
PLE 
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 
 

Sessió 52. Dijous, 21 de maig de 2020. XII legislatura 

DOSSIER 
Primera part 

ORDRE DEL DIA 

1. Preguntes amb resposta oral. 

2. Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 
49.2 del Reglament). 

3. Situació de compatibilitat de diputats. Tram. 234-00007/12, 234-
00014/12, 234-00029/12, 234-00046/12, 234-00057/12, 234-00061/12, 
234-00068/12, 234-00069/12, 234-00070/12, 234-00091/12, 234-
00128/12, 234-00135/12, 234-00139/12, 234-00141/12, 234-00144/12 i 
234-00149/12 a 234-00168/12. Comissió de l’Estatut dels Diputats. Debat i 
votació del dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 567, 5). 

4. Compliment del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya en 
data del 31 de juliol de 2019. Tram. 237-00005/12. Mesa ampliada. Presen-
tació i votació de l’informe (Informe: BOPC 593, 23). 

5. Compliment del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya en 
data del 31 de desembre de 2019. Tram. 237-00006/12. Mesa ampliada. 
Presentació i votació de l’informe (Informe: BOPC 593, 23). 

6. Compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per a donar 
compte de la modificació en la composició del Govern. Tram. 350-00014/12. 
President de la Generalitat. Substanciació. 

7. Decret llei 11/2020, del 7 d’abril, pel qual s’adopten mesures econòmi-
ques, socials i administratives per a pal·liar els efectes de la pandèmia gene-
rada per la Covid-19 i altres de complementàries. Tram. 203-00036/12. Go-
vern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del 
decret llei (text presentat: BOPC 585, 4). 

8. Decret llei 12/2020, del 10 d’abril, pel qual s’adopten mesures pressupos-
tàries, en relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Cata-
lunya, en l’àmbit tributari i en l’estructura de l’Administració de la Generali-
tat, per a pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19. Tram. 
203-00037/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o 
derogació del decret llei (text presentat: BOPC 585, 17). 

9. Decret llei 13/2020, del 21 d’abril, pel qual s’adopten mesures urgents de 
caràcter estructural i organitzatiu, així com mesures en l’àmbit de les entitats 
del sector públic de l’Administració de la Generalitat. Tram. 203-00038/12. 
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Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del 
decret llei (text presentat: BOPC 594, 5). 

10. Decret llei 14/2020, del 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 a pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la 
COVID-19 i d’adopció d’altres mesures urgents amb el mateix objectiu. Tram. 
203-00039/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o 
derogació del decret llei (text presentat: BOPC 599, 16). 

11. Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre la 
gestió de les residències de gent gran. Tram. 252-00025/12. Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Grup 
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Subgrup Parlamentari de la Can-
didatura d’Unitat Popular - Crida Constituent i Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya. Debat i votació de la proposta de resolució i, si escau, 
de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 601, 3). 
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Punt 1 | Substanciació 

Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple 

SERAN SUBSTANCIADES EL DIA 21 DE MAIG DE 2020, A LES 09.00H 

Preguntes al Govern 

1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la prioritats del 
Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència en la 
lluita contra la Covid-19 i la reconstrucció social i econòmica. Tram. 310-
00324/12. Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya. Substanciació. 
2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la seva posició 
amb relació al paper de les polítiques digitals en la reactivació econòmica. 
Tram. 310-00327/12. Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya. Substanciació. 
3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la seva posició 
amb relació a la situació del teixit productiu català. Tram. 310-00328/12. 
Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Subs-
tanciació. 
4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la seva posició 
amb relació a l’agenda verda com a factor clau per a la reactivació econòmi-
ca. Tram. 310-00329/12. Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya. Substanciació. 
5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el desconfina-
ment de les polítiques actives d’ocupació. Tram. 310-00330/12. Anna Caula 
i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà. Substanciació. 
6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures per a 
afrontar les crisis econòmica i social provocades per la pandèmia de Covid-
19. Tram. 310-00331/12. Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Re-
publicà. Substanciació. 
7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de 
l’economia per la crisi de la Covid-19. Tram. 310-00334/12. Carlos Carri-
zosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació. 
8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la seva posició 
amb relació a la gestió sanitària de la Covid-19. Tram. 310-00332/12. Eva 
Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 
Substanciació. 
9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures per a 
garantir la funció social de l’escola. Tram. 310-00325/12. Marc Parés Franzi, 
del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació. 
1.10 Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la data de fina-
lització del curs escolar i la data d’inici del proper curs. Tram. 310-
00326/12. Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació. 
1.11. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació del 
sistema educatiu per la crisi de la Covid-19. Tram. 310-00333/12. Carlos 
Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació. 
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Preguntes al president de la Generalitat 

1.12. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació política. Tram. 317-00190/12. Alejandro Fernández Álva-
rez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substancia-
ció. 
1.13. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació política i social. Tram. 317-00192/12. Carles Riera Albert, 
del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Consti-
tuent. Substanciació. 
1.14. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació política. Tram. 317-00191/12. Jéssica Albiach Satorres, del 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació. 
1.15. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre la seva posició amb relació a la situació actual. Tram. 317-00195/12. 
Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar. Substanciació. 
1.16. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre la valoració dels darrers esdeveniments polítics. Tram. 317-00194/12. 
Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà. Substanciació. 
1.17. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre els darrers esdeveniments de l’actualitat política. Tram. 317-00193/12. 
Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Subs-
tanciació. 
1.18. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació política. Tram. 317-00196/12. Carlos Carrizosa Torres, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació. 
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Punt 2 | Coneixement 

Comunicació al Ple de la composició de les meses de les co-
missions (art. 49.2 del Reglament) 

Comissions específiques 

Comissió d'Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica 
(CESSP) 

Presidenta:  Assumpta Escarp Gibert (PSC-Units) 
Vicepresident: Ferran Civit i Martí (ERC) 
Secretari:  Eusebi Campdepadrós i Pucurull (JxCat) 
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Punt 3 | Debat i votació del dictamen de la Comissió 

Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat de diputats 

234-00007/12, 234-00014/12, 234-00029/12, 234-00046/12, 234-
00057/12, 234-00061/12, 234-00068/12, 234-00069/12, 234-00070/12, 
234-00091/12, 234-00128/12, 234-00135/12, 234-00139/12, 234-
00141/12, 234-00144/12, 234-00149/12, 234-00150/12, 234-00151/12, 
234-00152/12, 234-00153/12, 234-00154/12, 234-00155/12, 234-
00156/12, 234-00157/12, 234-00158/12, 234-00159/12, 234-00160/12, 
234-00161/12, 234-00162/12, 234-00163/12, 234-00164/12, 234-
00165/12, 234-00166/12, 234-00167/12, 234-00168/12 

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE L’ESTATUT DELS DIPUTATS 

Al Ple del Parlament 

La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en la sessió tinguda el dia 4 de març 
de 2020, ha acordat d’establir el dictamen següent:  
1. Després d’examinar les dades declarades pels diputats relatives a les acti-
vitats professionals, laborals o empresarials que exerceixen i als càrrecs pú-
blics que ocupen, en compliment de l’article 23.1.b del Reglament, la Co-
missió, tenint en compte la legislació aplicable en matèria d’incompa-
tibilitats dels diputats, d’acord amb l’article 18.2 del Reglament i els fona-
ments exposats en el Dictamen publicat en el BOPC 168, de 5 d’octubre de 
2018, proposa al Ple la situació de compatibilitat dels diputats següents:  
Marta Vilalta i Torres, Jordi Orobitg i Solé, Esperanza García González, 
Marc Parés Franzi, Concepción Abellán Carretero, Daniel Serrano Corona-
do, Jorge Feijóo Suñol, Mercè Escofet Sala, José Rodríguez Fernández, Mi-
quel Buch i Moya, Elena Fort i Cisneros, Glòria Freixa i Vilardell, Josep 
Puig i Boix, Núria Picas Albets, Manuel Losada Seivane, Alfons Montserrat 
Esteller, Aurora Carbonell i Abella, Eduardo Reyes i Pino, Alba Metge Cli-
ment i Ferran Mascarell i Canalda. 
2. Una vegada examinades les noves dades declarades pels diputats relatives 
a la professió que exerceixen i als càrrecs públics que ocupen, d’acord amb 
l’article 19.2 del Reglament i la legislació aplicable, la Comissió, en com-
pliment del que disposa l’article 18.2 del Reglament, proposa al Ple la situa-
ció de compatibilitat dels diputats següents:  
M. Assumpció Laïlla i Jou, Ferran Roquer i Padrosa, Lluís Font i Espinós, 
Ignacio Martín Blanco, Alfonso Sánchez Fisac, Teresa Pallarès Piqué, Rosa 
Maria Ibarra Ollé, Esther Niubó Cidoncha, Munia Fernández-Jordán Celorio, 
Francisco Javier Domínguez Serrano, Elisabeth Valencia Mimbrero, Elsa 
Artadi i Vila, Jordi Albert i Caballero, Adriana Delgado i Herreros i Lluïsa 
Llop i Fernàndez. 

