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Sessió 8. Dimecres, 3 de març de 2021. XII legislatura 

DOSSIER 
 

ORDRE DEL DIA 

1. Sol·licitud de compareixença del vicepresident del Govern, en substitució 
del president de la Generalitat, davant de la Diputació Permanent perquè 
informi sobre la violència que pateixen diverses ciutats i l'actuació dels Mos-
sos d'Esquadra. Tram. 361-00029/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa. 

2. Compareixença del vicepresident del Govern, en substitució del president 
de la Generalitat, davant la Diputació Permanent per a informar sobre la ga-
rantia del dret a la llibertat d'expressió i de manifestació i el manteniment de 
la seguretat ciutadana. Tram. 350-00022/12. Vicepresident del Govern de la 
Generalitat. Substanciació. 

3. Decret llei 10/2021, del 23 de febrer, de mesures urgents de caràcter 
tributari i financer. Tram. 203-00090/12. Govern de la Generalitat. Debat i 
votació sobre la validació o derogació del decret llei. 

4. Compareixença del conseller d'Interior davant la Diputació Permanent per 
a informar sobre els esdeveniments que han tingut lloc arran de les mobilit-
zacions per l'empresonament de Pablo Hasél. Tram. 355-00274/12. Conse-
ller d'Interior. Debat i votació. 

5. Compareixença del conseller d'Educació davant la Diputació Permanent 
per a informar sobre les condicions en què s'ha iniciat el segon trimestre 
escolar pel que fa a la seguretat, la reducció de les desigualtats i el segui-
ment de les inversions. Tram. 355-00273/12. Diputació Permanent. Sessió 
informativa. 

 
  



Dossier DP 8 
3 de març de 2021 

2 

 

Punt 3 | Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei 

Decret llei 10/2021, del 23 de febrer, de mesures urgents de 
caràcter tributari i financer 

203-00090/12 

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT 

Reg. 89424 / Coneixement: Presidència del Parlament, 25.02.2021 

Acord: Es pren coneixement del Decret llei 10/2021, del 23 de febrer, de 
mesures urgents de caràcter tributari i financer, publicat al DOGC 8349, i es 
manifesta que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel pro-
cediment que estableix l'article 155 del Reglament del Parlament s'inicia el 
dia 25 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 23 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 SIG21VEH0205 - Projecte de decret llei de mesures 
urgents de caràcter tributari i financer.» 

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 24 de febrer de 
2021. 

Decret llei 10/2021, de 23 de febrer, de mesures urgents de 
caràcter tributari i financer 

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 això, promulgo el següent 

Decret llei 

Exposició de motius 

En els darrers mesos, les conseqüències sanitàries, socials i econòmiques deri-
vades de la pandèmia de la COVID-19 han fet que el Govern hagi aprovat una 
sèrie de mesures per pal·liar-ne els efectes, que s'han anat adaptant de forma 
progressiva a la realitat i evolució de la situació sanitària. Amb aquest Decret 
llei s'aproven noves mesures en l'àmbit tributari i financer, estructurades en 
dos capítols, una disposició addicional i una disposició final. 

El capítol 1, amb un únic article, conté una mesura tributària. Per tal de con-
tenir el brot epidèmic derivat de la COVID-19, s'han aprovat en els darrers 
mesos mesures restrictives que han afectat el règim d'obertura dels establi-
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ments en què s'instal·len màquines recreatives. Això comporta que l'explota-
dor d'aquests aparells no obtingui cap rendiment mentre aquests establiments 
estan tancats al públic o, en el cas de restriccions d'aforament i limitacions 
d'horari d'obertura, que els rendiments siguin notòriament inferiors als habi-
tuals. 

La situació exposada fa necessari adoptar alguna mesura tendent a evitar 
situacions insostenibles econòmicament, que es podrien traduir en fallides. 
Així, la mesura que s'estableix a l'article 1 d'aquest Decret llei determina que 
la presentació i ingrés de l'autoliquidació corresponent al primer trimestre, 
prevista inicialment de l'1 al 20 de març, s'efectuï juntament amb la presen-
tació i ingrés de l'autoliquidació corresponent al segon trimestre, això és, de 
l'1 al 20 de juny del 2021. 

