
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web i al seu tauler d'anuncis, i ha de notificar el resultat a totes les persones 
titulars del dret de possessió dels locals de l'àrea. 

i) Per a l'aprovació del projecte cal la participació dels titulars del dret de 
possessió que representin com a mínim el cinquanta per cent dels locals o 
establiments inclosos en l'àmbit de l'àrea de promoció econòmica urbana. El 
projecte es considera aprovat si obté la majoria absoluta dels vots emesos. 

j) El control del procés de votació l'exerceix l'ajuntament. Els costos que se'n 
derivin els assumeixen les persones promotores del projecte de l'àrea. 

2. L'ajuntament ha de verificar i validar que les dades presentades en el plà-
nol a escala i el cens dels locals afectats per la proposta de creació d'una àrea 
de promoció econòmica urbana a què fa referència l'article 6.c són correctes i 
es corresponen amb els registres municipals. En cas de disconformitat o 
d'imprecisions, l'ajuntament ho ha de comunicar als promotors de l'àrea, que 
han d'esmenar els errors. 

3. Quan la iniciativa per delimitar una àrea de promoció econòmica urbana 
l'exerceix l'ajuntament el procediment a seguir és el següent:  

a) L'ajuntament ha de sotmetre directament el projecte de delimitació de 
l'APEU, amb el contingut detallat a l'article 6 d'aquesta Llei, a informació 
pública. 

b) Els titulars del dret de possessió dels locals afectats pel projecte de l'ajun-
tament podran proposar la constitució d'un grup de treball, que s'ha d'ajustar 
a les característiques detallades en l'apartat 10.1.b d'aquest article, i designar 
els representants que n'hauran de formar part. En cas contrari l'òrgan compe-
tent de l'ajuntament ha de valorar les al·legacions presentades i ha de presen-
tar un text refós del projecte. 

c) El text refós del projecte acordat s'ha de sotmetre a votació de totes les 
persones titulars del dret de possessió dels locals, que d'acord amb l'article 
5.2 d'aquesta Llei formen part de l'àrea delimitada, seguint amb el procedi-
ment dels apartats 10.1.f i següents d'aquest article. 

Disposició final. Entrada en vigor 

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

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

Barcelona, 12 de gener de 2021 

Pere Aragonès i Garcia, cvcepresident del Govern en substitució de la presi-
dència de la Generalitat i conseller d'Economia i Hisenda; Ramon Tremosa i 
Balcells, conseller d'Empresa i Coneixement 

Antecedents del Decret llei 

Doc. 01. Comunicació al secretari del Govern (art 38 Llei 13/2008) 

Doc. 02. Versió preliminar de la iniciativa 

Doc. 03. Informe justificatiu (art 38 Llei 13/2008) 

Doc. 04. Informe jurídic 

Doc. 05. Versió definitiva del Decret llei aprovada pel Govern 



Dossier DP 7 
24 de febrer de 2021 

44 

 

Doc. 06. Certificat del secretari del Govern 

Doc. 07. Publicació al DOGC 

Doc. 08. Certificat del secretari general d'Empresa i Coneixement 

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l'Arxiu del 
Parlament. 
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Punt 6 | Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei 

Decret llei 5/2021, del 2 de febrer, pel qual s'aproven mesu-
res urgents per a la implementació i gestió dels fons proce-
dents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons 
REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya 
i el seu sector públic 

203-00085/12 

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT 

Reg. 89286 / Coneixement: Mesa de la Diputació Permanent, 18.02.2021 

Acord: La Mesa de la Diputació Permanent, en la sessió tinguda el dia 18 de 
febrer de 2021, ha pres coneixement del Decret llei 5/2021, del 2 de febrer, 
pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons 
procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-
EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector pú-
blic, publicat al DOGC 8333, de 4 de febrer de 2021, i ha manifestat que el 
termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment que esta-
bleix l'article 158 del Reglament del Parlament s'inicia el dia  5 de febrer de 
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 2 de febrer de 2021, 
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 SIG21VEH0113 - Projecte de decret llei pel qual s'a-
proven mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents 
del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic. 

Aquest Decret llei és a proposta conjunta amb el conseller de Polítiques Di-
gitals i Administració Pública.» 

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona el 2 de febrer de 
2021. 

Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesu-
res urgents per a la implementació i gestió dels fons proce-
dents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons 
REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya 
i el seu sector públic. 

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;  
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D'acord amb això, promulgo aquest 

Decret llei 

Exposició de motius 

I 

La ràpida propagació de la pandèmia de la COVID-19 ha tingut unes devas-
tadores conseqüències en tot el món pel que fa a la salut de les persones, 
però també ha tingut una gran repercussió social i econòmica. Per fer front a 
la crisi sanitària, a Catalunya es van adoptar mesures excepcionals de confi-
nament de la població, de distància i de protecció, de restricció de la mobili-
tat i de la interacció social, així com de paralització de gran part de l'activitat 
productiva, algunes de les quals encara continuen vigents, que han tingut un 
impacte negatiu en l'economia catalana. 

Una situació semblant ha afectat tots els estats membres de la Unió Europea, 
cosa que ha donat lloc a una crisi sanitària i econòmica sense precedents. Per 
tal de fer-hi front, el Consell Europeu, en la cimera celebrada el 21 de juliol 
de 2020, va adoptar un ampli conjunt de mesures adreçades a la recuperació 
econòmica, que requereixen quantitats substancials d'inversió pública i pri-
vada, amb l'objectiu de situar la Unió Europea fermament en el camí de la 
recuperació sostenible i resistent, crear llocs de treball d'alta qualitat, pro-
moure la inclusió social i reparar els danys immediats causats per la crisi de 
la COVID-19, tot donant suport, al mateix temps, a les prioritats ecològiques 
i digitals de la UE. 

Les mesures aprovades s'articulen mitjançant un doble nivell de resposta: 
l'instrument Next Generation EU (en endavant, fons NGEU), dotat amb 
750.000 milions d'euros, que destinarà al pressupost de la UE finançament 
addicional obtingut en els mercats financers durant el període 2021-2024, i 
un pressupost europeu a llarg termini reforçat per al període 2021-2027. Els 
pilars del fons NGEU són tres:  

a) Instruments per donar suport als esforços dels estats membres per recupe-
rar-se, reparar els danys i sortir reforçats de la crisi, com el Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència;  

b) Mesures per impulsar la inversió privada i donar suport a les empreses 
amb dificultats amb l'objectiu de rellançar l'economia;  

c) Aprenentatge de l'experiència de la crisi i, a través del reforçament dels 
programes clau de la UE, fer que el mercat únic esdevingui més resilient i 
accelerar la doble transició ecològica i digital. 

En aquest sentit, els reglaments de la UE subratllen que l'instrument NGEU 
inclou mesures adreçades al restabliment dels mercats laborals i la protecció 
social, així com als sistemes d'atenció de la salut, per revitalitzar el potencial 
de creixement sostenible i el treball, amb la finalitat de reforçar la cohesió 
entre els estats membres i ajudar en la seva transició cap a una economia 
ecològica i digital, per prestar ajuda a les empreses afectades per l'impacte de 
la crisi de la COVID-19, en particular les petites i mitjanes empreses, així 
com ajuts a la inversió en activitats que són essencials per enfortir el creixe-
ment sostenible de la UE, inclosa la inversió financera directa a les empre-
ses, les mesures d'investigació i innovació en resposta a la crisi de la CO-
VID-19, la creació de capacitat a nivell de la UE per millorar la preparació 
per a futures crisis, el manteniment dels esforços per garantir una economia 
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neutra des del punt de vista climàtic i l'ajut a l'agricultura i el desenvolupa-
ment de les zones rurals per fer front als efectes de la crisi de la COVID-19. 

II 

Ens trobem, doncs, davant d'una oportunitat excepcional per impulsar la 
transformació del model econòmic i social cap a un nou model productiu 
més sostenible i resilient, respectuós amb el medi ambient, de forma que tant 
les empreses com la ciutadania es puguin beneficiar d'una transició ecològica 
sostenible i una economia més justa i socialment equitativa, basada en el 
foment de l'eficiència energètica i l'ús de les energies alternatives, la mobili-
tat sostenible, la protecció de la biodiversitat i la lluita contra el canvi climà-
tic, entre d'altres aspectes. Al mateix temps, l'instrument NGEU ha de per-
metre mobilitzar les inversions necessàries per impulsar estratègies de 
digitalització que coadjuvin en la transformació de sectors, de territoris i 
d'estructures. 

Per aquest motiu, paral·lelament a l'aprovació pel Consell Europeu de l'ins-
trument de recuperació, transformació i resiliència, el Govern de la Generali-
tat va aprovar el juliol de 2020 el Pla de reactivació econòmica i de recupe-
ració social articulat al voltant de 5 eixos:  

Eix 1: Economia per a la vida. 

Eix 2: Digitalització. 

Eix 3: Transició ecològica. 

Eix 4: Societat del Coneixement. 

Eix 5: Actuacions transversals. 

Aquest Pla inclou 20 projectes transformadors que s'han discutit i consensuat 
en diferents grups de treball i amb la participació d'experts externs a l'Admi-
nistració de la Generalitat, amb l'objectiu de marcar les prioritats i els objec-
tius del Govern en aquesta fase preliminar, en l'espera de disposar de les 
eines necessàries per a la implementació i aplicació dels fons NGEU. 

III 

Tanmateix, la clau per a poder-se beneficiar d'aquests fons NGEU rau en la 
capacitat d'articular aliances entre el sector públic i el privat i en una àgil, 
rigorosa i transparent tramitació administrativa dels procediments. Amb 
aquesta finalitat, per al conjunt de l'Estat, s'ha establert, mitjançant el Reial 
decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents 
per a la modernització de les administracions públiques i per a l'execució del 
Pla de recuperació, transformació i resiliència, el marc general bàsic que ha 
de permetre mobilitzar inversions i projectes i facilitar, dins del calendari 
temporal marcat per la UE, la gestió administrativa necessària perquè el 
màxim de projectes es puguin beneficiar del finançament europeu NGEU. En 
aquest sentit, el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, modifica di-
verses lleis estatals amb l'objectiu de facilitar la tramitació per l'Administra-
ció general de l'Estat dels procediments administratius de la seva competèn-
cia, sense condicionar, però, la forma en què les comunitats autònomes, 
d'acord amb les seves competències d'autoorganització i per a establir espe-
cialitats procedimentals, decideixin configurar els seus respectius procedi-
ments de tramitació normativa amb la mateixa finalitat d'agilitar l'execució 
dels fons europeus, tal com estableix aquest Reial decret llei a l'apartat XI de 
l'exposició de motius. 
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L'aplicació d'aquestes mesures a Catalunya, doncs, requereix una adaptació 
normativa que faciliti una gestió adequada, en la qual es conciliïn els princi-
pis d'eficàcia, simplificació i celeritat amb els de la seguretat jurídica, la 
transparència i la bona administració. Al mateix temps, és necessari també 
establir i fomentar mecanismes per a la col·laboració i la cooperació entre 
l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, inclòs l'àmbit univer-
sitari, i les entitats locals de Catalunya i el seu sector públic, d'una banda, 
així com entre el sector públic i el privat, de l'altra. Igualment, cal crear es-
pais de diàleg i de participació del sector privat i dels agents socials amb 
l'objectiu de sumar esforços i consensos tant entre els diferents actors del 
sector públic com també entre el sector públic i el privat, a l'efecte d'aconse-
guir la transformació social i econòmica que el país necessita, modernitzant 
les estructures, els serveis i les prestacions públiques, però també protegint i 
reforçant el teixit productiu del país, creant ocupació de qualitat i fomentant 
una societat més justa  i equitativa. 

IV 

Amb aquests objectius, el present Decret llei s'estructura en trenta-tres arti-
cles, agrupats en set títols, alguns dividits en capítols, set disposicions addi-
cionals i una disposició final. 

El títol 1, integrat pels articles 1 a 3, recull les disposicions generals, és a dir, 
l'objecte i àmbit d'aplicació del Decret llei, així com els principis de tramita-
ció que regeixen la implementació i gestió dels fons europeus del Mecanis-
me de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU quan la Generalitat 
de Catalunya sigui la responsable de la seva gestió i control, com són la prio-
ritat, la preferència i la celeritat en la tramitació de tots els procediments 
derivats d'aquests fons. 

El títol 2 està integrat pels articles 4 a 10 i recull les especialitats en matèria 
de gestió pressupostària i econòmica. Aquest títol regula els crèdits pressu-
postaris, la seva afectació i nivell de vinculació, així com les competències 
específiques en matèria de modificacions pressupostàries i el règim de com-
promisos de despesa amb càrrec a pressupostos d'exercicis futurs. Regula, 
així mateix, els romanents i el sistema de seguiment dels fons consistent en 
el rendiment de comptes per part de l'Administració de la Generalitat i les 
entitats del seu sector públic. 

El títol 3, integrat per l'article 11, està destinat a les especialitats en matèria 
de subvencions i ajuts públics de l'Administració de la Generalitat de Cata-
lunya, les entitats del seu sector públic administratiu i el Servei Català de la 
Salut. S'hi regulen les actuacions dels òrgans concedents de subvencions 
i ajuts públics per tal d'agilitzar les actuacions administratives, establint la 
possibilitat que les bases reguladores i les convocatòries prevegin mesures 
de flexibilització en la tramitació de les subvencions i ajuts. En aquest sentit, 
per una banda, es preveu la possibilitat de publicar de forma separada però 
en el mateix moment la disposició que aprova les bases reguladores i la reso-
lució administrativa de la convocatòria corresponent, de manera que s'opti-
mitza i agilita el tràmit de la seva publicitat. 

Per altra banda, es permet que de forma motivada es faci ús del compte jus-
tificatiu sense aportació de justificants en determinats casos, així com la jus-
tificació mitjançant mòduls. 