Palau del Parlament, 4 de març de 2020 

La secretària de la Comissió, Mònica Palacín París; el president de la Comis-
sió, Antoni Morral i Berenguer 
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Punts 4 i 5 | Presentació i votació de l'informe 

Compliment del pressupost de despeses del Parlament de 
Catalunya en data del 31 de juliol de 2019 

237-00005/12 

Compliment del pressupost de despeses del Parlament de 
Catalunya en data del 31 de desembre de 2019 

237-00006/12 

PROPOSTA AL PLE 

Al Ple del Parlament 

La Mesa Ampliada, en la sessió tinguda el 20 d’abril de 2020, d’acord amb 
l’article 37.3.h i 4 del Reglament del Parlament de Catalunya, acorda:  
1) Aprovar i proposar al Ple l’informe sobre el compliment del pressupost de 
despeses del pressupost del Parlament a data 31 de juliol de 2019 (tram. 237-
00005/12). 
2) Aprovar i proposar al Ple l’informe sobre el compliment del pressupost de 
despeses del pressupost del Parlament a data 31 de desembre de 2019 (tram. 
237-00006/12). 

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2020 

El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger 
Torrent i Ramió 

Informe sobre compliment del pressupost de despeses. Període 01.01.2019 a 
31.07.2019. Estat d’execució 

Capítol Article 
Pressupost defi-

nitiu (PD) Autoritzacions Disposicions 
Obligacions reco-

negudes (OR) % OR s/ PD 

       
1 10 7.077.649,10 4.346.209,54 4.346.209,54 4.346.209,54  
 11 777.252,81 452.139,10 452.139,10 452.139,10  
 12 14.232.786,82 8.693.821,56 8.693.821,56 8.693.821,56  
 15 296.000,00 286.280,21 286.280,21 286.280,21  
 16 4.159.507,79 2.584.726,90 2.584.726,90 2.584.726,90  
 17 472.094,24 166.715,70 166.715,70 166.715,70  
  Resultat 27.015.290,76 16.529.893,01 16.529.893,01 16.529.893,01 61,19% 

       
2 20 391.950,01 444.284,16 444.284,16 240.335,89  
 21 1.627.400,67 1.515.668,89 1.515.668,89 791.045,58  
 22 4.080.084,95 2.689.778,56 2.218.033,42 1.181.903,76  
 23 4.071.900,00 2.546.194,26 2.546.194,26 2.546.194,26  
 24 575.500,00 431.419,96 414.782,46 83.135,21  
  Resultat 10.746.835,63 7.627.345,83 7.138.963,19 4.842.614,70 45,06% 
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Capítol Article Pressupost defi-
nitiu (PD) Autoritzacions Disposicions Obligacions reco-

negudes (OR) % OR s/ PD 

4 48 15.843.900,00 9.401.465,71 9.401.465,71 9.401.465,71  
  Resultat 15.843.900,00 9.401.465,71 9.401.465,71 9.401.465,71 59,34% 

       
6 61 1.435.108,48 1.255.108,48 1.255.108,48 734.151,91  
 62 2.545.605,20 2.495.087,95 2.495.087,95 62.697,86  
 64 60.000,00 29.971,44 29.971,44 3.549,23  
 65 204.950,00 235.403,69 88.972,21 4.293,69  
 67 36.500,00 6.446,19 6.446,19 6.446,19  
 68 131.000,00 45.078,55 45.078,55 0,00  
  Resultat 4.413.163,68 4.067.096,30 3.920.664,82 811.138,88 18,38% 

       
8 83 10.000,00 0,00 0,00 0,00  
  Resultat 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

       
Resultat 58.029.190,07 37.625.800,85 36.990.986,73 31.585.112,30 54,43% 
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Informe sobre compliment del pressupost de despeses. Període 01.01.2019 a 
31.12.2019. Estat d’execució 

Capítol Article Pressupost defi-
nitiu (PD) Autoritzacions Disposicions Obligacions reco-

negudes (OR) % OR s/ PD 

       
1 10 7.710.109,10 7.707.427,67 7.707.427,67 7.707.427,67  
 11 1.025.238,78 991.775,44 991.775,44 991.775,44  
 12 15.725.464,44 15.280.682,14 15.280.682,14 15.280.682,14  
 15 332.000,00 328.169,19 328.169,19 328.169,19  
 16 4.530.617,32 4.520.029,96 4.520.029,96 4.520.029,96  
 17 372.094,24 308.106,03 308.106,03 308.106,03  
  Resultat 29.695.523,88 29.136.190,43 29.136.190,43 29.136.190,43 98,12% 

       
2 20 411.950,01 450.612,23 450.612,23 447.447,85  
 21 1.477.400,67 1.572.049,95 1.572.049,95 1.505.886,89  
 22 3.980.084,95 3.416.793,15 3.414.105,45 3.145.604,80  
 23 3.803.600,00 3.850.864,08 3.850.864,08 3.844.535,70  
 24 530.500,00 246.295,19 229.657,69 206.171,65  
  Resultat 10.203.535,63 9.536.614,60 9.517.289,40 9.149.646,89 89,67% 

       
4 48 16.271.586,33 16.180.852,04 16.180.852,04 16.180.852,04  
  Resultat 16.271.586,33 16.180.852,04 16.180.852,04 16.180.852,04 99,44% 

       
6 61 1.435.108,48 1.255.108,48 1.255.108,48 1.235.757,53  
 62 2.545.605,20 2.510.291,89 2.510.291,89 2.508.598,24  
 64 60.000,00 29.971,44 29.971,44 29.971,44  
 65 392.500,00 192.374,88 192.374,88 192.374,88  
 67 36.500,00 28.146,88 28.146,88 23.306,31  
 68 131.000,00 53.722,29 53.722,29 40.847,89  
  Resultat 4.600.713,68 4.069.615,86 4.069.615,86 4.030.856,29 87,61% 

       
8 83 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00  
  Resultat 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00% 

       
Resultat 60.781.359,52 58.933.272,93 58.913.947,73 58.507.545,65 96,26% 
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Punt 6 | Substanciació 

Compareixença del president de la Generalitat davant el Ple 
per a donar compte de la modificació en la composició del 
Govern 

350-00014/12 

ANUNCI 

Anunci: president de la Generalitat (reg. 61757). 
Coneixement: Mesa del Parlament, 07.04.2020. 

Al molt honorable president del Parlament de Catalunya 

Quim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya, per tal de donar 
compliment al que disposa l’article 23.3 de la Llei 13/2008, de 5 de novem-
bre, de la presidència de la Generalitat i del Govern 

Sol·licito 

Comparèixer davant del Ple del Parlament per donar compte de la modifica-
ció en la composició del Govern. 