El capítol 2, que conté els articles 2 i 3, estableix dues mesures financeres. 
La Llei de finances públiques de Catalunya en l'article 81, en concret en els 
apartats 1 i 2, regula els terminis per formular i aprovar els comptes anuals 
per part de les entitats del sector públic de la Generalitat. Així, per a la major 
part de les entitats del sector públic es preveu que el 31 de març de l'any 
següent sigui el termini per formular els comptes i comunicar-los a la Inter-
venció General, i que el 30 de juny sigui el termini màxim per enviar els 
comptes anuals degudament aprovats un cop auditats. No obstant això, s'es-
tableix un termini diferent, el 31 de març, per disposar dels comptes anuals 
aprovats de les entitats del sector públic subjectes a fiscalització prèvia, que 
únicament engloba les entitats autònomes administratives i el Servei Català 
de la Salut. 

Aquest tractament diferent no té una justificació suficient i l'experiència ens 
indica que el termini establert per a les entitats autònomes administratives i 
el Servei Català de Salut és de difícil compliment per part de les entitats i 
provoca un tractament desigual per la forma jurídica de les entitats sense cap 
justificació objectiva. 

És per això que la mesura que estableix aquest Decret llei a l'article 2 unifica 
els terminis d'aprovació dels comptes anuals per a totes les entitats, aplica 
també  a les entitats subjectes a fiscalització prèvia el termini del 30 de juny 
vigent per a la resta, i fixa en el 31 de març el termini perquè aquestes enti-
tats presentin els estats comptables i la memòria dels comptes anuals a la 
intervenció delegada actuant per a la seva fiscalització, amb caràcter previ a 
l'aprovació. 

Aquesta modificació és de caràcter urgent atesa la proximitat de la data que 
tenen aquestes entitats per complir les seves obligacions de tancament comp-
table. 

D'altra banda, l'article 3 modifica l'apartat 10 de l'article 14 de la Llei 4/2020, 
del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, 
que regula la incorporació de romanents de tresoreria per agilitar la incorpo-
ració de romanents de tresoreria de l'exercici 2020 a les entitats que gaudei-
xen del règim d'autonomia previst a la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesu-
res fiscals i financeres, per no demorar l'execució de despeses que s'han de 
finançar amb aquests fons l'any 2021, especialment en el cas dels romanents 
provinents de fons rebuts per a actuacions relacionades amb la COVID-19. 
Aquestes entitats no estan afectades per la retenció d'excessos de transferèn-
cies prevista amb caràcter general a la Llei de pressupostos vigent, motiu pel 
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qual es substitueix el tràmit d'autorització prèvia de la  incorporació del ro-
manent per una comunicació a la Intervenció General. 

Finalment, la disposició addicional modifica l'annex 1 de la Llei 4/2020, del 
29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020. L'arti-
cle 117 de la Llei orgànica 2/2006, del 3 de maig, d'educació, estableix que 
tant la quantia global dels fons públics destinats al sosteniment dels centres 
privats concertats, per fer efectiva la gratuïtat dels ensenyaments objecte de 
concert, com els mòduls econòmics vinculats als concerts educatius s'han 
d'establir en els pressupostos de les administracions educatives correspo-
nents. 

L'article 108 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, determina que 
els centres educatius poden disposar de professionals d'atenció educativa, 
que han de tenir la titulació, la qualificació i el perfil professionals adequats 
per a complementar l'atenció educativa als alumnes, en funció de les necessi-
tats de cada centre, i donar suport al desenvolupament del projecte educatiu 
del centre, coordinadament amb els docents. 

El Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l'oferta educativa i 
del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya, 
estableix a l'article 54.6 que el Departament dota els centres públics i privats 
concertats dels recursos adients per a l'atenció de l'alumnat amb necessitats 
específiques de suport educatiu. En els centres concertats, el finançament d'a-
quests professionals s'ha realitzat a través del procediment de convocatòria 
pública per a la concessió de subvencions, però aquest procediment no s'ajusta 
al finançament que hauria de tenir la prestació d'un servei públic de compli-
ment obligat, i per aquest motiu es proposa modificar l'annex 1 de la Llei 
4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2020, en el sentit d'introduir el mòdul de vetllador i establir-ne l'import en 
405,00 euros per hora i curs escolar, import que coincideix amb l'import del 
mòdul de subvenció establert a la Resolució ENS/2191/2019, de 12 de juliol, 
que va obrir el procediment de convocatòria pública per a la concessió de sub-
vencions destinades a la contractació de personal per atendre alumnes amb 
necessitats educatives especials per al curs 2019-2020. 

Amb aquesta modificació, que té efectes per al curs 2020-21, el finançament 
d'aquests professionals, que no formen part del pagament delegat en no ser 
personal docent, es podrà gestionar dins del concert educatiu incorporant els 
pagaments corresponents a aquest concepte en els pagaments mensuals que 
s'abonen als centres concertats. Aquest canvi en la gestió aportarà més agili-
tat i eficàcia administrativa i una millora en les finances dels centres concer-
tats, en tant que no hauran d'avançar tants recursos econòmics. 