En darrer lloc, es preveu l'aportació de la declaració responsable per substi-
tuir l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Segu-
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retat Social de forma que la tramitació de les subvencions sigui més àgil i 
òptima per a aquestes quanties. 

Pel que fa als ajuts per raó d'un estat, situació o fet en què es trobin o supor-
tin els sol·licitants s'estén a aquests fons l'aplicació del règim jurídic d'ajuts 
extraordinaris regulats als articles 1 i 2 del Decret llei 46/2020, de 24 de 
novembre, de mesures urgents de caràcter administratiu, tributari i de control 
financer. 

El títol 4 i el títol 5 s'adrecen a tot el sector públic de Catalunya. El títol 4 
s'estructura en tres capítols, i es refereix a les especialitats en matèria de 
contractació pública. El capítol 1 (articles 12 i 13) estableix la definició de 
contracte i la seva finalitat, als efectes d'aquest Decret llei, així com els ob-
jectius dels procediments de contractació que es financin amb fons proce-
dents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU. El 
capítol 2, que el conformen els articles 14 a 17, recull les normes que inte-
gren la tramitació dels contractes i acords marc que es financin amb els fons 
esmentats. S'estableix, com a criteri per facilitar la concurrència i la partici-
pació de les petites i mitjanes empreses i la presentació de solucions innova-
dores per part de les empreses emergents, la utilització de les consultes pre-
liminars de mercat. Així mateix, amb l'objectiu d'agilitar i homogeneïtzar 
procediments, es preveu l'aprovació de plecs tipus de clàusules administrati-
ves i models o formularis de prescripcions tècniques. Finalment, es recullen 
mesures específiques de seguiment del compliment i execució dels contrac-
tes i acords marcs. El capítol 3 (articles 18 a 21) regula tot un seguit de me-
sures destinades al seguiment, a l'assessorament i a la supervisió dels con-
tractes objecte d'aquest Decret llei i preveu la creació, en aquest sentit, de la 
comissió mixta de seguiment encarregada del seguiment dels contractes es-
mentats, regula la figura del responsable del contracte en els termes de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i les funcions 
que tindrà en relació amb els contractes que es financin amb els fons euro-
peus previstos en aquest Decret llei. Finalment, la tasca d'assessorament i 
supervisió dels contractes públics objecte d'aquest Decret llei correspon a la 
direcció general competent en matèria de contractació pública de la Genera-
litat de Catalunya. 

El títol 5 recull les especialitats en matèria de cooperació interadministrativa 
i col·laboració publicoprivada, i s'estructura, novament, en tres capítols. El 
capítol 1 (articles 22 i 23) recull les mesures relatives a la gestió de convenis 
administratius. Concretament, regula la col·laboració interadministrativa de 
les administracions públiques de Catalunya i les entitats del seu sector públic 
i entre aquestes i el sector privat a través de la subscripció de convenis de 
col·laboració, així com un procediment simplificat per a la seva tramitació. 
El capítol 2 (articles 24 i 25) recull les mesures relatives a la constitució de 
consorcis de cooperació com a forma de col·laboració entre el sector públic i 
el sector privat i de cooperació entre l'Administració de la Generalitat i les 
entitats locals de Catalunya per a la gestió dels fons provinents del Meca-
nisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU, als efectes de 
simplificar-ne i agilitar-ne la constitució. El capítol 3, que inclou l'article 26, 
preveu  la possibilitat de crear espais de diàleg amb el sector privat, a l'efecte 
de garantir-ne la  participació en la implementació del Mecanisme de Recu-
peració i Resiliència  i del fons REACT-EU. 

El títol 6, sobre control de les actuacions, conté un únic article, el 27, que 
estableix els mecanismes finals de control i fiscalització de la Intervenció 
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General de la Generalitat de Catalunya sobre les actuacions previstes en el 
Decret llei: subvencions, contractes i convenis incloses en l'àmbit de les 
seves competències. 

Finalment en el títol 7 es recullen diferents mesures per a flexibilitzar la ges-
tió del personal amb l'exclusiva finalitat d'atendre amb agilitat i eficàcia la 
gestió dels fons europeus. En aquest sentit, esdevé imprescindible adoptar 
una gestió estratègica de personal per a la correcta distribució, execució i 
control dels recursos provinents dels fons europeus, atès que molts òrgans i 
unitats incrementaran substancialment la seva càrrega de treball i les planti-
lles actuals es troben fortament tensionades i els recursos disponibles són 
limitats. 

A aquests efectes, s'impulsa la figura dels programes, de durada màxima de 
quatre anys, com a element de suport essencial a la gestió dels fons quan els 
objectius no puguin assumir-se mitjançant l'estructura orgànica i funcional 
dels departaments, organismes i ens responsables. Així mateix, s'estableix, 
com a regla general, que la cobertura de les necessitats que es puguin gene-
rar es dugui a terme amb els efectius actualment disponibles, mitjançant les 
mesures de mobilitat i flexibilitat en l'assignació de funcions establerts a la 
normativa de funció pública i, només quan això no sigui possible, s'habilita 
adscriure als programes personal interí o laboral temporal amb nomenaments 
i contractacions de durada inferior als quatre anys, seleccionats de d'acord 
amb els principis de l'accés a la funció pública. 

Es regula, com a principal mecanisme de mobilitat del personal i a l'empara 
de les previsions dels articles 73.2 i 81 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 
30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de 
l'empleat públic, la figura de l'atribució temporal de funcions vinculades a la 
gestió dels fons europeus, la qual cosa ha de possibilitar assignar al personal 
les funcions dels llocs de treball conjunturals que es creïn i s'adscriguin als 
corresponents programes. Com a novetat i amb la finalitat de no perjudicar la 
normal prestació dels serveis ordinaris, s'habilita l'atribució temporal de fun-
cions de caràcter parcial amb el límit del 50% de la jornada assignada al lloc 
de treball de caràcter principal. 

Com a important incentiu destinat a l'eficaç i eficient gestió dels fons euro-
peus es preveu la possibilitat que el personal adscrit a programes, òrgans i 
unitats responsables de l'execució dels fons puguin percebre, excepcional-
ment, retribucions variables vinculades al grau de compliment dels objectius 
o resultats que prèviament s'estableixin. L'assignació d'aquestes retribucions 
extraordinàries, directament vinculades a la consecució de resultats en la 
distribució, execució i control dels fons, ha de contribuir a augmentar no 
només el rendiment o el grau d'esforç amb què el personal desenvolupa la 
seva feina, sinó també el seu nivell d'implicació en la gestió exitosa d'aques-
ta fita. 

Com a novetat destacada i avançant en el procés de professionalització de la 
gestió pública, s'instaura la figura de la direcció de programes per a la gestió 
de fons europeus amb la finalitat de poder disposar de personal altament 
qualificat en el desenvolupament del treball per projectes que pugui respon-
sabilitzar-se directament del grau de compliment dels objectius i resultats del 
programa. De conformitat amb les previsions establertes a l'article 13 del 
Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós 
de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, s'ha entès necessari regular 
aquesta figura com a complement indispensable d'un sistema òptim de gestió 
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dels fons europeus. El model parteix de la base del reclutament o selecció 
del candidat més idoni per mitjà d'un procés competitiu obert en què caldrà 
acreditar no només que es disposa de determinats requisits o coneixements 
especialitzats en la gestió de fons europeus, sinó també de les competències 
bàsiques per al desenvolupament de les funcions directives assignades al 
programa, especialment sobre la coordinació d'equips de treball. Un cop 
nomenat o contractat, el personal de direcció de programes vinculats a la 
gestió dels fons europeus ha de subscriure un acord de gestió amb l'òrgan 
que l'hagi designat, ha de ser avaluat periòdicament sobre l'acompliment dels 
objectius i resultats assignats al programa que dirigeix i les seves retribuci-
ons queden condicionades a aquesta circumstància, és a dir, en funció del 
major o menor acompliment dels objectius i resultats establerts en el pro-
grama. El nomenament o contractació té caràcter temporal, per un màxim de 
quatre anys, i el seu cessament o acomiadament esta vinculat exclusivament 
al compliment del termini i a la manca d'assoliment dels objectius prèvia-
ment establerts en l'acord de gestió. 

Aquest Decret llei conté, així mateix, set disposicions addicionals. La prime-
ra és una disposició de modificació de la Llei 4/2020, de 29 d'abril, de pres-
supostos de la Generalitat per al 2020, prorrogats per al 2021, que inclou un 
nou apartat en el punt 7 de l'article 5; modifica l'apartat 1 de l'article 9 i afe-
geix un nou apartat 3 a l'article 16 de la Llei. La disposició addicional sego-
na estableix l'especialitat prevista a la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la cièn-
cia, la tecnologia i la innovació, quant a la seva autonomia. La disposició 
addicional tercera descriu les obligacions en relació amb les entitats locals, i 
en relació amb les despeses dels diferents projectes o iniciatives finançats 
amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU en 
què la gestió i control correspon a la Generalitat de Catalunya. En aquest 
sentit, el departament competent en matèria de finances determinarà la for-
ma, periodicitat i qualsevol altra informació que es requereixi en relació amb 
aquests fons. Aquesta disposició, juntament amb les obligacions que es dis-
posa a l'article 4, tanca la relació d'obligacions de retiment d'informació en 
relació amb els fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència 
i del fons REACT-EU gestionats per la Generalitat de Catalunya. La dispo-
sició addicional quarta descriu les obligacions en relació amb les entitats 
privades que gestionin projectes finançats amb el Mecanisme de Recuperació 
i Resiliència i el fons REACT-EU en què la gestió i control correspon a la 
Generalitat de Catalunya. Les disposicions addicional cinquena i sisena re-
gulen temes de personal i organització. Així, la cinquena, sota l'expressió 
«Mitjans personals», estableix la previsió d'eventuals dotacions de personal 
per a les unitats directives que participen en el procediment regulat en aquest 
Decret llei i, en especial, per a algunes com el Tribunal Català de Contractes 
del Sector Públic. Per la seva part, en la sisena es preveu la possibilitat de 
crear, per acord del Govern, òrgans que tinguin per objecte la governança, el 
control i el seguiment respecte als fons. Finalment, la disposició addicional 
setena es dicta en aplicació de l'article 49 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, 
del règim jurídic del sector públic, precepte que determina el contingut mí-
nim o requisits que han d'incloure els convenis subscrits per les administra-
cions públiques amb altres persones de dret públic o privat, entre els quals 
s'hi inclou el període de vigència amb durada determinada, que no podrà ser 
superior a quatre anys, excepte que normativament s'hi estableixi un termini 
superior. Sobre la base d'aquesta darrera possibilitat, s'amplia el termini de 
vigència dels que es refereixen a la construcció i rehabilitació de centres 
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educatius, per tal de permetre complir, amb la màxima celeritat i sense ne-
cessitat de tramitar convenis successius, els plans constructius i disposar 
d'uns espais adequats i ben dimensionats per donar resposta a la situació 
generada per la COVID-19. 

En darrer terme, la disposició final estableix l'entrada en vigor de la norma 
l'endemà de la seva publicació. 

V 

D'altra banda, aquest Decret llei es fonamenta en motius d'oportunitat políti-
ca i extraordinària urgència, tenint en compte els breus terminis establerts 
per la normativa europea per a contreure la despesa i per a executar-la, així 
com l'aprovació del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, ja esmen-
tat, que obliguen i condicionen la Generalitat a dur a terme amb la major 
urgència les adaptacions normatives necessàries per preparar i capacitar 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya i les entitats del seu sector 
públic amb els mitjans, recursos i procediments necessaris per garantir una 
gestió eficient i transparent dels fons provinents del Mecanisme de Recupe-
ració i Resiliència i del fons REACT-EU. Atès que el Govern de la Generali-
tat es troba en funcions i no pot presentar projectes de llei, l'única opció pos-
sible és la tramitació d'un decret llei que, amb el mateix rang, pugui realitzar 
aquesta adaptació dins de termini, d'acord amb el que estableix l'article 27 de 
la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del 
Govern. En conseqüència, es considera justificada l'extraordinària i urgent 
necessitat per a la utilització de la figura del decret llei d'acord amb el que 
estableix l'article 64 de l'Estatut d'autonomia  de Catalunya i l'article 38 de la 
Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de  la Generalitat i del 
Govern. 

VI 

Aquest Decret llei es dicta a l'empara de la potestat d'autoorganització i de 
les competències que els articles 159 i 160 de l'Estatut d'autonomia de Cata-
lunya atribueixen a la Generalitat de Catalunya, en matèria de règim jurídic, 
procediment i contractació de les administracions públiques catalanes, i de 
règim local, respectivament. 

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 vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda i 
del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública i amb la delibe-
ració prèvia del Govern, 

Decreto:  

Títol 1. Disposicions generals 

Article 1. Objecte 

1.1 L'objecte d'aquest Decret llei és l'establiment de mesures urgents de 
desenvolupament de la legislació bàsica i l'establiment de les especialitats 
organitzatives i de procediment necessàries per simplificar i agilitar la gestió 
pressupostària i econòmica, els procediments subvencionals i d'ajuts i la 
contractació pública que correspongui realitzar en les operacions finançades 
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amb fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons 
REACT-EU en què la Generalitat de Catalunya sigui la responsable de la 
seva gestió i control. 

1.2 Així mateix, el Decret llei regula els mecanismes necessaris per facilitar 
la cooperació interadministrativa i la col·laboració publicoprivada de les 
administracions públiques de Catalunya i les entitats del seu sector públic, 
que s'ha d'articular de forma preferent mitjançant convenis, consorcis i con-
cessions d'obres i de serveis, sens perjudici que es puguin emprar totes les 
formes previstes legalment, així com per establir espais de col·laboració i 
participació entre el sector públic i el sector privat. 

1.3 Igualment, és objecte d'aquest Decret llei la regulació de les mesures per 
a flexibilitzar la gestió del personal de l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya i del seu sector públic amb la finalitat exclusiva d'atendre amb 
agilitat i eficàcia la gestió dels fons europeus. 