Barcelona, 30 de març de 2020 

Quim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya 
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Punt 7 | Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei 

Decret llei 11/2020, del 7 d’abril, pel qual s’adopten mesures 
econòmiques, socials i administratives per a pal·liar els efec-
tes de la pandèmia generada per la Covid-19 i altres de com-
plementàries 

203-00036/12 

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT 

Reg. 62226 / Coneixement: Mesa del Parlament, 20.04.2020 

Acord: La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 20 d’abril de 2020, 
ha pres coneixement del Decret llei 11/2020, del 7 d’abril, pel qual s’adopten 
mesures econòmiques, socials i administratives per a pal·liar els efectes de la 
pandèmia generada per la Covid-19 i altres de complementàries, publicat al 
DOGC 8107, i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè el Parlament el 
controli pel procediment que estableix l’article 158 del Reglament del Par-
lament s’inicia el dia 14 d’abril de 2020. 

A la Mesa del Parlament 

Meritxell Budó Pla, consellera de la Presidència i portaveu del Govern, per 
suplència del secretari del Govern (Decret 46/2020, de 17 de març; DOGC 
8088, de 18.03.2020), 

Certifico:  

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 7 d’abril de 2020, s’ha 
pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:  
«A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, 
s’aprova la iniciativa SIG20VEH0426 - Projecte de decret llei pel qual s’adop-
ten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la 
pandèmia generada per la Covid-19 i altres de complementàries.» 
I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 7 d’abril de 2020. 

Decret llei 11/2020, de 7 d’abril, pel qual s’adopten mesures 
econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes 
de la pandèmia generada per la Covid-19 i altres de comple-
mentàries 

El president de la Generalitat de Catalunya, 

L’article 67.6.a de l’Estatut preveu que els decrets llei són promulgats, en 
nom del rei, pel president o presidenta de la Generalitat. 
D’acord amb l’anterior, promulgo el següent 