La urgència de modificar la Llei 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2020, rau en el fet que cal finançar de forma 
immediata aquests professionals que els centres concertats han contractat 
amb efectes de l'1 de setembre de 2020. Altrament, s'hauria de tornar a tra-
mitar una convocatòria pública de concessió de subvencions, perpetuant els 
problemes derivats de la rigidesa en el tractament de les subvencions i utilit-
zant una fórmula de finançament que no és l'adequada en tractar-se de finan-
çar la prestació d'un servei públic de compliment obligat. 

En darrer terme, la disposició final estableix l'entrada en vigor del Decret llei 
l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalu-
nya. 
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Tot el que s'ha exposat determina que sigui imprescindible aprovar de forma 
immediata aquest Decret llei per a la consecució dels objectius que planteja 
la situació descrita amb la celeritat que requereix el calendari assenyalat, 
objectiu que no podria ser assolit 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 
sanitària, que requereix l'adopció urgent de mesures pal·liatives. 

En ús de l'autorització que concedeix l'article 64 de l'Estatut d'autonomia de 
Catalunya, a proposta del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i 
Hisenda  i amb la deliberació prèvia del Govern, 

Decreto:  

Capítol 1. Mesures tributàries 

Article 1. Termini de presentació i ingrés d'autoliquidacions 
del tribut que grava les màquines recreatives i d'atzar 

El termini de presentació i ingrés de l'autoliquidació del tribut que grava les 
màquines recreatives i d'atzar corresponent al primer trimestre del 2021 es 
fixa entre els dies 1 i 20 de juny de 2021, o dia hàbil posterior immediat. 

Capítol 2. Mesures financeres 

Article 2. Modificació del text refós de la Llei de finances pu-
bliques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, 
de 24 de desembre 

Es modifiquen els apartats 2 i 3 de l'article 81 del text refós de la Llei de 
finances publiques de Catalunya, que queden redactats de la manera següent:  

«2. Les entitats del sector públic subjectes a fiscalització prèvia han de pre-
sentar a la Intervenció els comptes i estats comptables provisionals abans del 
31 de març de l'any posterior al del tancament i han de ser aprovats abans del 
30 de juny. 

La resta d'entitats del sector públic de la Generalitat han de formular els seus 
comptes anuals d'acord amb els principis comptables que els són aplicables i 
s'han de comunicar a la Intervenció General i posar a disposició dels respon-
sables de l'auditoria abans del 31 de març de l'any posterior. 

3. En tot cas, les entitats del sector públic de la Generalitat, les entitats ads-
crites a la Generalitat, les universitats públiques finançades per la Generali-
tat, les fundacions i els consorcis en què participa majoritàriament o minori-
tàriament han de trametre els comptes anuals degudament aprovats per 
l'òrgan corresponent amb l'informe d'auditoria a la Intervenció General i a la 
Sindicatura de Comptes abans del 30 de juny de l'any posterior. També han 
de trametre la mateixa documentació referida a les empreses i altres entitats 
en què participen.» 
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Article 3. Modificació de la Llei 4/2020, del 29 d'abril, de 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020 

Es modifica l'apartat 10 de l'article 14 de la Llei 4/2020, del 29 d'abril, que 
queda redactat de la manera següent:  

«10. La incorporació del romanent de tresoreria generat per les entitats no 
incloses en l'apartat 7 i per les entitats de l'àmbit de la salut i els centres 
CERCA i ICREA, que gaudeixen d'autonomia d'acord amb la Llei 7/2011, 
de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, requereix la comunicació a la 
Intervenció General.» 

Disposició addicional. Modificació de la Llei 4/2020, de 29 
d'abril, de pressupostos de la Generalitat per al 2020 

Es modifica l'annex 1 de la Llei 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2020, de la manera següent:  

S'afegeix un nou paràgraf a l'annex 1:  

«Mòdul de vetllador: 405,00 euros per hora i curs escolar.» 

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 en el seu compliment i que els tribunals i les autoritats als 
quals pertoqui el facin complir. 

Barcelona, 23 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 

Antecedents del Decret llei 

1. Comunicat al secretari del Govern 

2.Text del Decret llei aprovat en la sessió del Govern de 23.02.21 

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

4. Informe jurídic 

5. Informe de la Direcció General de Pressupostos 

6. Ordre d'inserció al DOGC 

7. Certificat del Secretari del Govern 

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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