1.4 En el supòsit que les normes comunitàries de regulació dels fons proce-
dents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU 
estableixin una regulació que resulti incompatible amb el que estableix 
aquest Decret llei, s'aplicarà directament aquella fins a la seva adaptació. 

Article 2. Àmbit d'aplicació 

2.1 Aquest Decret llei és aplicable a totes les actuacions que portin a terme 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya i les entitats del seu sector 
públic per a la implementació i gestió dels fons provinents del Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU. 

2.2 La regulació d'aquest Decret llei per a la gestió dels crèdits pressuposta-
ris i el control establert en el títol 6 és aplicable únicament a l'Administració 
de la Generalitat i les entitats de l'article 2.4 de la Llei 4/2020, del 29 d'abril, 
de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020. 

2.3 Els títols 4 i 5 d'aquest Decret llei inclouen mesures aplicables als con-
tractes públics i als instruments de col·laboració i cooperació subscrits o 
promoguts per les administracions públiques catalanes i per les entitats dels 
seus sector públics, inclòs l'àmbit universitari, finançats amb fons provinents 
del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del Fons REACT-UE. 

2.4 Els preceptes del títol 7 d'aquest Decret llei s'entenen aplicables al perso-
nal i les tasques de control i seguiment a realitzar dels projectes finançats 
amb fons europeus. 

Article 3. Principis de tramitació 

Els procediments administratius, de gestió pressupostària, de subvencions i 
ajuts i de contractació pública per a la gestió, seguiment i control dels fons 
procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-
EU es regeixen pels principis de prioritat, preferència i celeritat en la seva 
tramitació. 



Dossier DP 7 
24 de febrer de 2021 

54 

 

Títol 2. Especialitats en matèria de gestió pressupostària i 
econòmica per a l'Administració de la Generalitat i el seu sec-
tor públic 

Article 4. Identificació i seguiment dels crèdits pressuposta-
ris  

4.1 Els crèdits pressupostaris finançats amb fons procedents del Mecanisme 
de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU hauran d'estar identifi-
cats amb un codi de fons de finançament específic respectivament. 

4.2 Les depeses imputades als diferents projectes o iniciatives han d'es-
tar identificades mitjançant el codi de referència únic del projecte o iniciativa 
que hagi assignat l'autoritat de gestió nacional del programa o mecanisme 
comunitari corresponent, així com el de l'entitat a què corresponguin. 

En aquestes operacions de despesa també s'ha d'identificar el codi de convo-
catòria a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) o el número 
d'identificació del contracte a la Plataforma de contractació del sector públic, 
segons correspongui. 

4.3 Les entitats que no utilitzen els sistemes corporatius d'informa-
ció comptable han d'identificar la despesa realitzada en els projectes o inicia-
tives finançades amb els fons procedents del Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència i amb el fons REACT-EU, d'acord amb el que estableix l'article 
4.1 i 4.2 anteriors, segons correspongui, de forma que se'n pugui fer un se-
guiment amb la periodicitat i els formats que determini el departament com-
petent en matèria de finances. 

Article 5. Afectació dels crèdits i nivell de vinculació  

Els crèdits pressupostaris identificats amb el codi de finançament correspo-
nent al Mecanisme per a la Recuperació i Resiliència i al fons REACT-EU 
només poden executar-se amb la finalitat de finançar actuacions que resultin 
elegibles conforme al seu marc normatiu. Aquests crèdits vinculen a nivell 
de secció pressupostària, de capítol i de codi de finançament. 

Article 6. Competències específiques en matèria de modifica-
cions pressupostàries 

6.1 Correspon al Govern, a proposta del conseller/a en matèria de finances, 
la competència específica per autoritzar les transferències dels crèdits pres-
supostaris identificats amb el codi de finançament a què fa esment l'article 4, 
entre diferents seccions pressupostàries. 

6.2 Correspon al departament competent en matèria de finances, autoritzar 
les transferències de crèdit entre diversos capítols pressupostaris dins de la 
mateixa secció i codi de finançament. 

Article 7. Compromisos de despesa amb càrrec a pressupos-
tos d'exercicis futurs 

7.1 Es poden adquirir compromisos de despesa de caràcter pluriennal en el 
cas d'expedients que es financin amb els fons procedents del Mecanisme per 
a la Recuperació i Resiliència i del REACT-EU. 

7.2 En el cas dels expedients finançats amb fons procedents del Mecanisme 
per a la Recuperació i Resiliència el termini no pot anar més enllà de l'any 
2026. 
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7.3 En el cas dels expedients finançats amb fons REACT-EU, el termini no 
pot anar més enllà de l'any 2023. 

Article 8. Incorporacions de romanents de crèdit 

Els romanents de crèdit existents a 31 de desembre finançats a càrrec dels 
fons del Mecanisme per a la Recuperació i Resiliència i als del fons REACT-
EU es poden incorporar a l'exercici següent, fins a l'any 2026 i 2023 respec-
tivament, i no se'ls aplica cap compensació. 

Article 9. Romanents de tresoreria de determinades entitats  

9.1 Les entitats de l'article 1.1 lletres b), c), d), e), f) i g) de la Llei 4/2020, 
del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, 
poden autoritzar la incorporació del romanent de tresoreria procedent dels 
crèdits vinculats als fons del Mecanisme per a la Recuperació i Resiliència i 
als fons REACT-EU sense necessitat d'informe previ de la Intervenció Gene-
ral. 

9.2 Quan es produeixi l'autorització dels òrgans competents de l'entitat, s'ha 
de comunicar a la Intervenció General, a la Direcció General de Pressupos-
tos i al departament d'adscripció. 

Article 10. Sistema de seguiment  

L'Administració de la Generalitat i les entitats del seu sector públic, així com 
les universitats públiques i entitats que en depenen, que rebin fons proce-
dents del Mecanisme per a la Recuperació i Resiliència i dels fons REACT-
EU han de trametre periòdicament informació sobre el seguiment de l'execu-
ció de les despeses i el grau d'avançament dels projectes o iniciatives, d'a-
cord amb el que s'estableix a l'article 4 d'aquest Decret llei i els requisits i 
formats que determini el departament competent en matèria de finances. 

Títol 3. Especialitats en matèria de subvencions i ajuts per al 
sector públic de la Generalitat de Catalunya 

Article 11. Especialitats en la tramitació de subvencions i 
ajuts 

11.1 Els òrgans concedents de subvencions i ajuts poden adoptar mesures de 
flexibilització, d'acord amb la normativa de subvencions i de procediment 
administratiu comú, amb relació a les condicions que s'estableixin a les bases 
reguladores i convocatòries del seu àmbit competencial amb la finalitat d'agi-
litar les actuacions administratives de gestió de la subvenció o ajut. 

11.2 Amb la finalitat establerta en l'article 11.1 anterior, s'estableixen com a 
preferents, quan correspongui en el procediment subvencional i d'ajuts, les 
opcions següents:  

a) Es poden publicar de forma simultània, però separadament, les bases regu-
ladores de les subvencions i la resolució de la convocatòria. 

b) L'ús del compte justificatiu sense aportació de justificants de despesa pre-
vist a l'article 5 de l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de 
justificació de les subvencions, sempre que consti degudament motivat que 
aquesta modalitat és la més adient d'acord amb la tipologia i naturalesa dels 
seus destinataris o de la subvenció o ajut, així com del seu import, i que re-
sulta la més adequada per agilitar el procediment. 
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c) El règim de concessió i justificació a través de mòduls d'acord amb el que 
s'estableix als articles 11 i següents de l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, 
sobre les formes de justificació de les subvencions, sempre que es motivi que 
aquesta modalitat de justificació és la més adequada per agilitar el procedi-
ment. 

d) Les bases reguladores poden establir que la presentació d'una declaració 
responsable de la persona beneficiària substitueixi l'acreditació del compli-
ment d'obligacions tributàries i amb la Seguretat Social en aquelles subven-
cions o ajuts en les quals la quantia a atorgar a cada persona beneficiària no 
superi a la convocatòria l'import de 10.000 euros. 

e) El procediment establert pels ajuts extraordinaris als articles 1 i 2 del De-
cret llei 46/2020, de 24 de novembre, de mesures urgents de caràcter admi-
nistratiu, tributari i de control financer per als ajuts per raó d'un estat, situa-
ció o fet en què es trobin o suportin els sol·licitants. 

Títol 4. Especialitats en matèria de contractació pública per al 
sector públic de Catalunya 

Capítol 1. Principis de contractació pública 

Article 12. Contractes finançats amb fons provinents del Me-
canisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU  

12.1 S'han de tramitar d'acord amb el que estableix aquest títol els projectes 
finançats amb fons provinents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i 
del fons REACT-EU que responguin a una necessitat inclosa en l'àmbit de 
funcions de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, de les entitats del 
seu sector públic o de les universitats públiques de Catalunya i ens que en 
depenen, que s'ajustin als requisits i a la definició de contracte públic, inclo-
sos els contractes subvencionats, que estableix la normativa bàsica sobre 
contractes del sector públic. 

12.2 La finalitat de la regulació de les especialitats en matèria de contracta-
ció pública és aconseguir la major eficiència en la distribució i gestió de fons 
europeus, així com dotar de major seguretat jurídica i transparència els pro-
cediments de contractació derivats del Mecanisme de Recuperació i Resili-
ència i del fons REACT-EU. 

12.3 El que estableix aquest títol es pot aplicar als contractes públics subs-
crits per qualsevol entitat del sector públic de Catalunya no inclosa en l'apar-
tat 1 d'aquest article finançats amb fons provinents del Mecanisme de Recu-
peració i Resiliència  i del fons REACT-EU. 

Article 13. Objectius dels contractes 

En els procediments de contractació que es financin amb fons procedents del 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU s'ha de vet-
llar de manera especial per incorporar de manera transversal i preceptiva 
criteris socials i mediambientals, de digitalització i d'innovació i de respon-
sabilitat social corporativa, sempre que guardin relació amb l'objecte del 
contracte, i facilitar l'accés a les petites i mitjanes empreses i a les empreses 
d'economia social, així com a les empreses emergents. També s'ha de tenir 
en consideració el valor que puguin aportar en coneixement. 
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Capítol 2. Tramitació 

Article 14. Règim jurídic dels contractes i acords marc 

En la tramitació dels contractes i acords marc que es financin amb fons del 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-UE, s'han d'apli-
car les especialitats en matèria de contractació previstes a la normativa bàsi-
ca, en allò que resulti aplicable i amb les especificitats previstes en aquest 
capítol. 

Article 15. Consultes preliminars de mercat 

15.1 Per facilitar la concurrència i la participació de petites i mitjanes empre-
ses, i per afavorir la presentació de solucions innovadores per part de les 
empreses emergents, les contractacions que es financin amb aquests fons 
poden ser objecte d'una consulta preliminar de mercat. 

15.2 La tramitació de la consulta preliminar no pot tenir una durada superior 
a un mes des de la publicació de l'anunci a la Plataforma de serveis de con-
tractació pública. 

15.3 També es poden utilitzar els concursos de projectes amb les mateixes 
finalitats. 

Article 16. Aprovació de models de plecs  

16.1 En l'àmbit subjectiu d'aplicació d'aquest Decret llei definit a l'article 2.1, 
així com respecte a les universitats públiques i les entitats que en depenen, la 
direcció general competent en matèria de contractació pública aprovarà mo-
dels de plecs de clàusules administratives i models o formularis de prescrip-
cions tècniques, d'ús preferent, per tal d'agilitar i homogeneïtzar els proces-
sos de contractació, tenint en compte els requisits següents:  

a) En cas que els contractes es licitin per lots, es procurarà establir una limi-
tació de licitació o d'adjudicació pel que fa al nombre de lots amb la finalitat 
d'afavorir l'accés de les petites i mitjanes empreses. 

b) Les empreses han d'acreditar solvència econòmica i financera i tècnica o 
professional suficient que no sigui superior a l'establerta com a mínima per la 
legislació bàsica. S'ha de tenir en compte per a les empreses estrangeres no 
comunitàries l'existència de reciprocitat. En els procediments no subjectes a 
regulació harmonitzada s'han de preveure requeriments que no limitin l'accés 
a les empreses de nova creació. 

c) S'han de prioritzar els criteris de valoració avaluables mitjançant fórmules, 
i com a màxim el 35% correspondrà al preu per als que es tramitin per pro-
cediment obert simplificat o simplificat abreujat, i el 50% per als que es tra-
mitin per procediment obert o restringit. 

d) Els models de plecs han d'incorporar algun dels criteris d'adjudicació i 
condicions especials d'execució següents: millores salarials o de les condici-
ons laborals; estabilitat laboral; incorporació de persones en risc d'exclusió 
(incloses les persones en atur de llarga durada); subcontractació amb algun 
centre especial de treball o empresa d'inserció; càlcul del cicle de vida; co-
merç just; productes de proximitat; criteris ambientals; de digitalització, 
innovació i coneixement; de foment de les pimes i les entitats del tercer sec-
tor, o igualtat de gènere. 

e) Els models de plecs han d'incorporar la fórmula de valoració aprovada per 
la direcció general competent en matèria de contractació pública. 
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f) Els models de plecs tècnics han de determinar-se preferentment per funci-
onalitats, i el seu contingut ha de ser el derivat del projecte aprovat. 

g) En cap cas s'admetrà la subcontractació de la prestació principal, atès el 
caràcter finalista i vinculat a la recuperació econòmica derivada de la pan-
dèmia dels crèdits que financen aquests contractes. En el model de plec es 
s'han de determinar els elements que es podran subcontractar, i s'exigeix que 
el contractista indiqui amb quines empreses i en quines condicions es sub-
contractaran els elements accessoris. Així mateix, s'ha de fer constar la for-
ma en què els subcontractistes poden exigir el pagament directe. 

h) Els models de plecs de clàusules administratives particulars han d'incor-
porar penalitats contractuals vinculades al compliment de les obligacions o 
fites de resultats per un import que pot arribar al 10% del preu del contracte. 