Decret llei 

Aquest Decret llei té per objecte adoptar determinades mesures per pal·liar 
els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19. S’estructura en quatre 
capítols, onze articles, nou disposicions addicionals, una disposició transitò-
ria i una disposició final. 
El capítol I, sota el títol mesures tributàries, conté un seguit de disposicions 
que incideixen fonamentalment en l’àmbit de la gestió tributària, amb la 
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finalitat de pal·liar els efectes derivats de la pandèmia en relació amb el 
compliment de les obligacions tributàries. 
Així, en l’article 1, es fixa que en la data d’entrada en vigor del Reial decret 
463/2020, de 14 de març, de declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de 
la situació de crisi sanitària provocada per la Covid-19, el moment temporal 
en què s’entendrà que opera la suspensió prevista a l’article 14 del Decret 
llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport 
públic i en matèria tributària i econòmica. Amb aquesta disposició es pretén 
donar compliment al principi de seguretat jurídica envers les persones admi-
nistrades destinatàries de la norma. Igualment, a l’article 2, i per donar com-
pliment al principi esmentat, però també amb la finalitat d’afavorir els sub-
jectes passius per als impostos de successions i donacions, sobre begudes 
ensucrades, cànon sobre el rebuig de residus i cànon de la aigua, s’esta-
bleixen nous terminis de presentació i ingrés en període voluntari, i es per-
met que durant l’estat d’alarma les situacions que en derivin no afectin nega-
tivament les persones declarants. 
L’article 3 i 4 estableixen, d’una banda, una reducció en els tipus de grava-
men dels cànons sobre la deposició controlada de residus industrials i sobre 
la deposició controlada dels residus de la construcció de fins al 50 per cent 
entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020, i per altra bonificacions en les taxes 
de l’Agència de Residus de Catalunya, que es tramitin per mitjans electrò-
nics, mesures que intenten minorar els negatius efectes de la pandèmia en el 
referit sector. 
L’article 5 estableix una bonificació de la quota de la taxa fiscal sobre el joc 
de sort, envit o atzar que grava les màquines recreatives i d’atzar, de caràcter 
temporal i limitat al període de vigència de l’estat d’alarma. 
Finalment, a l’article 6, i amb la finalitat de coadjuvar a minorar l’impacte 
derivat de l’actual pandèmia, s’estableix l’ajornament del pagament de deu-
tes del cànon de l’aigua per a petites empreses i autònoms, que es produirà 
una vegada aixecat l’estat d’alarma, però referit a autoliquidacions del cànon 
de l’aigua repercutit als seus abonats que incloguin consums dels mesos 
d’abril i maig del 2020, si han atorgat a aquell ajornaments sense interessos 
del pagament de les factures del servei d’aigua corresponents a aquests ma-
teixos mesos, així mateix es fixen les condicions i termes en què es podrà 
sol·licitar. 
El capítol II, articles 7, 8 i 9, estableix un seguit d’actuacions en matèria 
d’infància i adolescència. La crisi sanitària sense precedents ocasionada per 
l’epidèmia de la Covid-19 ha provocat, entre d’altres efectes, i en alguns 
casos, la separació involuntària dels progenitors o tutors, sota tractament i 
amb mesures d’aïllament, dels seus fills i filles menors d’edat. 
La primera mesura que s’ha d’adoptar en aquests casos és la recerca de fami-
liars directes perquè assumeixin la guarda temporal dels infants, evitant 
d’aquesta manera intervencions innecessàries, per desproporcionades, de 
l’entitat protectora. No obstant això, en alguns casos la cerca no ha donat 
resultat. 
Els casos detectats posen de manifest, en primer lloc, que són situacions 
directament derivades de l’epidèmia de la Covid-19 i, en segon lloc, que no 
es tracta de situacions de desemparament que comportin la separació forçada 
del nucli familiar i l’assumpció de la tutela pública per part de l’entitat pro-
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tectora, sinó situacions de necessitat imprevistes i alienes a la voluntat dels 
progenitors o tutors. 
Al mateix temps, situacions de necessitat, com l’atenció immediata i la guar-
da administrativa protectora, que només impliquen una cura temporal deri-
vada de circumstancies greus i alienes a la voluntat el progenitors o tutors 
que els impedeixen complir temporalment les funcions de guarda, no van 
acompanyades en tots els casos dels recursos públics necessaris. La Llei 
13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic no pre-
veu la possibilitat d’una prestació econòmica per l’acolliment familiar tem-
poral per a situacions de guarda legal temporal i emergència com la que ens 
ocupa. Les situacions d’atenció immediata i transitòria ordinàries que preveu 
l’article 111.1 de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats 
en la infància i l’adolescència, podrien no ser suficients, per configuració i 
perfils de selecció, per abordar els casos de guarda esmentats. 
Per aquest motiu, el capítol de mesures en matèria d’infància i adolescència 
d’aquest Decret llei preveu, sense perjudici d’ampliacions o modificacions 
posteriors, algunes mesures per fer front a les necessitats que s’han detectat. 
En primer lloc, la creació d’una prestació econòmica d’emergència per a 
l’acolliment familiar d’urgència d’infants en situació de guarda per la Gene-
ralitat, que no tan sols ha de permetre fer front a les despeses derivades de 
l’atenció d’aquests infants temporalment desprotegits i involuntàriament 
separats del seu nucli familiar per l’epidèmia de la Covid-19, sinó, que a 
més, s’ha de fer en l’àmbit d’una família, i no en un centre residencial, tal 
com la legislació estableix i, en algun supòsits ordena expressament com es 
el cas dels infants de 0 a 3 anys. 
En segon lloc, per fer possible aquesta nova modalitat d’acolliment, es facul-
ta l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA) que, d’acord amb 
les funcions que preveu la Llei 13/1997, de 19 de novembre, de creació de 
l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció, pugui fer la cerca de famíli-
es capacitades per donar resposta a aquesta necessitat i a les mesures que 
s’adoptin en el context de la crisi actual. 
Finalment, pel mateix motiu, i per cobrir eventuals mancances en el llistat 
actual de famílies disponibles, s’habilita el mateix ICAA i la Direcció Gene-
ral d’Atenció a la Infància i l’Adolescència perquè, en l’àmbit de les compe-
tències respectives, treballin per ampliar la bossa de famílies d’acollida dis-
ponibles, sense perjudici dels requisits mínims d’idoneïtat que marca la llei. 
El capítol III, a l’article 10, estableix mesures de caràcter patrimonial; en 
concret regula el règim jurídic de les donacions que s’efectuïn en atenció a la 
pandèmia a favor de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. La Ge-
neralitat de Catalunya, com a persona jurídica, té plena capacitat per adquirir 
béns i drets, mobles i immobles, inter vivos i mortis causa, mitjançant qual-
sevol de les formes d’adquisició admeses a l’ordenament jurídic i, en parti-
cular i per l’objecte del present Decret llei, mitjançant herència, llegat o do-
nació. 
El text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2002 de 24 de desembre, regula, a l’article 12, entre 
d’altres, el procediment per acceptar donacions de particulars de béns i drets, 
inclòs el diner, atenent el que disposa el Codi civil, quan defineix la donació 
com el negoci jurídic mitjançant el qual una persona disposa d’un bé a favor 
d’una altra i li transmet la propietat. 
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Les circumstàncies excepcionals derivades de la pandèmia de la Covid-19 i 
la seva afectació a Catalunya fan necessari l’articulació d’un procediment ad 
hoc per acceptar les donacions que pugui rebre la Generalitat per coadjuvar 
al finançament de les polítiques assistencials i sanitàries derivades de la pan-
dèmia. 
El capítol IV, de mesures de personal, a l’article 11, aplica en l’àmbit de la 
Generalitat de Catalunya el que preveu el Reial decret llei 2/2020, del 21 de 
gener de 2020, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribuci-
ons en l’àmbit del sector públic, que habilita amb caràcter bàsic per a totes 
les administracions un increment retributiu fins a un màxim del 2% respecte 
de l’exercici 2019. Pel Decret llei 3/2020, d’11 de febrer, sobre l’increment 
retributiu per a l’any 2020, per al personal del sector públic de la Generalitat 
de Catalunya es va aprovar aquest increment del 2% respecte a l’any 2019. 
El fet que no estigui aprovada la Llei de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2020 i la circumstància que la situació generada per la pan-
dèmia de la Covid-19 i la declaració de l’estat d’alarma no hagi permès la 
convalidació del Decret llei 3/2020, d’11 de febrer, justifica la urgència de 
l’aprovació de les mesures destinades a mantenir els increments retributius 
previstos i ja aprovats amb la voluntat de la seva permanència en el temps. 
En el Decret llei 3/2020, d’11 de febrer, a més de l’increment retributiu ge-
neral, s’habilitava un altre 1% d’increment retributiu variable, amb efectes 
d’1 de juliol del 2020, en el cas que el producte interior brut (PIB) a preus 
constants el 2019 assolís o superés el 2,5 %, circumstància que actualment ja 
coneixem que no s’ha produït, atès que l’increment del PIB s’ha situat en un 
2%, i per tant no aplica cap increment addicional variable. 
En canvi, sí que s’ha d’aplicar un increment addicional del 0,30% de la mas-
sa salarial per a la implantació de plans o projectes de millora de la producti-
vitat o l’eficiència, la revisió de complements específics entre llocs amb 
funcions equiparables, l’homologació de complements de destinació o 
l’aportació a plans de pensions, entre d’altres mesures. 
D’altra banda, s’ha de fer constar que en aprovar el Decret llei 3/2020, d’11 
de febrer, es va efectuar el tràmit de negociació sindical corresponent a què 
fa referència l’article 37.1 del text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de 
l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre. 
En relació amb les disposicions addicionals, en primer lloc destaca la referi-
da a l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció, a qui s’estableix com a 
òrgan competent per tramitar i resoldre la prestació econòmica d’emergència 
regulada a l’article 7. 
Per la seva banda, la disposició addicional segona regula el que fa referència 
al caràcter d’urgència dels contractes referits a la implementació de la fibra 
òptica. Les mesures adoptades per pal·liar els efectes de la pandèmia gene-
rada pel coronavirus de la Covid-19, fa palesa la necessitat de disposar d’una 
infraestructura de xarxa de fibra òptica amb uns nivells de seguretat física 
superior a l’existent, facilitant el desplegament de xarxes finalistes de fibra 
òptica per part dels operadors de telecomunicacions en municipis que actu-
alment disposen de nivells baixos o inexistents de cobertura de xarxes de 
nova generació. Aquesta necessitat ha de ser objecte de cobertura tan aviat 
com sigui possible, per això es fa indispensable activar el mecanisme de la 
contractació d’emergència, per executar els treballs d’estesa de xarxa de 
fibra òptica, autoritzant Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU 
a emprar els procediments d’emergència que preveu la Llei 9/2017, de 8 de 
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novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
La disposició addicional tercera regula els mòduls econòmics dels centres 
educatius privats concertats corresponents a despeses de personal, i reprodu-
eix la mesura continguda al Decret llei 3/2020, d’11 de febrer, sobre 
l’increment retributiu per a l’any 2020 per al personal del sector públic de la 
Generalitat de Catalunya, no convalidat. 
La disposició addicional quarta, atesa també la falta de convalidació del De-
cret llei 3/2020, d’11 de febrer, esmentat, regula l’increment de la quantia de 
les pensions a què fan referència els apartats primer i tercer de l’article 30 de 
la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalu-
nya per al 2017. 
En la disposició addicional cinquena, tenint en compte que la declaració 
d’estat d’alarma establerta pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel 
qual es declara l’estat d’alarma per gestionar la situació de crisi sanitària 
ocasionada per la Covid-19, ha comportat la paralització de la tramitació 
ordinària dels expedients de contractació pública, davant la necessitat de 
prioritzar d’altres procediments relatius als subministraments, els serveis i 
les obres necessàries per lluitar contra la Covid-19. S’adopten mesures per 
tal que, un cop finalitzi l’estat d’alarma, el sector públic reactivi de manera 
immediata el seu funcionament ordinari, sent necessari reprendre els expedi-
ents de contractació necessaris per garantir la prestació dels serveis públics a 
la ciutadania, i també habilitar mecanismes que permetin agilitar la tramita-
ció dels procediments de contractació, garantint els principis de transparèn-
cia, igualtat i concurrència. A aquests efectes, s’introdueix aquesta disposi-
ció addicional que declara la tramitació urgent per als expedients de 
contractació que es consideren necessaris per raons d’interès públic. Igual-
ment, s’autoritza amb caràcter general i prèvia la corresponent justificació, 
aquest tràmit per a contractes o projectes que com a conseqüència de la situ-
ació d’emergència s’ha de reorientar, modificar o tornar a tramitar 
La disposició addicional sisena preveu fins al 31 de desembre de 2020, un 
règim especial per a la devolució de fiances constituïdes en el procediments 
gestionats davant l’Agència de Residus de Catalunya 
La disposició addicional setena parteix del fet que l’estat d’alarma ha supo-
sat que en l’àmbit procedimental s’han establert mesures com ara la suspen-
sió dels procediments i dels seus tràmits per salvaguardar tant els interessos 
econòmics com els de salut de les persones físiques i jurídiques afectades. 
Els procediments de la Generalitat de Catalunya són en la seva majoria de 
caràcter electrònic/telemàtic però encara conviuen amb altres que requerei-
xen actuacions de caràcter presencial o l’exhibició i/o presentació de docu-
ments originals per part de la persona interessada. 
En l’àmbit econòmic i financer, aquesta situació es dona en matèria de les 
cessions de crèdit que requereix l’aportació de documentació original o, en 
matèria de dipòsits a la tresoreria que requereix que els seus resguards siguin 
originals o fins i tot alguns impresos, com ara el que fa referència a les do-
miciliacions bancàries que demana signatures originals del creditor i de 
l’entitat financera, així com el segell original de l’entitat. Un altre àmbit que 
necessita gestions personals per part de la persona interessada és el de la 
liquidació de les taxes i preus públics, atès que molts d’aquests no disposen 
d’un procediment telemàtic complet. Aquests tràmits presencials i la necessi-
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tat de presentar documentació original perquè les persones interessades pu-
guin complir les seves obligacions o efectuar els tràmits que requereixin 
poden suposar un risc per a la salut de les persones que cal evitar, atesa la 
situació. 
Atès que en el moment d’aprovar-se aquest Decret Llei esta previst la pror-
roga de l’estat d’alarma i per facilitar el compliment dels tràmits descrits 
anteriorment, tant a les persones interessades com als seus gestors, es creu 
convenient prendre mesures excepcionals que els flexibilitzin. En aquest 
sentit, es proposa que els òrgans competents davant dels quals s’hagin de 
realitzar tràmits o actuacions presencials ofereixin opcions telemàtiques i 
altres eines que permetin donar compliment al tràmit. 
La disposició addicional vuitena estableix que l’Institut Català de Finances 
gaudirà de la garantia del 80% de les operacions de préstec i aval que 
s’atorguin directament a autònoms i empreses a què es refereix el punt 1 de 
la disposició final segona del Decret llei 8/2020, de 24 de març. 
Finalment, la disposició addiciona novena regula un seguit d’habilitacions a 
favor dels diversos departaments afectats pel Decret llei, pel que fa a la im-
plementació del que s’hi disposa. 
En aquest supòsit, el caràcter extraordinari i excepcional de la situació deriva 
de la declaració de l’estat d’alarma provocada per la situació sanitària que 
requereix l’adopció amb urgència de mesures que pal·liïn, tant com es pugui, 
la situació creada i que no es poden ajornar a un moment posterior, ni mit-
jançant la utilització de mitjans legislatius d’urgència. 
Atesa la situació plantejada i, d’acord amb article 38 de la Llei 13/2008, del 
5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, el Govern, 
davant la necessitat extraordinària i urgent que pot suscitar la situació greu 
de pandèmia mundial decretada per l’Organització Mundial de la Salut, pot 
dictar disposicions legislatives provisionals, sota la forma de decret llei, en 
els termes de l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. 
La norma del decret llei és un recurs extraordinari del Govern i, per tant, se 
n’ha de fer un ús prudent i limitat a les situacions que realment mereixen la 
consideració d’urgents i convenients. 
A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i 
amb la deliberació prèvia del Govern, 

Decreto:  

Capítol I. Mesures en matèria tributària 

Article 1. Suspensió de les autoliquidacions 

A l’efecte de la suspensió disposada a l’article 14 del Decret llei 7/2020, de 
17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i 
gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria 
tributària i econòmica, s’entén que la data d’inici de la suspensió és el 14 de 
març de 2020, data d’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de 
març, de declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi 
sanitària provocada per la Covid-19. 
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Article 2. Terminis de presentació i ingrés en període volun-
tari 

Amb efectes a partir de la data en què es disposi l’acabament de l’estat 
d’alarma declarat mitjançant el Reial decret 463/2020, de 24 de març, i res-
pecte dels tributs que s’assenyalen a continuació, s’estableixen els terminis 
de presentació i ingrés en període voluntari següents:  
a) En el supòsit de fets imposables de l’impost sobre successions i donacions 
en la modalitat de successions meritats abans del 14 de març de 2020, i per 
als quals no hagués finalitzat, en aquesta data, el termini de presentació i 
ingrés en període voluntari, el termini comprendrà el temps que restava en 
cada cas per exhaurir el termini d’autoliquidació en aquesta data més dos 
mesos addicionals. 
b) En el supòsit de l’impost sobre les begudes ensucrades envasades, la pre-
sentació i ingrés de l’autoliquidació corresponent al primer trimestre de 2020 
s’ha d’efectuar en el termini comprès entre l’1 i el 20 de juliol següent. 
c) En el supòsit dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus, la 
presentació i ingrés de les autoliquidacions corresponents al primer trimestre 
de 2020 s’ha d’efectuar en el termini d’un mes, a comptar des de la data 
d’acabament de l’estat d’alarma. 
d) En el supòsit d’autoliquidacions mensuals de cànon de l’aigua que hagin 
d’ésser objecte de presentació i ingrés durant el període d’estat d’alarma, el 
nou termini de presentació i ingrés serà el comprès entre els dies 1 i 20 del 
mes següent a la data d’acabament de l’estat d’alarma. En el cas d’autoli-
quidacions trimestrals, la corresponent al primer trimestre de l’any 2020 s’ha 
de presentar i ingressar en el termini comprès entre l’1 i el 20 de juliol se-
güent. 

Article 3. Reduccions en els tipus de gravamen dels cànons 
sobre la deposició controlada de residus industrials i sobre 
la deposició controlada dels residus de la construcció 

Durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020, s’aplica 
una reducció del 50% en el tipus de gravamen del cànon sobre la deposició 
controlada de residus industrials, regulat en l’article 16 novies de la Llei 
8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels 
residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus, i una reduc-
ció del 50% en el tipus de gravamen del cànon sobre la deposició controlada 
dels residus de la construcció, regulat en l’article 24 de la Llei 8/2008, de 10 
de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels 
cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 

Article 4. Bonificacions en les taxes de l’Agència de Residus 
de Catalunya 

4.1 S’aplica una bonificació del 100% de la quota que correspongui en el cas 
del servei a què fa referència l’apartat 2 de l’article 20.1-1 de la Llei de taxes 
i preus públic, que es tramitin per mitjans electrònics. 
4.2 S’aplica una bonificació del 100% de la quota que correspongui quan els 
serveis a què fa referència l’apartat 3 de l’article 20.1-1 de la Llei de taxes i 
preus públics es tramitin per mitjans electrònics. 
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Article 5. Taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar. Mà-
quines recreatives i d’atzar 

S’estableix una bonificació de la quota de la taxa fiscal sobre el jocs de sort, 
envit o atzar que grava les màquines recreatives i d’atzar en el percentatge 
equivalent al nombre de dies que hagi estat vigent l’estat d’alarma declarat 
pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, respecte del total de dies del tri-
mestre natural corresponent al primer termini d’autoliquidació que s’iniciï 
després de la data de finalització de l’estat d’alarma. Aquesta bonificació 
s’aplicarà per una única vegada en l’autoliquidació corresponent al període 
de liquidació trimestral esmentat. 

Article 6. Ajornament de pagament de deutes de cànon de 
l’aigua per a petites empreses i autònoms 

6.1 En el moment que s’aixequi la suspensió dels terminis per a la presenta-
ció d’autoliquidacions i pagaments prevista en l’article 14 del Decret llei 
7/2020, de 17 de març, les entitats subministradores d’aigua podran 
sol·licitar un ajornament de pagament dels imports de les autoliquidacions 
del cànon de l’aigua repercutit als seus abonats que incloguin consums dels 
mesos d’abril i maig de 2020, si com a conseqüència de l’estat d’alarma 
derivat de la situació de crisi sanitària provocada per la Covid-19 han atorgat 
a petites empreses i a treballadors autònoms ajornaments sense interessos del 
pagament de les factures del servei d’aigua corresponents a aquests mateixos 
mesos. Les condicions de l’ajornament són les següents:  
a) L’import a ajornar ha de correspondre a factures del servei que comprenen 
els consums corresponents als mesos d’abril i maig del 2020, i que l’entitat 
acrediti que ha ajornat a abonats que tinguin la condició de treballadors au-
tònoms o de microempresa o petita empresa, segons la definició que en fa la 
Comissió Europea en la seva Recomanació 2003/361/CE, per raó del nombre 
de treballadors que ocupa, el volum de negoci o el balanç general. 
b) El termini màxim de l’ajornament serà de 6 mesos, a comptar des de la 
data de la seva sol·licitud, i no pot estendre’s més enllà del 31 de desembre 
del 2020. 
c) No s’acreditaran interessos de demora durant aquest període. 
6.2 Així mateix, les persones físiques o jurídiques, usuàries industrials i as-
similables d’aigua que tinguin la condició de microempreses o petita empre-
sa o d’autònom poden acollir-se també a un ajornament del pagament de les 
liquidacions del cànon de l’aigua emeses per l’Agència, que inclouen els 
mesos d’abril i maig del 2020. En aquest cas, les condicions de l’ajornament 
són les següents:  
a) El termini de l’ajornament és de 6 mesos, a comptar a partir de la data de 
la seva sol·licitud, i no es pot estendre més enllà del 31 de desembre de 
2020. 
b) No s’acrediten interessos de demora durant aquest període. 
c) Si l’import del deute supera els 30.000 euros, no cal aportar una de les 
garanties relacionades per a aquests supòsits en l’article 82.2 de la Llei 
58/2003, general tributària. 
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Capítol II. Mesures en matèria d’infància i adolescència 