La garantia definitiva serà retornada al contractista quan l'òrgan competent 
de fiscalització de la Unió Europea accepti la sol·licitud de certificació pre-
sentada. 

16.2 En el cas d'utilitzar aquests models de plec no serà necessari emetre 
l'informe jurídic preceptiu, excepte que se'n variï el contingut de forma subs-
tancial. 

16.3 Les entitats locals poden promoure models de plecs amb els criteris 
establerts en aquest article als efectes de facilitar, agilitar i simplificar la 
tramitació dels expedients de contractació pública. 

Article 17. Especialitats de la tramitació dels contractes i 
acords marc 

17.1 Per tal de garantir el seguiment i la transparència dels contractes i 
acords marc que es financin amb fons provinents del Mecanisme de Recupe-
ració i Resiliència i del fons REACT-EU, a l'anunci de licitació publicat a la 
Plataforma de serveis de contractació pública s'ha d'identificar el projecte o 
iniciativa a la qual correspon el contracte d'acord amb el que estableix l'arti-
cle 4 d'aquest Decret llei per als contractes que inicien la seva tramitació a 
partir del 2021. 

17.2 S'aplicarà la tramitació urgent prevista a l'article 119 de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de contractes del sector públic als contractes i acords 
marc que es financin amb fons provinents del Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència i del fons REACT-EU. Pel que fa als contractes d'obres, serveis i 
subministraments subjectes a regulació harmonitzada, caldrà incorporar a 
l'expedient la declaració d'urgència  i fer constar la justificació d'aquesta a 
l'anunci de licitació. 

17.3 Els terminis per emetre els informes respectius, amb excepció dels cor-
responents a la Intervenció, i dur a terme els tràmits corresponents, queden 
reduïts a cinc dies naturals, sense possibilitat de pròrroga d'aquest termini, en 
els termes previstos a la normativa bàsica estatal. 

17.4 La tramitació d'aquests contractes es farà per mitjans electrònics. 

17.5 Per sota dels llindars comunitaris, la publicació de l'anunci de licitació 
únicament s'ha de fer al perfil del contractant allotjat a la Plataforma de ser-
veis de contractació pública de Catalunya. 

17.6 Els contractes i acords marc que es financin amb fons procedents del 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU, queden 
exceptuats del requisit de l'autorització per a contractar prevista a l'article 
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45.3.a) de la Llei 16/2008, del 23 de desembre, de mesures fiscals i finance-
res. 

17.7 En els contractes que hagin de ser autoritzats pel Govern, la certificació 
que el contracte està finançat amb els fons procedents del Mecanisme per a 
la Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU eximeix del corresponent 
informe econòmic. En aquests supòsits, la tramitació i l'aprovació del Go-
vern té caràcter urgent  i preferent. 

17.8 Excepcionalment, si a l'expedient de contractació es justifica adequa-
dament la impossibilitat de cobrir les necessitats perseguides amb els con-
tractes i acords marc que es financin amb fons procedents del Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU, mitjançant la tramitació 
urgent prevista a la normativa bàsica, l'expedient es podrà tramitar pel pro-
cediment negociat sense publicitat per imperiosa urgència previst a l'article 
168.b de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
Sempre que sigui possible, s'han de sol·licitar tres ofertes, dividir el contracte 
en lots i incorporar criteris de contractació socialment responsable. 

17.9 En els contractes tramitats pel procediment restringit cal incorporar 
criteris de selecció que valorin la responsabilitat social dels licitadors. 

17.10 La formalització d'aquests contractes s'ha de publicar a la Plataforma 
de serveis de contractació pública de Catalunya en el termini màxim de 15 
dies des de la formalització. 

Capítol 3. Seguiment, assessorament i supervisió  

Article 18. Comissió mixta de seguiment  

18.1 Es crea una comissió mixta de seguiment, que té com a funció el se-
guiment de l'execució dels contractes que són objecte d'aquest Decret llei, 
sens perjudici de les funcions de supervisió i control que puguin correspon-
dre a d'altres entitats i organismes. 

La Comissió té caràcter consultiu i farà recomanacions i informes en relació 
amb el seguiment dels contractes. Les recomanacions de caràcter general es 
publicaran al Portal de contractació pública de la Generalitat. 

18.2 La Comissió estarà formada per persones representants de la direcció 
general competent en matèria de contractació pública i de les entitats repre-
sentatives dels ens locals, si s'escau, així com de les entitats empresarials i 
organitzacions sindicals més representatives, que seran nomenades per la 
persona titular de la direcció general de contractació pública i designades per 
les entitats i organismes representats. Els òrgans de contractació podran par-
ticipar en la Comissió en relació amb el seguiment dels contractes en què 
intervinguin. 

18.3 El responsable del contracte, amb una periodicitat com a mínim bimen-
sual, ha d'informar la Comissió del funcionament del contracte i a l'òrgan de 
contractació, mitjançant la tramesa d'un full de seguiment que s'ajusti al mo-
del que aprovi la dita Comissió, i ha de proposar, si escau, les modificacions, 
les penalitats o les mesures que consideri necessàries per a assegurar la cor-
recta execució del contracte. 

18.4 La Comissió pot fer les recomanacions i propostes que consideri adients 
per a millorar l'execució dels contractes i ha d'emetre un informe no vincu-
lant en relació amb les propostes de modificació, penalitats o resolució del 
contracte, que ha de comunicar al responsable del contracte i a l'òrgan de 
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contractació. Les recomanacions i propostes no tenen caràcter vinculant i es 
faran públiques a l'efecte de facilitar-ne el coneixement a totes les entitats 
del sector públic de Catalunya. 

Article 19. Responsable del contracte 

19.1 El responsable del contracte a què es refereix l'article 62 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, ha de ser designat 
per l'òrgan de contractació i pot ser auxiliat per una unitat encarregada del 
seguiment i execució o una entitat contractada a aquest efecte. 

19.2 La supervisió i inspecció dels treballs correspon al responsable del con-
tracte, que ha de desenvolupar les funcions que estableixi la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de contractes del sector públic, així com les funcions se-
güents:  

a) Autoritzar l'alteració dels mitjans humans i materials que es va obligar a 
adscriure a l'execució del contracte. 

b) Trametre a la Comissió mixta de seguiment els fulls de seguiment i les 
propostes de modificació, penalitats o resolució que corresponguin. El res-
ponsable del contracte pot assistir a les reunions de la Comissió mixta de 
seguiment i control amb veu i sense vot. 

19.3 En el cas de modificació en la designació del responsable del contracte, 
s'ha de comunicar per escrit i de manera immediata al contractista. 

19.4 L'adjudicatari assumeix les responsabilitats inherents a la direcció im-
mediata dels treballs que executi. L'adjudicatari ha de designar obligatòria-
ment, en el moment de la perfecció del contracte, un representant responsa-
ble de la direcció dels treballs que ha de ser un tècnic competent en les 
matèries que en són objecte. Aquest responsable serà l'encarregat de dirigir i 
coordinar els treballs i de transmetre les instruccions precises al personal 
adscrit a l'execució del servei per a garantir-ne la correcta execució. 

19.5 Els responsables del contracte i els membres de la Comissió mixta de 
seguiment han de subscriure el Codi de principis i conductes recomanables a 
la contractació pública i les declaracions de béns i interessos que s'establei-
xin mitjançant el plec. 

19.6 En el marc de les funcions d'assistència i cooperació amb els ens locals, 
i d'acord amb el que estableixi la legislació vigent, els òrgans supramunici-
pals i el departament competent en matèria d'Administració local han d'assis-
tir els municipis que ho requereixin en les funcions del responsable del con-
tracte. 

Article 20. Assessorament i supervisió 

20.1 Correspon a la direcció general competent en matèria de contractació 
pública de la Generalitat de Catalunya la coordinació, l'assessorament i la 
supervisió dels contractes públics finançats amb fons del Mecanisme de Re-
cuperació i Resiliència i del fons REACT-EU, objecte d'aquest Decret llei, 
així com l'establiment de criteris interpretatius de la normativa aplicable. 

Per a l'exercici de les funcions de coordinació i assessorament i sens perjudi-
ci que es puguin crear altres mecanismes organitzatius i àmbits de col·la-
boració formals o informals, la direcció general competent en matèria de 
contractació pública pot crear un grup de treball en el si de la Junta Consul-
tiva de Contractació Administrativa per a l'elaboració de models de plecs de 
clàusules administratives particulars i de plecs de prescripcions tècniques, 
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així com impulsar l'aprovació d'instruccions i recomanacions adreçades a tot 
el sector públic de Catalunya. 

Aquest grup de treball ha d'estar format com a mínim per representants de la 
direcció general competent en matèria de contractació pública, dels serveis 
jurídics de la Generalitat i de les associacions representatives de les entitats 
locals de Catalunya, designats per la persona titular de la direcció general de 
contractació pública a proposta dels respectius òrgans. També en podran 
formar part representants de les entitats empresarials i organitzacions sindi-
cals més representatives i representants dels departaments de la Generalitat. 

20.2 Mitjançant el Portal de contractació pública, la direcció general compe-
tent en matèria de contractació pública ha de publicar les dades relatives als 
contractes i els acords marc finançats a càrrec de fons provinents del Meca-
nisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU. La publicació 
s'ha de fer a partir de la formalització del contracte i s'actualitzarà periòdi-
cament 

20.3 La direcció general competent en matèria de contractació pública de la 
Generalitat de Catalunya ha de fer un informe de supervisió anual específic 
sobre els contractes objecte d'aquest Decret llei i un informe final un cop 
finalitzada l'execució de tots els contractes finançats i adjudicats per l'Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya, el seu sector públic, les universitats 
públiques i els ens que en depenen. 

20.4 En el supòsit que alguns imports certificats a la Comissió Europea no 
siguin acceptats per causes imputables al contractista i s'hagi d'efectuar 
la descertificació d'una determinada quantitat, s'iniciaran les accions de res-
cabalament necessàries en compensació dels danys i perjudicis que aquest 
hagi produït. 

Article 21.Recurs especial en matèria de contractació pública 

21.1 Els actes susceptibles de recurs especial adoptats pel sector públic de 
Catalunya en aplicació d'aquest Decret llei són recurribles davant del Tribu-
nal Català de Contractes del Sector Públic. 

22.2 En la seva tramitació i resolució és d'aplicació el que estableix la nor-
mativa bàsica de referència. 

Títol 5. Especialitats en matèria de cooperació interadminis-
trativa i col·laboració i participació publicoprivada 

Capítol 1. Mesures relatives a la gestió de convenis adminis-
tratius  

Article 22. Col·laboració interadministrativa i amb entitats 
privades  

Per tal de facilitar la col·laboració interadministrativa i amb el sector privat, 
les administracions públiques de Catalunya i les entitats del seu sector pú-
blic, incloses les universitats públiques i ens dependents, han de promoure la 
subscripció de convenis de col·laboració per realitzar activitats per al com-
pliment de finalitats d'interès general vinculades a l'execució i implementa-
ció del Mecanisme de Recuperació i Resiliència amb l'objectiu de facilitar i 
agilitar els procediments aplicables i de contribuir a l'acompliment dels seus 
objectius. 
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Article 23. Règim jurídic  

Els convenis previstos a l'apartat anterior es regeixen per la Llei 26/2010, del 
3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya, i per la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector 
públic i per la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la in-
novació, en el cas dels convenis de col·laboració científica, en allò que sigui 
aplicable amb les especialitats següents:  

a) La seva tramitació i formalització té caràcter preferent i es regeix pels 
principis de simplificació i agilitació amb l'objectiu de garantir el compli-
ment eficaç de les finalitats perseguides amb la seva formalització. A aquests 
efectes, l'expedient ha de contenir una memòria justificativa de la proposta i 
un informe emès per l'òrgan que tingui atribuïda la funció d'assessorament 
jurídic. 

b) Es pot iniciar la tramitació i formalització de convenis que hagin de tenir 
efectes en el següent exercici pressupostari de forma anticipada si bé el pa-
gament, si s'escau, no es produirà fins a l'exercici següent. 

c) Es poden efectuar pagaments a la bestreta de l'import total a percebre de 
fins al 50% a l'efecte de poder realitzar les actuacions preparatòries de les 
actuacions finançades. 

d) Un cop formalitzats els convenis en què sigui part l'Administració de la 
Generalitat o les entitats del seu sector públic, aquests es publiquen al Regis-
tre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya 
d'acord amb la normativa aplicable. 

e) L'òrgan competent per a subscriure convenis pot aprovar models tipus de 
convenis per tal de facilitar-ne la tramitació i formalització. 

Capítol 2. Mesures relatives als consorcis de cooperació  

Article 24. Constitució i objectius  

24.1 Per fomentar la cooperació entre les administracions públiques catala-
nes, inclòs el seu sector públic i l'àmbit universitari, així com la col·laboració 
amb el sector privat, es poden constituir voluntàriament consorcis de coope-
ració per a la implementació i gestió dels fons provinents del Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència. 

24.2 Els consorcis de cooperació constituïts per a la gestió dels fons provi-
nents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència poden tenir les funcions 
següents: execució conjunta de projectes en sectors materials o serveis de-
terminats; atorgament de línies d'ajuts a particulars, empreses i/o municipis; 
prestació de serveis d'assessorament jurídic i tècnic; prestació de serveis 
d'assessorament en matèria de contractació pública i, si s'escau, convocatò-
ria de licitacions públiques; promoció de l'R+D+I, i totes aquelles altres fun-
cions que es determinin en els seus estatuts. 