Article 7. Prestació econòmica d’emergència per a l’acolliment 
familiar d’infants separats involuntàriament del seu nucli fa-
miliar per efecte de l’epidèmia de la Covid-19  

7.1 Es crea una prestació econòmica d’emergència de caràcter garantit, per 
atendre les despeses de manteniment d’un menor o una menor d’edat en 
situació legal de guarda per la Generalitat derivada d’una mesura d’atenció 
immediata o guarda administrativa protectora. 
7.2 Tenen dret a la prestació regulada per aquest article els menors d’edat 
separats del seu nucli familiar i en situació de guarda per la Generalitat per 
raons d’emergència sanitària, derivades de l’epidèmia de la Covid-19. 
7.3 Per fer efectiva la prevalença de l’acolliment familiar sobre el residenci-
al, els beneficiaris d’aquesta prestació són els menors de 6 anys en situació 
d’atenció immediata o guarda administrativa protectora que tinguin assigna-
da una família d’acollida. 
Excepcionalment, en absència de recursos residencials adequats, i quan les 
circumstàncies derivades de l’emergència ho requereixin, els infants d’entre 
6 i 12 anys que estiguin en la mateixa situació també poden ser beneficiaris 
d’aquesta prestació. 
7.4 L’import de la prestació regulada per aquest article és de 326 euros per 
als infants de 0 a 9 anys, i de 362 euros per als infants i adolescents de 10 a 
12 anys. Aquest import, si escau, es redueix en proporció a l’import que es 
rep o que es pot reconèixer per dret d’aliments o derivats de la Llei 18/2003, 
del 4 de juliol, de suport a les famílies. 
7.5 Mitjançant acord del Govern es poden establir imports complementaris a 
la prestació per raó de discapacitat del menor o de la menor d’edat, pel nom-
bre de menors acollits o per qualsevol altra circumstància que requereixi una 
dedicació especial. 
7.6 La prestació regulada per aquest article s’abona a la persona o a les per-
sones en qui ha estat delegada la guarda. 
7.7 Són causes d’extinció de la prestació regulada per aquest article, a més 
de les establertes amb caràcter general deixar sense efecte la mesura 
d’atenció immediata o guarda administrativa protectora, per finalització de la 
situació d’emergència definida en l’apartat 2 d’aquest article, o per qualsevol 
de les altres causes previstes en la legislació d’infància i adolescència. 
7.8 Per raons excepcionals degudament justificades, i atesa la situació 
d’emergència que ho justifica, i la necessitat de garantir en tot cas l’interès 
superior de l’infant, l’òrgan competent per tramitar i resoldre la prestació 
regulada per aquest article pot iniciar el procediment d’ofici, abreujar els 
terminis de tramitació d’acord amb el que preveu la legislació administrativa 
vigent i emprar els mitjans de gestió econòmica d’urgència previstos en la 
legislació financera i pressupostària. 

Article 8. Mesures per impulsar la cerca de famílies d’acollida 
per atendre les necessitats de la infància derivades de la Co-
vid-19 

8.1 S’habilita i encarrega a l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció 
que, a l’empara de la legislació dictada per fer front a les conseqüències de 
l’epidèmia de la Covid-19, i d’acord amb les funcions que preveu la Llei 
13/1997, de 19 de novembre, de creació de l’Institut Català de l’Acolliment i 
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de l’Adopció, faci la cerca de famílies capacitades per donar resposta a 
aquesta necessitat i a les mesures que s’adoptin en el context de la crisi actu-
al per atendre els menors d’edat d’entre 0 i 6 anys i, excepcionalment, 
d’entre 6 i 12 anys, separats del seu nucli familiar per situacions derivades 
de l’epidèmia i en situació de guarda acordada per la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència. 
8.2 La Direcció general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i l’Institut 
Català de l’Acolliment i de l’Adopció, directament o per mitjà dels serveis 
socials especialitzats que tenen adscrits, han de cooperar per aconseguir la 
finalitat indicada en l’apartat anterior, incloent-hi, si la situació d’emergència 
ho requereix, excepcionalment, en absència de famílies d’acollida disponi-
bles, i sense perjudici del compliment dels requisits legals, la inclusió en la 
llista de noves famílies acollidores temporals, ja siguin de caràcter aliè o en 
darrera instància membres de família extensa que no haguessin estat localit-
zats o no estiguessin disponibles en un primer moment. 
8.3 S’habilita a i l’Institut Català del Acolliment i de l’Adopció a fer ús de 
mitjans i recursos telemàtics per fer efectives noves valoracions, a fi de po-
der valorar noves famílies, en cas que fos necessari i si no fos possible per 
raons sanitàries dur a terme aquesta valoració de forma presencial. 

Article 9. Cooperació i suport sanitaris per necessitats de pro-
tecció de la infància i l’adolescència derivades de la Covid-19 

Els departaments competents en matèria de salut i en matèria d’infància i 
adolescència han de cooperar per disposar les mesures ordinàries o extraor-
dinàries de protecció i suport sanitaris i els recursos personals i materials 
necessaris tant per als recursos residencials com per a les famílies i persones 
acollidores que s’hi assignin per protegir a la infància i la adolescència da-
vant a les conseqüències de l’epidèmia de la Covid-19. 

Capítol III. Mesures en matèria de patrimoni 

Article 10. Donacions per contribuir al finançament de despe-
ses sanitàries i assistencials a causa de la Covid-19 

10.1 Les donacions de diners que les persones físiques o jurídiques efectuïn 
per contribuir al finançament de les despeses sanitàries i assistencials excep-
cionals ocasionades per la crisi sanitària de la Covid-19 a Catalunya 
s’ingressaran a un compte del Tresor de la Generalitat de Catalunya, d’acord 
amb les indicacions que estableixi el web del Departament de la Vicepresi-
dència i d’Economia i Hisenda sota el concepte «Donacions Covid-19», amb 
indicació del nom i cognoms, raó o denominació social i NIF o CIF respecti-
vament del donant. Els ingressos esmentats generaran crèdit a l’aplicació 
SA01 D/ 4325100 Transferència al SCS. Emergències sanitàries.COVID19. 
Aquestes donacions no requereixen acceptació expressa. 
10.2 Les donacions de béns mobles que les persones físiques o jurídiques 
efectuïn per contribuir a la lluita contra la Covid-19 i les seves conseqüènci-
es s’entendran acceptades amb la recepció per la persona titular del departa-
ment de la Generalitat a qui s’hagin donat o en el cas de les entitats del sec-
tor públic per l’òrgan competent que determinin els seus estatuts, que sigui 
designat com a destinatari per qui fa la donació. 
10.3 Les donacions d’immobles i de drets reals que efectuïn les persones 
físiques o jurídiques, per contribuir al finançament de les despeses sanitàries 
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i assistencials excepcionals ocasionades per la crisi sanitària de la Covid-19 
a Catalunya, seran acceptades per la persona titular del departament compe-
tent en matèria de patrimoni, d’acord amb les previsions del text refós de la 
Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legisla-
tiu 1/2002, de 24 de desembre o, en el cas de les entitats del sector públic, 
per l’òrgan competent que determinin el seus estatuts. Aquests immobles o 
drets reals donats es podran utilitzar directament per combatre la Covid-19, o 
es podran vendre i aplicar el producte obtingut al finançament de les despe-
ses sanitàries i assistencials. 
10.4 Les donacions regulades en aquest article no requereixen la publicació 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
10.5 El règim especial de donacions regulat en aquest article estarà vigent 
per un termini de tres mesos, a comptar des de l’aixecament de l’estat 
d’alarma decretat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març. 

Capítol IV. Mesures en matèria de personal 

Article 11. Increment retributiu 

11.1 Les disposicions d’aquest article s’apliquen al personal inclòs dins de 
l’àmbit d’aplicació dels articles 23 i 25.5 del títol III de la Llei 4/2017, de 28 
de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, llevat 
dels òrgans superiors de l’Administració de la Generalitat referits a l’article 
5.1 de la Llei 13/1989, del 14 de desembre, d’organització, procediment i 
règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Aquest arti-
cle també és aplicable al personal a què fan referència les disposicions addi-
cionals 14, 15, 16, 17, 18 i 20 de la Llei 4/2017, de 28 de març. 
11.2 Al personal al servei de l’Administració de la Generalitat no sotmès al 
règim laboral, així com al personal a què fan referència els articles 28 i 29 de 
la Llei 4/2017, de 28 de març, se li aplica un increment del 2% en cadascun 
dels conceptes retributius, amb efectes de l’1 de gener de 2020, respecte dels 
imports vigents a 31 de desembre de 2019. 
11.3 La massa salarial del personal laboral per a l’exercici 2020 no pot expe-
rimentar un increment superior als percentatges expressats en l’apartat ante-
rior, sense perjudici del que disposa l’apartat 5 d’aquest article, respecte al 
corresponent per a l’exercici 2019, en termes d’homogeneïtat per als dos 
períodes objecte de comparació, tant pel que fa a efectius de personal i anti-
guitat com al règim de treball, jornada, hores extraordinàries i altres condici-
ons laborals, tenint en compte l’increment anual consolidat per al 2019. 
11.4 Els imports màxims del complement de productivitat variable i de les 
retribucions variables en funció d’objectius a què fan referència els articles 
25.3 i 29.2 de la Llei 4/2017, del 28 de març, s’incrementen en els percentat-
ges expressats en l’apartat segon d’aquest article respecte dels imports mà-
xims reconeguts al 2019. 
Les retribucions que tenen caràcter d’absorbibles, la indemnització per resi-
dència i les indemnitzacions per raó de serveis no experimenten cap incre-
ment respecte de les fixades per al 2019. 
A l’efecte de l’absorció dels complements personals transitoris, que preveu 
l’article 25.1 g de la Llei 4/2017, del 28 de març, de l’increment general de 
retribucions només es pot absorbir el 50% corresponent a les retribucions 
complementàries. 
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11.5 S’autoritza un increment retributiu addicional del 0,30% de la massa 
salarial del 2019, que es podrà destinar, entre d’altres mesures, a la implan-
tació de plans i projectes de millora de la productivitat o eficiència, a la revi-
sió de complements específics, a l’homologació de complements de destina-
ció o a l’aportació a plans de pensions. 
11.6 El que estableix aquest article s’entén sense perjudici de les adequaci-
ons retributives de caràcter singular i excepcional que resultin imprescindi-
bles pel contingut dels llocs de treball, per la variació del nombre d’efectius 
assignats a cada programa o pel grau d’assoliment dels objectius que s’hi 
fixen, amb el compliment estricte de la normativa vigent. 

Disposicions addicionals 

Primera. Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció 

L’òrgan competent per tramitar i resoldre la prestació regulada a l’article 5 
del present Decret llei és la persona titular de la direcció de l’Institut Català 
de l’Acolliment i de l’Adopció, sense perjudici de la col·laboració i suport 
tecnicoadministratiu l que resultin necessari per a la tramitació per part de la 
Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència. 

Segona. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU 

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, mentre es mantingui la 
situació d’excepcionalitat, podrà contractar per tramitació d’emergència 
l’execució de les obres, així com els serveis i assistències tècniques vincula-
des a aquestes, dels següents trams per a l’estesa de la xarxa pública de fibra 
òptica:  
Llavorsí - Sort. 
Llavorsí - Vielha. 
Mollerussa - Les Borges Blanques. 
Súria - Solsona. 
Bagà - Puigcerdà. 
Castellterçol - Moià. 
Vendrell - Valls. 
Valls - Montblanc. 
Mora la Nova - Falset. 
Tortosa - Gandesa. 
Atès que les licitacions del contracte d’execució de les obres de fibra òptica 
del tram Llavorsí - Sort, i de les assistències tècniques vinculades a la matei-
xa, es varen iniciar amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma el dia 
14 de març de 2020, i que dites licitacions es troben actualment en una fase 
avançada dels respectius procediments, es podrà acordar la continuïtat dels 
esmentats procediments, en cas que dita opció es considerés més eficient que 
la tramitació d’emergència, d’acord amb l’apartat quart de la Disposició 
addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es de-
clara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasio-
nada per la Covid-19. 

Tercera. Mòduls econòmics i personal docent no universitari  

Els imports dels mòduls econòmics dels centres educatius privats concertats 
corresponents a despeses de personal, actualitzats d’acord amb la disposició 
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addicional 23 i fixats a l’annex 1 de la Llei 4/2017, del 28 de març, s’incre-
menten en un 2% en cadascun dels conceptes retributius amb efectes de l’1 
de gener de 2020. 
Igualment s’autoritza un increment retributiu addicional d’un import equiva-
lent al 0,30% addicional establert a l’article 11.5 d’aquest Decret llei, en els 
termes equivalents als acordats per al personal funcionari docent no universi-
tari del Departament d’Educació. 

Quarta. Pensions 

Amb efectes de l’1 de gener de 2020, la quantia de les pensions a què fan 
referència els apartats primer i tercer de l’article 30 de la Llei 4/2017, del 28 
de març, s’incrementen en un 0,9% respecte de les vigents a 31 de desembre 
de 2019. Les pensions i assignacions temporals atorgades a l’empara de la 
Llei 6/2003, de 22 d’abril, de l’estatut dels expresidents de la Generalitat, i 
de la Llei 2/1988, de 26 de febrer, sobre assignacions temporals i pensions 
als presidents del Parlament, en cessar, i als seus familiars, s’han d’actua-
litzar d’acord amb la seva normativa. 

Cinquena. Contractació pública 

1. Es declaren de tramitació urgent els expedients de contractació d’obra, 
serveis i subministraments la tramitació dels quals s’ha vist interrompuda o 
no s’ha pogut iniciar com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma 
establerta pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, necessaris per garantir 
la continuïtat dels serveis públics essencials. 
En especial, es declaren de tramitació urgent els de serveis de manteniment i 
obres de carreteres i vies de transport per carretera, ferroviari i ports i altres 
vies els de l’àmbit de la salut i sanitaris, els de serveis socials i d’atenció a 
les persones i tots aquells que es consideri necessari formalitzar perquè res-
ponguin a una necessitat inajornable o l’adjudicació dels quals sigui necessa-
ri accelerar per raons d’interès públic. 
En l’anunci de licitació corresponent i en l’informe justificatiu, l’òrgan de 
contractació farà referència a aquesta disposició per justificar la concurrència 
del supòsit habilitant per a l’ús del procediment d’urgència previst a l’article 
119 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
2. També en el mateixos termes, es podran declarar de tramitació urgent els 
contractes relatius a projectes o propostes que, a causa de la situació d’emer-
gència, s’han hagut de reorientar o modificar, i faci falta tornar a tramitar. 
3. En els expedients de contractació ja iniciats i que hagin quedat interrom-
puts per la situació d’emergència sanitària de la Covid-19, l’òrgan de con-
tractació podrà emetre un informe justificatiu fent esment d’aquesta disposi-
ció com a supòsit habilitant per aplicar el procediment d’urgència per a la 
resta de tràmits que quedin pendents a partir de l’aixecament de l’estat 
d’alarma per tal de prosseguir la tramitació de l’expedient. 

Sisena. Devolució de fiances en l’àmbit de la gestió de residus 

Les persones que desenvolupen una activitat de valorització de residus no 
perillosos inscrites en el Registre general de persones gestores de residus de 
Catalunya (secció gestors i gestores de residus) o en tràmit d’inscripció, 
poden demanar a l’Agència de Residus de Catalunya, fins al 31 de desembre 
de 2020, la devolució de les fiances dipositades en compliment de les condi-
cions imposades en la llicència o l’autorització ambiental de l’activitat. 
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Aquesta devolució no afecta les fiances que exigeix la normativa per a resi-
dus específics o operacions de gestió específiques. 