24.3 La durada màxima d'aquests consorcis és de sis anys des de la seva 
constitució. 

Article 25. Règim jurídic 

Els consorcis previstos en aquest Decret llei es regeixen pels seus estatuts, 
per la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, per la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, 
de règim jurídic del sector públic, en allò que sigui aplicable, i per la Llei 
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14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, en el cas de 
consorcis científics. En la seva constitució s'estableixen les especialitats se-
güents:  

a) Les administracions i/o entitats constituents han d'aprovar l'inici de l'ex-
pedient de constitució o adhesió mitjançant acord del seu òrgan de govern, 
acompanyat de la memòria justificativa, que ha d'incloure la memòria eco-
nòmica amb les aportacions que corresponguin, un informe jurídic i un es-
borrany d'estatuts. 

b) El procediment per a l'aprovació dels estatuts únicament ha de ser sotmès  
a tràmit d'audiència o informació pública, amb una durada màxima de deu 
dies, si la seva constitució pot afectar drets i deures fonamentals de la ciuta-
dania. La durada màxima per a l'aprovació dels estatuts un cop iniciat l'ex-
pedient de constitució és d'un mes. 

c) Un cop aprovats els estatuts per totes les administracions i/o entitats cons-
tituents, s'han de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

Capítol 3. Col·laboració del sector privat en el desplegament 
de les actuacions finançades pel Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència i del fons REACT-UE 

Article 26. Mecanismes de col·laboració del sector privat 

26.1 Es podran crear mecanismes de col·laboració amb el sector privat en la 
implementació de les actuacions derivades del Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència i del fons REACT-EU amb l'objectiu d'establir espais de diàleg i 
de participació en el desenvolupament d'aquestes actuacions. 

26.2 Els agents de finançament i d'execució de la recerca en els termes de la 
Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, podran 
impulsar i participar en els òrgans de debats i fòrums previstos a l'apartat 
anterior. De la mateixa manera, podran impulsar i participar en fòrums inter-
nacionals amb aquests mateixos objectius i amb la finalitat de promoure el 
coneixement i l'economia que se'n deriva. 

Títol 6. Control de les actuacions 

Article 27. Control de les actuacions per part de la Interven-
ció General de la Generalitat de Catalunya en l'àmbit de l'Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya, del seu sector pú-
blic administratiu i del Servei Català de la Salut 

27.1 Les bases reguladores que regeixin les subvencions i els ajuts finançats 
amb els fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del 
fons REACT-EU, les respectives convocatòries, així com els instruments de 
concessió de les subvencions i ajuts de concessió directa, seran sotmesos a 
fiscalització prèvia en els termes de l'article 68 del text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 
de desembre. 

27.2 La concessió i justificació de les subvencions i ajuts finançats amb els 
fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons RE-
ACT-EU estan sotmeses a control posterior en els termes establerts a l'article 
5 del Decret llei 46/2020, de de 24 de novembre, de mesures urgents de ca-
ràcter administratiu, tributari i de control financer. 



Dossier DP 7 
24 de febrer de 2021 

64 

 

27.3 Els plecs de clàusules administratives i la resta de documents que inte-
gren la documentació preparatòria de l'expedient de contractació i la seva 
adjudicació finançats amb els fons procedents del Mecanisme de Recupera-
ció i Resiliència i del fons REACT-EU, estan sotmesos a fiscalització prèvia, 
quan correspongui, en els termes de l'article 68 del text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 
de desembre. 

27.4 L'execució dels contractes finançats mitjançant aquests fons seran ob-
jecte de control posterior en els termes establerts a l'article 5 del Decret 
46/2020, de 24 de novembre, de mesures urgents de caràcter administratiu, 
tributari i de control financer. 

27.5 Els convenis de col·laboració finançats amb els fons procedents del 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU són sotme-
sos a fiscalització prèvia en els termes de l'article 68 del text refós de la Llei 
de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 
24 de desembre. La seva execució serà objecte de control posterior els ter-
mes establerts en l'article 5 del Decret 46/2020, de 24 de novembre. 

Títol 7. Mesures en matèria de gestió del personal  

Article 28. Àmbit d'aplicació de les mesures en matèria de 
gestió de personal 

Les mesures en matèria de personal establertes en aquest títol són aplicables 
al personal al servei de la Generalitat de Catalunya i al personal que presta 
servei en les entitats del seu sector públic. 

Article 29. Gestió dels fons europeus mitjançant programes 
temporals 

29.1 La gestió i execució de les operacions finançades amb fons procedents 
del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU es podrà 
dur a terme mitjançant la creació de programes d'una durada màxima de 
quatre anys, sempre que s'acrediti la impossibilitat d'assumir els objectius 
assignats al programa mitjançant l'estructura orgànica i funcional del l'Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic. 

29.2 Els programes per a la gestió de les operacions finançades amb fons 
procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-
EU seran aprovats pels departaments o entitats públiques dependents o vin-
culades, previ informe preceptiu i vinculant dels departaments competents en 
matèria de funció pública  i pressupostos. 

29.3 En els programes ha de quedar consignat el seu objecte i finalitat; les 
tasques que se'n deriven; les necessitats de personal vinculades i les seves 
característiques, incloses les assimilacions a efecte de classificació i retribu-
tives que corresponguin; la direcció de les actuacions; l'adscripció orgànica; 
la temporalitat; el cost, i el seu finançament. 

29.4 Els programes per a la gestió i execució de les operacions finançades 
amb fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons 
REACT-EU podran finançar-se, parcialment o totalment, amb el Fons de 
reserva laboral a què fa referència la disposició addicional vint-i-novena del 
Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un 
text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en 
matèria de funció pública. A aquest efecte, es garantirà la dotació dels crè-
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dits suficients d'aquest fons de reserva en coherència amb les necessitats 
derivades del total de programes a finançar. 

Article 30. Cobertura de les necessitats de personal per a la 
gestió de fons europeus  

30.1 La cobertura de les necessitats de personal dels programes per a la ges-
tió i execució de les operacions finançades amb fons procedents del Meca-
nisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU es durà a terme 
preferentment amb els efectius disponibles als departaments o entitats res-
ponsables de la seva gestió, sota criteris de mèrit, capacitat, publicitat i con-
currència. 

30.2 En el supòsit que allò previst al punt 1 d'aquest article no sigui possible, 
la cobertura de necessitats es podrà dur a terme mitjançant el nomenament 
de personal funcionari interí o contractació de personal laboral temporal per 
programes amb una durada que no excedeixi la fixada en el programa i, com 
a màxim, de quatre anys improrrogables. La selecció del personal ha de sub-
jectar-se als principis de mèrit, capacitat, publicitat i concurrència. Els llocs 
de treball adscrits a programes per a la gestió de fons europeus poden ésser 
ocupats per personal funcionari interí amb independència del seu nivell de 
destinació. 

Article 31. Atribució temporal de funcions vinculades a la 
gestió de fons europeus 

31.1 Per a la provisió de llocs de treball conjunturals adscrits a programes 
per a la gestió de fons europeus amb els efectius disponibles a què fa refe-
rència el primer apartat de l'article anterior s'emprarà l'atribució temporal de 
funcions al personal funcionari de carrera o interí i laboral fix o temporal. 

31.2 Les resolucions d'atribució temporal de funcions seran comunicades als 
òrgans de representació del personal i seran publicades, juntament amb les 
corresponents retribucions, al portal de transparència de la Generalitat de 
Catalunya. 

31.3 L'atribució temporal de funcions té una durada màxima de quatre anys i 
té per objecte el desenvolupament temporal de funcions, tasques i responsa-
bilitats vinculades als programes per a la gestió de fons europeus. Les funci-
ons que s'atribueixin temporalment en el marc dels programes que siguin 
diferents a les que corresponen  al lloc de treball que s'ocupa, han de ser les 
pròpies del cos, escala o categoria de pertinença i les retribucions són a càr-
rec dels crèdits consignats en el programa. 

31.4 Dins l'àmbit dels departaments o entitats als quals s'adscriuen els pro-
grames per a la gestió de fons europeus es podran atribuir temporalment 
funcions amb caràcter parcial. Les atribucions temporals de caràcter parcial 
no poden excedir el 50 per cent de la jornada del lloc de treball principal i les 
retribucions d'aquesta atribució seran les pròpies de les funcions desenvolu-
pades i es percebran en proporció a la jornada efectivament realitzada. Les 
atribucions temporals de caràcter parcial no requereixen autorització de 
compatibilitat. 

31.5 L'atribució temporal de funcions té caràcter voluntari i només excepci-
onalment pot tenir caràcter forçós, sempre que s'acrediti la inexistència de 
personal voluntari i es justifiqui la impossibilitat de garantir l'adequada pres-
tació de les funcions vinculades al programa. 
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31.6 L'atribució temporal de funcions de personal amb vinculació preexistent 
en d'altres departaments o entitats públiques requereix l'autorització de la 
persona titular de la secretaria general del departament o responsable de 
personal de l'entitat d'adscripció als efectes de no afectar la normal prestació 
del servei. 

L'atribució temporal de funcions a personal funcionari interí i personal labo-
ral temporal només pot tenir lloc en els programes adscrits als departaments 
o entitats on presten serveis. 

31.7 Quan l'atribució temporal de funcions impliqui l'exercici de funcions i 
tasques pròpies d'un lloc de treball amb retribucions complementàries més 
elevades, s'han de percebre aquestes retribucions, total o parcialment, durant 
tot el període en què s'exerceixin. 

31.8 L'adscripció de personal amb vinculació fixa entre l'Administració de la 
Generalitat i les entitats del seu sector públic es durà a terme mitjançant la 
reassignació funcional d'empleats públics a què fa referencia la disposició 
addicional vint-i-sisena del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel 
qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos 
legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública. 

Article 32. Retribucions variables per objectius o resultats 
vinculades a la gestió dels fons europeus 

32.1 El personal que gestiona fons europeus pot percebre amb caràcter ex-
cepcional retribucions variables vinculades al grau de compliment dels ob-
jectius o resultats, que seran prèviament establerts pels departaments i enti-
tats públiques. 

32.2 Mitjançant acord del Govern i prèvia negociació col·lectiva s'establiran 
els criteris generals per a la distribució i aplicació de les retribucions varia-
bles per objectius o resultats vinculades a la gestió dels fons europeus. 

Article 33. Direcció de programes per a la gestió de fons eu-
ropeus 

33.1 Els programes de gestió de fons europeus que acreditin la necessitat 
podran nomenar un director o directora de programa. 

33.2 Els llocs de treball de direcció de programes de gestió de fons europeus 
poden ésser ocupats per les persones que designin a aquest efecte els depar-
taments i entitats públiques. Els programes només podran crear un únic lloc 
de treball conjuntural d'aquestes característiques. 

33.3 La resolució de nomenament o la contractació de personal de direcció 
de programes serà a càrrec del titular del departament o, si escau, de l'òrgan 
de govern dels organismes i entitats públiques. La resolució o contractació es 
vincularà a la gestió de fons europeus on es fixarà expressament la seva du-
rada, que serà d'un màxim de quatre anys, i concretarà els objectius tempo-
rals vinculats al programa que s'han d'assolir, així com el compromís de 
gestió que assumeixi la persona designada. 

33.4 La selecció del personal per a l'ocupació de llocs de direcció de pro-
grames per a la gestió de fons europeus es subjectarà als principis de mèrit i 
capacitat, així com a criteris d'idoneïtat, i s'ha de dur a terme mitjançant pro-
cediments que garanteixin la publicitat i la concurrència. Per a la designació 
d'aquest personal es tindran en compte els coneixements especialitzats en la 
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gestió de fons europeus, l'experiència professional en funcions directives, 
així com l'acreditació de competències sobre coordinació d'equips de treball. 

33.5 El personal de direcció de programes vinculats a la gestió de fons euro-
peus està subjecte a avaluació del compliment dels objectius assignats al 
programa, d'acord amb criteris d'eficàcia, eficiència, responsabilitat per a la 
gestió i control dels resultats. En els termes que es determinin en els progra-
mes, aquest personal presentarà periòdicament una memòria sobre el resultat 
de la gestió i dels resultats assolits en relació amb els objectius fixats. L'ava-
luació desfavorable del compliment dels objectius o resultats assignats al 
programa comporta el cessament del personal de direcció de programes, 
sense dret a percebre indemnitzacions per cessament no previstes legalment. 

33.6 Les designacions de personal de direcció de programes es formalitzen 
mitjançant nomenaments administratius en els programes adscrits als depar-
taments, organismes i entitats autònomes i mitjançant contractes laborals 
d'alta direcció en els programes adscrits a les altres entitats del sector públic. 

33.7 Les retribucions d'aquest personal seran fixades en el programa i s'inte-
gren per una part fixa i una de variable en funció dels objectius o resultats 
assolits. La part fixa de la retribució s'assimilarà a les retribucions dels alts 
càrrecs, càrrecs executius o resta de llocs de treball de l'Administració de la 
Generalitat o entitats del sector públic, segons correspongui. La retribució 
variable en funció dels objectius o resultats assolits en cap cas pot superar el 
40 per cent de la retribució fixa. 

33.8 El règim d'incompatibilitats del personal de direcció de programes vin-
culats a la gestió de fons europeus és l'establert per als alts càrrecs de l'Ad-
ministració de la Generalitat. 

33.9 El personal funcionari de carrera designat per a la direcció de progra-
mes vinculats a la gestió de fons europeus serà declarat d'ofici en situació 
d'excedència voluntària per incompatibilitats i el personal laboral fix serà 
declarat en la situació que correspongui d'acord amb l'Estatut dels treballa-
dors i el conveni col·lectiu d'aplicació. 

Disposicions addicionals 

Primera. Modificació de la Llei 4/2020, de 29 d'abril, de pres-
supostos de la Generalitat per al 2020 

Amb efectes de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei es modifica la Llei 
4/2020, de 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat per al 2020, de la 
manera següent:  

1. S'afegeix un nou punt e) a l'apartat 7 de l'article 5:  

«e) Dels crèdits generats al Servei Català de la Salut procedents dels fons 
extraordinaris per atendre les necessitats derivades de la pandèmia, que vin-
culen amb el crèdit inicial, independentment de l'origen de crèdit i del codi 
de finançament,  i d'acord amb els criteris de l'apartat 1.» 

2. Es modifica l'apartat 1 de l'article 9, que queda redactat de la manera se-
güent:  

«1. Poden generar crèdit, dins l'estat de despeses dels pressupostos a què fa 
referència l'article 7, els ingressos no previstos o els superiors als que es 
tenen en compte en el pressupost inicial que es produeixin en el mateix exer-
cici pressupostari i que derivin de les operacions següents:  
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a) Les operacions a què fa referència l'article 44 del text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya. 

b) Els nous traspassos o les ampliacions de traspassos de serveis d'altres 
administracions. 

c) Els ingressos legalment afectats a la realització de determinades despeses. 

d) Els ingressos per multes i sancions que, d'acord amb la legislació aplica-
ble, siguin afectades a determinades despeses, fins al límit de l'import que 
excedeixi les previsions contingudes en l'estat d'ingressos del pressupost. 

e) Els ingressos per indemnitzacions d'assegurances per sinistres coberts per 
pòlisses, fins al límit màxim de les despeses efectivament realitzades en la 
reparació del sinistre. 

f) Els reintegraments de pagaments pressupostaris que es facin en l'exercici 
corrent corresponents a obligacions reconegudes en el mateix exercici pres-
supostari o, excepcionalment, en el darrer trimestre de l'exercici anterior, 
sempre que s'apliquin als mateixos crèdits pressupostaris. 

g) Els crèdits corresponents a revocacions de les subvencions d'exercicis 
anteriors que hagin estat gestionades amb ingressos finalistes provinents de 
l'Administració de l'Estat i a les quals sigui aplicable la regla sisena de l'arti-
cle 86.2 de la Llei de l'Estat 47/2003, del 26 de novembre, general pressu-
postària. 

h) Els ingressos procedents de les operacions d'endeutament que se subscri-
guin d'acord amb la normativa estatal que reguli els mecanismes addicionals 
de finançament. 

i) Els ingressos no previstos en el crèdit inicial procedents del fons FEDER, 
que responguin a reemborsaments produïts per la reprogramació dels recur-
sos de projectes cap al finançament dels costos sanitaris motivats per la pan-
dèmia de la COVID-19. 

j) En la secció «Despeses de diversos departaments»:  

1r. Els ingressos derivats de compromisos contractuals formalitzats en el 
sistema central d'adquisicions de béns i serveis de la Generalitat que gestiona 
la Comissió Central de Subministraments, sempre que es destinin a l'adqui-
sició d'equipaments per a millorar les condicions de treball del personal al 
servei de l'Administració de la Generalitat i a projectes tecnològics o siste-
mes d'informació d'abast o interès corporatiu. 

2n. Els ingressos derivats de l'alienació i d'altres operacions de cessió de 
drets sobre immobles de titularitat de la Generalitat fins al límit de l'import 
que excedeixi les previsions contingudes en l'estat d'ingressos del pressupost, 
per a destinar-les a efectuar inversions en edificis i altres construccions. 

3r. Els ingressos procedents d'indemnitzacions en els processos judicials que 
pugui rebre la Generalitat. 

k) En la secció «Deute», els ingressos derivats dels acords presos pel Consell 
de Política Fiscal i Financera, o per l'organisme estatal habilitat a aquest 
efecte, per a finançar pagaments a proveïdors que no s'hagin pogut atendre, 
d'acord amb el que estableix l'article 37.6. 

l) L'import de l'endeutament assumit per la Generalitat, d'acord amb el que 
estableix l'article 37.1.b, amb la finalitat de comptabilitzar les aportacions de 
capital o els préstecs concedits a les entitats públiques corresponents per a 
afrontar la compensació en formalització de l'amortització total o parcial de 
llurs passius financers traspassats. 
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m) Es poden generar crèdits a l'aplicació D/830.0007, «Execució d'avals del 
fons de garantia a l'Institut Català de Finances», amb els ingressos proce-
dents de l'aplicació I/820.0002, «Devolució o retorn de les aportacions a fons 
de garantia per préstecs o avals». 

n) Es poden generar crèdits a l'aplicació D/840.0003, «Aportacions a fons de 
garantia per operacions de préstecs o avals gestionats per l'ICF», amb els 
ingressos procedents de l'aplicació I/812.0003, «Reintegrament de préstecs 
per execució d'avals de fons de garantia l'Institut Català de Finances».» 

3. S'afegeix un apartat 3 a l'article 16, del Fons de Contingència, que queda 
redactat de la manera següent:  

«3. Una vegada la transferència de crèdit ha estat autoritzada pel Govern, el 
departament competent en matèria de finances públiques pot autoritzar noves 
distribucions del crèdit, amb l'objectiu d'ajustar-lo a noves necessitats, sem-
pre mantenint la finalitat que va motivar la transferència de crèdits autoritza-
da pel Govern.» 

Els apartats 3 i 4 actuals passen a ser els apartats 4 i 5, respectivament. 

Segona 

Als agents públics d'execució de la recerca en els termes de la Llei 14/2011, 
d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, que tinguin atribuït 
legalment un règim d'autonomia, els serà d'aplicació aquest Decret llei, sens 
perjudici del seu propi règim d'autonomia. 

Tercera. Obligacions d'informació de les entitats locals amb 
despeses finançades per la Generalitat de Catalunya 

Les entitats integrants del sector públic local que mitjançant els mecanismes 
previstos en el present Decret llei rebin fons finançats amb el Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU en què la gestió i control 
correspon a la Generalitat de Catalunya, hauran de remetre informació peri-
òdica de les despeses imputades als diferents projectes o iniciatives finança-
des amb aquests fons, d'acord amb el que estableix l'article 4 d'aquest Decret 
llei. La forma, la periodicitat i qualsevol altra informació que es requereixi 
l'establirà el departament amb competència en matèria de finances. 

Quarta. Obligacions de les entitats privades que gestionin 
projectes amb despeses finançades per la Generalitat de Cata-
lunya 

En el cas de finançament de projectes gestionats per entitats privades amb 
fons finançats amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons 
REACT-EU en què la gestió i control correspon a la Generalitat de Catalu-
nya, aquesta anirà vinculada al compliment d'uns objectius que es determi-
nin, així com a l'estimació dels costos per al seu assoliment. Les entitats 
hauran de remetre informació periòdica de les despeses imputades als dife-
rents projectes o iniciatives finançades amb aquests fons, d'acord amb l'arti-
cle 4 d'aquest Decret llei. La forma, periodicitat i qualsevol altra informació 
que es requereixi l'establirà el departament amb competència en matèria de 
finances. 

En el cas que no es realitzi la despesa compromesa o en el cas d'incompli-
ment total o parcial dels objectius previstos, les entitats han de reintegrar els 
fons rebuts. Aquest procediment de reintegrament l'establirà el departament 
amb competències en matèria de finances. 
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Cinquena. Mitjans personals 

1. S'ha de dotar l'òrgan competent en matèria de funció pública dels mitjans 
personals i materials necessaris per a poder exercir les funcions de coordina-
ció, emissió de criteris, orientacions i assessorament que han de permetre 
una aplicació homogènia de les mesures de gestió de personal adreçades a 
agilitzar l'absorció i execució dels fons europeus. Amb aquesta finalitat es 
podran crear òrgans de gestió de caràcter transversal en l'àmbit competent 
per facilitar la diagnosi i planificació de les necessitats de personal dels de-
partaments, organismes i entitats responsables d'implementar els fons provi-
nents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i dels fons REACT-EU. 
Així mateix, s'habilitaran els mitjans electrònics necessaris per al compli-
ment de les mesures en matèria de gestió de personal. 

2. S'han de dotar els òrgans de gestió, seguiment, control i supervisió dels 
ajuts i subvencions, contractes, convenis i altres mecanismes finançats amb 
fons provinents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons RE-
ACT-EU dels mitjans personals i materials necessaris per a poder exercir les 
seves funcions segons els mecanismes previstos en aquest Decret llei, espe-
cialment, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic pel que fa a les 
funcions que té previstes. 

3. Així mateix, els òrgans o unitats que acreditin fefaentment un increment 
substancial de la seva càrrega de treball com a conseqüència de la gestió i 
execució dels fons europeus, tindran dret a noves dotacions de personal en 
els termes que s'estableixen en aquesta disposició addicional. 

Sisena. Dels òrgans de governança, control i seguiment 

Mitjançant acord del Govern es crearan els òrgans col·legiats de governança, 
coordinació i seguiment per a l'adequada implementació i execució dels 
fons, així com els instruments de planificació estratègica que siguin necessa-
ris. 

Setena. Excepció al termini de vigència general que s'esta-
bleix a l'article 49.h) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de rè-
gim jurídic del sector públic, en relació amb determinats con-
venis de col·laboració del Departament d'Educació  

En els convenis de col·laboració que subscriu el Departament d'Educació 
amb les corporacions locals, altres administracions públiques o consorcis per 
a la construcció, rehabilitació o ampliació de centres i serveis educatius, 
s'estableix un termini de vigència d'aquests convenis superior als quatre anys 
com a excepció al termini de  vigència general que s'estableix a l'article 49.h) 
de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre,  de règim jurídic del sector públic, en els 
termes següents:  

a) La durada dels convenis relatius a la construcció, rehabilitació o ampliació 
de centres i serveis educatius no podrà ser superior a sis anys. 

b) Abans de la finalització del termini previst en el propi conveni d'acord 
amb el que s'estableix en l'apartat anterior, les parts en poden acordar unà-
nimement la pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals o l'ex-
tinció. 
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Disposició final. Entrada en vigor 

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

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

Barcelona, 2 de febrer de 2021  

Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern en substitució de la presi-
dència de la Generalitat i conseller d'Economia i Hisenda; Jordi Puigneró i 
Ferrer, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública 

Antecedents del Decret llei 

1. Comunicat al secretari del Govern.  

2. Text del Decret llei aprovat en la sessió del Govern de 02.02.21 

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

4. Informe jurídic 

5. Ordre d'inserció al DOGC 

6. Certificat del Secretari del Govern 

7. Certificat de la Comissió Tècnica de la Funció Pública 

8. Publicació al DOGC 

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 6/2021, del 9 de febrer, de mesures de caràcter 
organitzatiu en els àmbits sanitari i penitenciari i de justícia 
juvenil 

203-00086/12 

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT 

Reg. 89302 / Coneixement: Mesa de la Diputació Permanent, 18.02.2021 

Acord: La Mesa de la Diputació Permanent, en la sessió tinguda el dia 18 de 
febrer de 2021, ha pres coneixement del Decret llei 6/2021, del 9 de febrer, 
de mesures de caràcter organitzatiu en els àmbits sanitari i penitenciari i de 
justícia juvenil, publicat al DOGC 8339, de l'11 de febrer de 2021, i ha ma-
nifestat que el termini de 30 dies perquè  el Parlament el controli pel proce-
diment que estableix l'article 158 del Reglament del Parlament s'inicia el dia 
12 de febrer de 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 9 de febrer de 2021, 
s'ha pres, entre d'altres, l'acord que es reprodueix a continuació: 

«A proposta de la consellera de Salut, s'aprova la iniciativa SIG21SLT0138 - 
Projecte de decret llei de mesures de caràcter organitzatiu en els àmbits sani-
tari i penitenciari i de justícia juvenil. 

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

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 9 de febrer de 
2021 

Decret llei 6/2021, de 9 de febrer, de mesures de caràcter 
organitzatiu en els àmbits sanitari i penitenciari i de justícia 
juvenil. 

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 

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-
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trativa als nous reptes que aquesta situació requereix i garantir-ne una res-
posta eficient. 

Amb aquesta finalitat, aquest Decret llei, integrat per un article únic, una 
disposició addicional i una disposició final, estableix mesures organitzatives 
en els àmbits sanitari i penitenciari i de justícia juvenil. 

En l'article únic s'estableix que el Departament de Justícia posa a disposició 
del Departament de Salut les dades identificatives i de contacte necessàries 
del personal propi i extern que treballa o col·labora en els centres penitencia-
ris i en els centres educatius de justícia juvenil per fer la gestió i el seguiment 
de les proves de diagnòstic de la COVID-19 mitjançant els sistemes d'infor-
mació creats a aquest efecte. Aquesta comunicació respon a l'objectiu d'as-
segurar la protecció de les persones que estan internes en aquests centres i 
garantir l'efectivitat del conjunt de mesures de prevenció i protecció de la 
salut, tenint en compte l'especial vulnerabilitat d'aquest entorn. 

En efecte, el personal que presta serveis en un centre penitenciari o en un 
centre educatiu de justícia juvenil és un element cabdal de l'atenció a les 
persones privades de llibertat, atès que, a causa de les condicions de vida de 
les persones recluses i dels menors i joves interns, aquest personal hi ha d'in-
teraccionar de manera 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 peri-
òdiques (cribratges) a determinats col·lectius professionals, entre els quals es 
troba el del personal que presta serveis en els centres penitenciaris i en els 
centres educatius de justícia juvenil o que hi col·labora des del voluntariat, 
com a mesura per minimitzar els riscos de contagi pel risc d'entrada del virus 
en aquests centres. 

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 penitenciari 
o centre educatiu de justícia juvenil on presten serveis o hi col·laboren, ja 
que així pot integrar, en l'àmbit 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 poder 
comunicar el resultat de les proves als centres corresponents per tal que pu-
guin prendre les mesures de prevenció i tractament de la infecció d'acord 
amb els protocols sanitaris establerts, per tal de trencar les cadenes de trans-
missió 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 detectar brots i monitorar la correcta freqüència de la realització 
dels cribratges entre els treballadors i col·laboradors d'aquests centres. 

Aquest Decret llei incorpora una disposició addicional en què es condiciona 
la vigència de les previsions contingudes en l'article únic al fet que es man-
tingui 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. 

D'acord amb el que s'ha exposat, les mesures adoptades són congruents 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. 
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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 i de la consellera de Justícia, i d'acord 
amb el Govern, 

Decreto: 

Article únic. Comunicació de dades identificatives i de contac-
te del personal dels centres penitenciaris i dels centres edu-
catius de justícia juvenil de Catalunya 

1. Per assegurar la protecció de les persones internes als centres penitenciaris 
i als centres educatius de justícia juvenil de Catalunya, i garantir l'efectivitat 
del conjunt de mesures de prevenció i protecció de la salut en entorns alta-
ment vulnerables, el Departament de Justícia ha 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 se-
guiment de les proves de diagnòstic de la COVID-19 mitjançant els sistemes 
d'informació creats a l'efecte. 

2. Les dades posades a disposició del Departament de Salut, d'acord amb el 
previst a l'apartat 1, s'integren en el tractament «web dades Covid», del qual 
és titular el Departament 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. 

3. Així mateix, el Departament de Salut, en el marc de les funcions que té 
atribuïdes, ha de comunicar a la persona responsable del centre penitenciari 
o del centre educatiu de justícia juvenil mitjançant els sistemes d'informació 
establerts, les dades de salut del personal a què es refereix l'apartat primer 
corresponents als resultats de les proves de diagnòstic de la COVID-19 per 
tal que es puguin adoptar les mesures pertinents d'acord amb els protocols 
establerts. La persona responsable del centre penitenciari o del centre educa-
tiu de justícia juvenil haurà de mantenir el deure de secret i de confidenciali-
tat sobre la informació a la qual tingui accés, fins i tot un cop finalitzada la 
situació d'emergència sanitària. 

Disposició addicional. Vigència 

Les previsions contingudes a l'article únic d'aquest Decret llei estan vigents 
mentre es mantingui activat el Pla d'actuació PROCICAT per a les emergèn-
cies associades a malalties transmissibles emergents amb un alt potencial de 
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. 
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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, 9 de febrer de 2021 

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; Ester Capella i Farré, consellera de Justícia 

Antecedents del Decret llei 

1. Certificat, de l'advocada en cap del Departament de Salut, d'autentificació 
de la documentació tramesa i índex. 

2. Sol·licitud tramitació Decret llei al secretari del Govern. 

3. Informe jurídic. 

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

5. Informe de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades sobre l'article a 
incorporar al Projecte de decret llei de mesures de caràcter organitzatiu en 
els àmbits sanitari i penitenciari i de justícia juvenil 

6. Text aprovat a la sessió del Govern del 9 de febrer de 2021. 

7. Certificat del secretari del Govern de l'aprovació a la sessió del Govern del 
dia 9 de febrer de 2021. 

8. Decret llei 6/2021, de 9 de febrer, publicat al DOGC núm. 8339, d'11 de 
febrer de 2021. 

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 8/2021, del 16 de febrer, pel qual s'adopten mesu-
res organitzatives per a l'execució de l'estratègia de vacuna-
ció a Catalunya enfront de la COVID-19 i es modifica l'article 2 
del Decret llei 12/2020 

203-00088/12 

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT 

Reg. 89317 / Coneixement: Mesa de la Diputació Permanent, 18.02.2021 

Acord: La Mesa de la Diputació Permanent, en la sessió tinguda el dia 18 de 
febrer de 2021, ha pres coneixement del Decret llei 8/2021, del 16 de febrer, 
pel qual s'adopten mesures organitzatives per a l'execució de l'estratègia de 
vacunació a Catalunya enfront de la COVID-19 i es modifica l'article 2 del 
Decret llei 12/2020, publicat al DOGC 8343, de 17 de febrer de 2021, i ha 
manifestat que el termini de 30 dies perquè el Parlament el  controli pel pro-
cediment que estableix l'article 158 del Reglament del Parlament s'inicia el 
dia 18 de febrer de 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 16 de febrer de 2021, 
s'ha pres, entre d'altres, l'acord que es reprodueix a continuació:  

«A proposta de la consellera de Salut, s'aprova la iniciativa SIG21SLT0171 - 
Projecte de decret llei pel qual s'adopten mesures organitzatives per a l'exe-
cució de l'estratègia de vacunació a Catalunya enfront de la COVID-19 i es 
modifica l'article 2 del Decret llei 12/2020, de 10 d'abril.» 

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, a 17 de febrer de 
2021. 

Decret llei 8/2021, de 16 de febrer, pel qual s'adopten mesu-
res organitzatives per a l'execució de l'estratègia de vacuna-
ció a Catalunya enfront de la COVID-19 i es modifica l'article 2 
del Decret llei 12/2020, de 10 d'abril 

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 

Aquest Decret llei té per objecte adoptar mesures organitzatives per pal·liar 
els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 en dos àmbits essenci-
als de l'acció pública en salut: les intervencions de salut pública, adreçades a 
la col·lectivitat,  i l'organització de l'assistència sanitària. 

La pandèmia de COVID-19 està causant enormes costos humans i econò-
mics a escala mundial. 

La vacunació és una part fonamental de l'estratègia de prevenció i control de 
la  pandèmia de COVID-19, que té per objectiu prevenir la malaltia i dismi-
nuir la seva gravetat i mortalitat, a més de disminuir l'impacte de la pandè-
mia sobre el sistema assistencial i l'economia, protegint especialment aquells 
grups amb major vulnerabilitat. Per poder assolir aquest objectiu, és impor-
tant disposar de cobertures de vacunació elevades a tota la població, i, espe-
cialment, en els grups amb major vulnerabilitat. 

Atès que les primeres vacunes davant la COVID-19 estan disponibles en una 
quantitat limitada, i que aniran augmentant progressivament, s'ha establert, 
en l'àmbit de tot l'Estat, un ordre de prioritat dels grups de població a vacu-
nar, després de realitzar una avaluació en funció de criteris que inclouen el 
risc d'exposició, de transmissió i de malaltia greu, així com l'impacte socioe-
conòmic de la pandèmia en cada grup de població. 

Aquesta determinació s'ha establert d'acord amb un marc ètic on prevalen els 
principis d'igualtat i dignitat de drets, necessitat, equitat, protecció a la dis-
capacitat i al menor, benefici social i reciprocitat, a més de considerar la 
participació, transparència i rendició de comptes, així com la importància de 
la informació i educació, i atenent a les normes legals d'aplicació i a les re-
comanacions internacionals. 

Així mateix, s'han definit etapes de vacunacions segons les dosis de vacunes 
disponibles en cada moment i segons la indicació de cada tipus de vacuna a 
administrar als diferents grups poblacionals. 

L'estratègia de vacunació enfront de la COVID-19 a Catalunya determina, 
d'acord amb criteris de priorització clínica i de salut pública, els col·lectius 
inclosos en els grups poblacions a vacunar en cada moment i l'organització i 
l'operativa vacunal a seguir en cada cas. Es troba subjecta a revisió i actualit-
zació continua en funció que es vagin autoritzant noves vacunes, es vagi 
ampliant el coneixement i el context de la pandèmia vagi canviant. 

En execució d'aquesta estratègia, el Departament de Salut ha de garantir 
l'accés a la vacunació de les persones que pertanyin als diferents grups po-
blacionals, partint del seu caràcter voluntari, en el moment corresponent. 
Aquesta prestació de salut pública determina per al seu responsable la neces-
sitat d'identificar aquestes persones i de contactar-hi. Per això, el Departa-
ment de Salut ha de disposar, organitzades segons els grups de població de-
finits a l'estratègia de vacunació enfront de la COVID-19 a Catalunya, 
d'aquelles dades de caràcter personal necessàries per identificar les persones 
integrants dels grups a vacunar i poder contactar-hi per informar-les sobre 
l'accés a aquesta prestació i l'operativa vacunal establerta en cada cas. 

En aquest sentit, a l'article 1 s'estableix l'obligació de facilitar al Departa-
ment de Salut les dades necessàries per a la identificació i contacte de les 
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persones integrants de cada grup de vacunació. Es tracta de dades identifica-
tives, de contacte, d'edat, de caràcter professional o de salut. 

Aquesta obligació es destina al conjunt de les administracions públiques i les 
entitats que en depenen, així com a qualsevol persona física o jurídica, de 
naturalesa pública o privada, ubicada o que dugui a terme la seva activitat a 
Catalunya. 

La recepció de les dades es preveu que sigui mitjançant els distints departa-
ments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya que tinguin compe-
tència en l'àmbit d'activitat corresponent, que les ha de traslladar al Depar-
tament de Salut. 

Aquesta obligació neix a partir del requeriment concret que faci el Departa-
ment de Salut per a cada col·lectiu, tenint en compte que la vacunació s'efec-
tua de forma progressiva en funció de la priorització del grup corresponent i 
de la disponibilitat de la vacuna concreta a administrar a cada grup. 

Les dades posades a disposició del Departament de Salut s'han d'integraran 
en el tractament «Registre de vacunació de Catalunya», del qual és titular el 
Departament de Salut, amb la finalitat d'exercir les competències que en 
matèria de prevenció i de control de la salut pública té atribuïdes com a auto-
ritat sanitària. 

D'acord amb la disposició addicional del Decret llei, la vigència de l'obliga-
ció d'informació i comunicació de dades establerta a l'article 1 es vincula a la 
necessitat que se'n tingui per a l'assoliment dels objectius de l'estratègia de 
vacunació enfront de la COVID-19 a Catalunya. 

D'altra banda, el capítol II del Decret llei 12/2020, de 10 d'abril, pel qual 
s'adopten mesures pressupostàries, en relació amb el sistema sanitari integral 
d'utilització pública de Catalunya, en l'àmbit tributari i en l'estructura de 
l'Administració de la Generalitat, per pal·liar els efectes de la pandèmia ge-
nerada per la COVID-19 va establir un seguit de mesures relatives al sistema 
de pagament del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, 
amb l'objectiu d'aturar l'impacte negatiu de la pandèmia en els sistemes de 
pagament singularment establerts per a les entitats del SISCAT, i a la vegada 
dotar-les de capacitat de tresoreria per evitar la seva inviabilitat econòmica. 

L'article 2 del Decret llei 12/2020, de 10 d'abril, fou modificat per l'article 1 
del Decret llei 14/2020, de 28 d'abril, pel qual s'adopten mesures en relació 
amb el sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, en l'àmbit 
tributari i social, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la CO-
VID-19 i d'adopció d'altres mesures urgents amb el mateix objectiu. 

Un cop finalitzat el primer estat d'alarma motivat per la pandèmia, l'article 2 
del Decret llei 12/2020, de 10 d'abril, ha estat declarat vigent fins que es 
mantingui activat el pla d'actuació del PROCICAT per a les emergències 
associades a malalties transmissibles emergents amb alt potencial de risc, per 
la disposició addicional primera, apartat 1, en relació amb la disposició tran-
sitòria, apartat 1, ambdues del Decret llei 26/2020, de 23 de juny, de mesures 
extraordinàries en matèria sanitària i administrativa. 

L'aparició d'una segona onada de la pandèmia provocada pel SARS-CoV-2, 
va suposar l'aprovació 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, el qual s'ha prorrogat i modificat parcialment pel Reial decret 
956/2020, de 3 de novembre. 
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La situació actual en la qual ens trobem, amb una tercera onada de la CO-
VID-19, provoca que s'hagi fet palesa la necessitat de modificar i actualitzar 
alguns aspectes del sistema de pagament excepcional establert en l'article 2 
del Decret llei 12/2020, de 10 d'abril. En aquest sentit:  

a) Es modifica la lletra a) de l'apartat 1 de l'article 2 del precitat Decret llei 
12/2020, de 10 d'abril, ja que s'ha considerat necessari mantenir aquest pa-
gament fix, actualitzat d'acord amb els increments de tarifes aprovats l'any 
2020, fins al moment en què es pugui tornar al sistema de pagament ordinari 
amb la seguretat que no es generaran tensions econòmiques en les entitats 
sanitàries. 

b) Es deroga l'apartat 4 de l'article 2 del Decret llei 12/2020, que regulava 
l'import corresponent a les despeses d'habilitació de nous espais per a l'ús 
hospitalari d'assistència relacionada amb la COVID-19, atès que, per a l'any 
2021, es determina que la inversió en habilitació d'espais relacionats amb la 
COVID-19 dels centres del SISCAT s'ha de gestionar pels canals i meca-
nismes habituals pels quals es tramiten i financen les inversions ja que la 
situació d'emergència que es va viure en la primera onada i que va obligar a 
habilitar espais a contrarellotge, sense planificació prèvia  i utilitzant tots els 
recursos disponibles, ja ha estat superada. 

c) Es modifica la lletra a) de l'apartat 11 de l'article 2 del precitat Decret llei 
12/2020, de 10 d'abril, que eliminava el pagament addicional corresponent a 
les despeses d'habilitació de nous espais per a l'ús hospitalari d'assistència 
relacionada amb la COVID-19, atès que, per a l'any 2021, s'ha determinat 
que la inversió en habilitació d'espais relacionats amb la COVID-19 de les 
entitats que no tinguin conveni o contracte de serveis assistencials amb el 
Servei Català de la Salut, s'ha de donar per finalitzada ja que durant el 2020 
s'han portat a terme les adaptacions necessàries d'aquests espais. 

d) Per acabar, s'afegeix un apartat 16 a l'article 2, que estableix que el Con-
sell de Direcció del Servei Català de la Salut pugui proposar al Departament 
de Salut la creació, la modificació o la revisió de qualsevol dels elements del 
sistema de pagament, amb l'objectiu de flexibilitzar i tenir la màxima capaci-
tat d'adaptació davant de l'evolució de la pandèmia, així com de la gestió de 
les incerteses actuals i futures. 

Tot el que s'ha exposat anteriorment determina que sigui imprescindible 
aprovar de manera immediata aquest Decret llei per a la consecució dels 
objectius que planteja per satisfer unes necessitats de l'autoritat sanitària amb 
la celeritat que requereix la situació, que no es podria assolir mitjançant la 
tramitació d'un procediment legislatiu ordinari. 

D'acord amb l'article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presi-
dència de la Generalitat i del Govern, el Govern pot dictar disposicions legis-
latives provisionals amb la forma de decret llei en cas d'una necessitat extra-
ordinària i urgent. En aquest cas, la necessitat és la situació sanitària 
provocada per la COVID-19, que requereix adoptar urgentment mesures 
pal·liatives. 

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, 
atesa la necessitat extraordinària i urgent d'aquestes mesures;  

A proposta de la consellera de Salut, i d'acord amb el Govern, 
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Decreto:  

Article 1. Obligació d'informació i de comunicació de dades 
per a l'execució de l'estratègia de vacunació enfront de la CO-
VID-19 a Catalunya 

1. L'Estratègia de vacunació front a la COVID-19 a Catalunya té per objectiu 
contribuir a la prevenció i control de la pandèmia, mitjançant l'administració 
progressiva de la vacuna contra la COVID-19, d'acord amb criteris de prio-
rització clínica i de salut pública i d'acord amb les previsions aprovades pel 
Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut i amb els criteris esta-
blerts per l'Estratègia de vacunació de la Unió Europea. 

En un context en què no es pot garantir l'accés universal a la vacunació con-
tra la COVID-19, l'Estratègia de vacunació front la COVID-19 a Catalunya, 
que està sotmesa a revisió i actualització continua en funció de l'evidencia 
científica, la disponibilitat de vacunes i la situació epidemiològica, identifica 
els diferents grups poblacionals tributaris de vacunació en cada moment i 
correspon al Departament de Salut garantir l'accés, amb caràcter voluntari, a 
la vacunació de totes les persones que integren aquests grups poblacionals. 

A aquests efectes, el Departament de Salut ha de disposar, organitzades se-
gons els grups de població definits en l'estratègia esmentada, d'aquelles da-
des de caràcter personal necessàries per identificar les persones integrants 
dels grups a vacunar i poder contactar-hi per informar-les sobre l'accés a 
aquesta prestació i l'operativa vacunal establerta en cada cas. 

A requeriment del Departament de Salut, correspon als departaments de 
l'Administració de la Generalitat competents per raó de l'àmbit d'activitat al 
qual pertanyi cada grup de vacunació recopilar les dades esmentades en el 
paràgraf anterior. 

2. Als efectes del que preveu l'apartat anterior, s'estableix l'obligació de les 
administracions públiques i les entitats que en depenen, així com de qualse-
vol persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, ubicada o que 
dugui a terme la seva activitat a Catalunya, de facilitar al Departament de 
Salut les dades identificatives, de contacte, d'edat, de caràcter professional o 
de salut, necessàries per a la identificació i contacte de les persones inte-
grants de cada grup de vacunació, que els siguin requerides, en el format que 
es determini per garantir la protecció de les dades facilitades, i de forma 
diligent. 

La comunicació s'ha de fer a través dels departaments de l'Administració de 
la Generalitat competents per raó de l'àmbit d'activitat a la qual pertanyi cada 
grup de vacunació. Els departaments receptors han de posar a disposició del 
Departament de Salut les dades comunicades. 

3. Les dades posades a disposició del Departament de Salut s'integraran en el 
tractament «Registre de vacunació de Catalunya», del qual és titular el De-
partament 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. 
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Article 2. Modificació del Decret llei 12/2020, de 10 d'abril pel 
qual s'adopten mesures pressupostàries, en relació amb el 
sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, en 
l'àmbit tributari i en l'estructura de l'Administració de la Ge-
neralitat, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per 
la COVID-19 

1. Es modifica, amb efectes del dia 1 de gener de 2021, la lletra a) de l'apar-
tat 1 de l'article 2 del Decret llei 12/2020, de 10 d'abril, que resta redactat de 
la manera següent:  

«a) Els centres sanitaris que presten atenció sanitària en el marc del SIS-
CAT, el sistema de pagament de la qual s'ha suspès temporalment, perce-
bran mensualment un pagament fix corresponent a la facturació del mes de 
febrer de 2020, actualitzat d'acord amb els increments de tarifes per al 2020 
aprovades per ordre del Departament de Salut o futurs increments de tarifes 
que s'aprovin per ordre del Departament de Salut, a proposta del Consell de 
Direcció del Servei Català de la Salut. Aquest pagament a compte és aplica-
ble des de l'1 de gener de 2021 i fins al moment en què el Consell de Direc-
ció del Servei Català de la Salut, segons l'evolució de la pandèmia, ho de-
termini oportú. 

Es manté l'obligació dels centres de notificar tota la seva activitat al conjunt 
mínim bàsic de dades (CMBD) durant la situació d'emergència (tant de pa-
cients amb COVID-19 com de pacients sense COVID-19).» 

2. Es modifica, amb efectes de l'1 de gener de 2021, la lletra a) de l'apartat 
11 de l'article 2 del Decret Llei 12/2020, de 10 d'abril, que resta redactat de 
la manera següent:  

«a) L'atenció a pacients amb COVID-19 s'ha de compensar d'acord amb les 
tarifes especificades als punts 3 i 5, sempre que es realitzi per indicació i 
amb el vistiplau del Servei Català de la Salut.» 

3. Es deroga, amb efectes de l'1 de gener de 2021, l'apartat 4 de l'article 2 del 
Decret llei 12/2020, de 10 d'abril. 

4. S'afegeix un apartat 16 a l'article 2 del Decret llei 12/2020, de 10 d'abril, 
amb la redacció següent:  

«El Consell de Direcció del Servei Català de la Salut pot proposar, informat 
prèviament el departament competent en matèria de finances, la creació, 
revisió i/o modificació de qualsevol element del sistema de pagament que 
afecta els centres del SISCAT i els centres que no tenen conveni o contracte 
de serveis assistencials amb el Servei Català de la Salut, per a la seva apro-
vació per part del Departament de Salut, amb l'objectiu de donar resposta a 
les necessitats que puguin anar sorgint en funció de l'evolució de la pandè-
mia.» 

Disposició addicional. Vigència 

L'obligació d'informació i comunicació de dades establerta a l'article 1 d'a-
quest Decret llei estarà vigent mentre el requeriment de dades per part del 
Departament de Salut sigui necessari per a l'assoliment dels objectius de 
l'estratègia de vacunació enfront de la COVID-19 a Catalunya. 



Dossier DP 7 
24 de febrer de 2021 

82 

 

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, 16 de febrer de 2021 

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 

Antecedents del Decret llei 

1. Certificat, de l'advocada en cap del Departament de Salut, d'autentificació 
de la documentació tramesa i índex. 

2. Sol·licitud tramitació Decret llei al secretari del Govern. 

3. Informe jurídic. 

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

5. Informe justificatiu del Servei Català de la Salut (Informe article 38.3 de 
la llei 13/2008, del 5 de novembre). 

6. Informe de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 

7. Informe de Direcció General de Pressupostos. 

8. Text aprovat a la sessió del Govern del 16 de febrer de 2021. 

9. Ordre d'inserció DOGC. 

10. Certificat del secretari del Govern de l'aprovació a la sessió del Govern 
del dia 16 de febrer de 2021. 

11. Decret llei 8/2021, de 16 de febrer, publicat al DOGC núm. 8343, de 17 
de febrer de 2021. 

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 1/2021, del 12 de gener, pel qual es modifica la 
Llei 10/1994, de l'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - 
Mossos d'Esquadra, i s'estableixen mesures correctores per 
equilibrar la presència de dones i homes 

203-00081/12 

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT 

Reg. 89075 / Coneixement: Presidència del Parlament, 15.01.2021 

Acord: Es pren coneixement del Decret llei 1/2021, del 12 de gener, pel qual 
es modifica la Llei 10/1994, de l'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - 
Mossos d'Esquadra, i s'estableixen mesures correctores per equilibrar la pre-
sència de dones i homes, publicat al DOGC 8314, de 13 de gener de 2021, 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 14 de gener de 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 12 de gener de 2021, 
s'ha pres, entre d'altres, l'acord que es reprodueix a continuació:  

«A proposta del conseller d'Interior, s'aprova la iniciativa SIG21INT0012 - 
Projecte de decret llei pel qual es modifica la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de 
la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, i s'estableixen mesures 
correctores per equilibrar la presència de dones i homes.» 

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 12 de gener de 2021 

Decret llei 1/2021, de 12 de gener, pel qual es modifica la 
Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - 
Mossos d'Esquadra, i s'estableixen mesures correctores 
per equilibrar la presència de dones i homes. 

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 tot això, promulgo el següent 

Decret llei 

Exposició de motius 

El present Decret llei estableix mesures urgents per respondre al desequilibri 
entre dones i homes que hi ha actualment al cos de Mossos d'Esquadra. 

Concretament, el Decret llei 40/2020, de 10 de novembre, pel qual s'autorit-
za la creació de 245 places del cos de Mossos d'Esquadra, dona resposta, 
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amb caràcter d'urgència, al dèficit al qual s'ha vist abocada la plantilla de la 
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, i així garantir una prestació 
adequada del servei públic de seguretat. La solució d'aquest dèficit estructu-
ral ha requerit una nova mesura excepcional per tal de procedir amb urgència 
a la creació de noves places del cos de Mossos d'Esquadra i garantir d'aques-
ta manera les necessitats de seguretat i protecció de les persones i béns, del 
tot essencials en la nostra societat. 

En aquests moments, i a fi d'assolir els objectius abans indicats amb la mà-
xima urgència, s'estan elaborant les bases per a la convocatòria mitjançant 
oposició lliure de 435 places de la categoria de mosso/a de l'escala bàsica del 
cos de Mossos d'Esquadra (grup C, subgrup C1), entre les quals s'inclouen 
les 245 noves places creades pel Decret llei 40/2020, de 10 de novembre. 

Tanmateix, cal assenyalar també que el desequilibri entre sexes en la compo-
sició dels cossos policials és un fet recurrent que és del tot necessari revertir. 
La necessitat de disposar d'una plantilla equilibrada entre dones i homes 
respon a la necessitat que la policia pugui desenvolupar les seves funcions 
amb la màxima eficàcia, des de la proximitat i amb vocació de servei a la 
ciutadania i, alhora, sigui un fidel reflex i exponent de la societat a la qual 
serveix. Així mateix, d'acord amb l'article 41.1 de l'Estatut d'autonomia, els 
poders públics han de garantir el compliment del principi d'igualtat d'oportu-
nitats entre dones i homes en l'accés a l'ocupació. 

Entre les mesures a les quals es pot recórrer per garantir un equilibri adequat 
entre dones i homes a la plantilla dels cossos policials, cal destacar especi-
alment les que es focalitzen en els processos de selecció, les quals han estat 
valorades com a efectives en l'àmbit europeu. 

En aquest sentit, actualment es troba en fase d'elaboració el corresponent pla 
d'igualtat, de conformitat amb la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat 
efectiva de dones i homes. Tanmateix, i atesa la urgència inajornable de la 
futura convocatòria, aquesta serà objecte de publicació abans que s'aprovi el 
pla esmentat. 

En conseqüència, mentre no es pugui implementar adequadament el Pla d'i-
gualtat, i atesa la necessitat inajornable de garantir un equilibri més gran entre 
dones i homes en el cos de Mossos d'Esquadra, atenent a les necessitats i 
transcendentals funcions d'aquest cos, l'adequat compliment de les quals re-
quereix una composició equilibrada quant al sexe de les persones que integren 
la plantilla, i sempre amb ple respecte als principis constitucionals de mèrit i 
capacitat en l'accés a la funció pública, es considera una mesura necessària i 
proporcionada atorgar preferència a la selecció de les persones aspirants del 
sexe menys representat quan aquestes es trobin en igualtat de criteris pel que 
fa a la idoneïtat de perfil amb les persones aspirants de l'altre sexe. 

En síntesi, doncs, la convocatòria urgent de les 435 places i la necessitat 
urgent i inajornable d'incorporar aquesta mesura de forma immediata a 
aquesta important convocatòria, fonamenten aquesta modificació de la Llei 
10/1994, d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra. 

Per aquest motiu, el present Decret llei introdueix una nova disposició transi-
tòria a la Llei 10/1994, d'11 de juliol, a fi de garantir que en la resolució dels 
empats de puntuació en l'ordre de classificació dels aspirants s'atengui a la 
necessitat de garantir l'equilibri entre dones i homes en la plantilla del cos. 

Aquest Decret llei ha d'entrar en vigor el mateix dia en què es publiqui, per 
raó de la matèria i de la seva especial urgència. 
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Per tot això, fent ús de l'autorització concedida a l'article 64 de l'Estatut d'au-
tonomia, a proposta del conseller d'Interior i amb la deliberació prèvia del 
Govern,  

Decreto:  

Article únic. Addició d'una nova disposició transitòria a la 
Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - 
Mossos d'Esquadra 

S'afegeix una nova disposició transitòria, setena, a la Llei 10/1994, d'11 de 
juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, amb el text següent:  

«Disposició transitòria setena 

Mentre no s'aprovi el pla d'igualtat corresponent, i amb la finalitat d'assolir 
l'equilibri en el nombre de dones i homes a la plantilla del cos de Mossos 
d'Esquadra, les convocatòries per accedir a les diferents categories del cos de 
Mossos d'Esquadra han d'establir que els empats de puntuació en l'ordre de 
classificació dels aspirants s'han de dirimir, com a primer criteri, donant pre-
ferència a les persones candidates del sexe menys representat quan aquest no 
arribi al 40% d'aquella categoria.» 

Disposició final. Entrada en vigor 

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

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

Barcelona, 12 de gener de 2021 

Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern en substitució de la presi-
dència de la Generalitat i conseller d'Economia i Hisenda; Miquel Samper i 
Rodriguez, conseller d'Interior 

Antecedents del Decret llei 

1. Text del Decret llei, versió catalana. 

2. Text del Decret llei, versió castellana. 

3. Comunicació a l'Oficina del Govern de l'inici de la tramitació del Projecte 
de decret llei. 

4. Memòria justificativa. 

5. Informe de la Direcció General de Funció Pública. 

6. Informe jurídic. 

7. Certificat de la secretària de la Comissió Tècnica de la Funció Pública. 

8. Certificat del secretari del Govern. 

9. Publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

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