Setena. Simplificació dels tràmits procedimentals de caràcter 
economicofinancer 

1. Durant el període d’estat d’alarma, amb relació a les actuacions derivades 
de procediments administratius susceptibles de produir obligacions de natu-
ralesa econòmica o financera que s’hagin de dur a terme de forma presencial 
i/o amb documentació original, per als quals no es faci ús de mitjans electrò-
nics o telemàtics, s’han d’oferir els mitjans alternatius més adients als ges-
tors i persones interessades, per tal de facilitar el compliment dels tràmits 
oportuns. 
2. S’habilita els òrgans competents per donar compliment al que disposa 
l’apartat anterior. 

Vuitena. Institut Català de Finances 

L’autorització prevista al punt 1 de la disposició addicional segona del De-
cret 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 residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en 
matèria tributària i econòmica, i d’adopció d’altres mesures complementàri-
es, s’estén igualment i en el mateix percentatge a les operacions de préstec o 
aval que l’Institut Català de Finances atorgui directament a autònoms i em-
preses als quals es refereix aquesta disposició. 

Novena. Habilitacions 

1. S’habilita el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda i 
el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè, en els 
seus àmbits competencials, emetin les instruccions necessàries per fer efectiu 
i controlar el que disposa l’article 9 i les disposicions addicional tercera i 
quarta d’aquest Decret. 
2. S’habilita el Departament d’Educació per aplicar al personal del sector 
educatiu privat concertat que percep les seves retribucions a través del pa-
gament delegat una quantitat equivalent a tots els efectes a l’establerta en 
aquest Decret llei per al personal funcionari docent no universitari. 

Disposició transitòria 

1. El que es disposa en aquest Decret llei restarà vigent fins que no s’aixequi 
l’estat d’alarma decretat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, que de-
clara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasiona-
da per la Covid-19, excepte que s’estableixi un altre termini de vigència i 
llevat dels casos en què s’estableix una termini diferent. 
2. La prestació econòmica d’emergència prevista a l’article 7 d’aquest De-
cret llei s’ha d’atorgar en els supòsits derivats de la crisi sanitària derivada 
del Covid-19, independentment de la data d’aixecament de l’estat d’alarma 
decretat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març. 

Disposició final  

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, llevat del que preveu l’article 9 i les 
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disposicions addicionals tercera i quarta en matèria de personal, que entra en 
vigor amb efectes des de l’1 de gener de 2020. 

Barcelona, 7 d’abril de 2020 

Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Pere Aragonès 
i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda 

Antecedents del Decret llei 

1. Text del Decret llei aprovat en la sessió del Govern de 07.04.20 
2. Comunicat al secretari del Govern 
3. Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 13/2008 de 06.04.20 
4. Informe jurídic de 06.04.20 
5. Informe de la Direcció General de Pressupostos de 06.04.20 
6. Nota de la Direcció General de la Funció Pública de 06.04.20 
7. Certificat de la Comissió Tècnica de la Funció Publica sessió 07.04.20 

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 12/2020, del 10 d’abril, pel qual s’adopten mesu-
res pressupostàries, en relació amb el Sistema sanitari inte-
gral d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i 
en l’estructura de l’Administració de la Generalitat, per a 
pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19 

203-00037/12 

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT 

Reg. 62415 / Coneixement: Mesa del Parlament, 20.04.2020 

Acord: La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 20 d’abril de 2020, 
ha pres coneixement del Decret llei 12/2020, del 10 d’abril, pel qual 
s’adopten mesures pressupostàries, en relació amb el Sistema sanitari inte-
gral d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i en l’estructura 
de l’Administració de la Generalitat, per a pal·liar els efectes de la pandèmia 
generada per la Covid-19, publicat al DOGC 8109, 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 14 d’abril de 
2020. 

A la Mesa del Parlament 

Meritxell Budó Pla, consellera de la Presidència i portaveu del Govern, per 
suplència del secretari del Govern (Decret 46/2020, de 17 de març; DOGC 
8088, de 18.03.2020), 

Certifico:  

Que en la sessió extraordinària del Govern de la Generalitat del dia 10 
d’abril de 2020 s’ha pres l’acord que es reprodueix a continuació:  
«A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, 
s’aprova la iniciativa SIG20VEH0465 - Projecte de decret llei pel qual 
s’adopten mesures pressupostàries, en relació amb el Sistema sanitari inte-
gral d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i en l’estructura 
de l’Administració de la Generalitat, per pal·liar els efectes de la pandèmia 
generada per la Covid-19.» 
I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 10 d’abril de 
2020. 

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 generada per la Covid-19 

El president de la Generalitat de Catalunya, 

L’article 67.6.a de l’Estatut preveu que els decrets llei són promulgats, en 
nom del rei, pel president o presidenta de la Generalitat. 
D’acord amb l’anterior, promulgo el següent 
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Decret llei 

Aquest Decret llei té per objecte adoptar mesures determinades per pal·liar 
els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19. S’estructura en quatre 
capítols, sis articles, set disposicions addicionals, una disposició transitòria, 
una disposició derogatòria i dues disposicions finals. 
El capítol I està dedicat a les mesures pressupostàries, i preveu l’ampliació 
de crèdits al Fons de Contingència per atendre despesa derivada de la Covid-
19, com a mesura temporal i que es prolongarà, d’acord amb la disposició 
transitòria, fins als dos mesos següents a l’aixecament de l’estat d’alarma. 
El capítol II està dedicat a les mesures del Sistema sanitari integral 
d’utilització pública de Catalunya. La pandèmia global causada per la Covid-
19 ha generat una situació d’excepcionalitat mai coneguda fins ara sobre el 
sistema sanitari, de manera que aquest patirà un doble impacte: l’estrès de 
les organitzacions i dels seus professionals per una situació de col·lapse en 
tractar-se del sector directament implicat en la lluita contra la malaltia; i 
l’impacte posterior que patirà globalment tot el país en forma de la gairebé 
segura recessió econòmica que es preveu. 
En aquest context, les entitats sanitàries estan fent front a l’emergència sani-
tària i assistencial, no només posant-hi tots els recursos disponibles, sinó 
explotant al màxim les seves capacitats i reorientant-les a la lluita contra la 
pandèmia. 
Per al sector sanitari públic, aquesta actuació, l’única esperable i exigible en 
una situació excepcional com aquesta, té un impacte singularment negatiu 
per a les organitzacions subjectes a concert sanitari o contracte, en els termes 
previstos en el sistema de pagament regulat al Decret 118/2014, de 5 
d’agost, sobre la contractació i prestació dels serveis sanitaris amb càrrec al 
Servei Català de la Salut, així com pels altres mecanismes normatius que en 
regulen la retribució. Efectivament, aquestes entitats destinaran multitud de 
recursos a una activitat sanitària no prevista, deixaran de fer-ne d’altres (ara 
no prioritàries i, per tant, molt encertadament ajornades), amb la penalització 
que això comporta, atesa l’aplicació d’un sistema de pagament que actua 
com a regulador de l’activitat concertada o contractada en moments de nor-
malitat, però que ara castigarà els esforços per parar la pandèmia. 
Es fa necessari, doncs, que s’aturi l’impacte negatiu dels sistemes de paga-
ment singularment establerts per a les entitats del SISCAT, i a la vegada que 
en aquests moments especials se’ls doti de capacitat de tresoreria per no 
abocar-los a un escenari d’inviabilitat econòmica i al país a la pèrdua massi-
va de llocs de treball dins d’un col·lectiu de professionals imprescindible per 
superar aquest tràngol fins ara mai viscut. 
Es tracta, doncs, de mesures adreçades a dotar d’estabilitat econòmica les 
entitats que lluiten en primera línia contra la pandèmia, de manera que pu-
guin concentrar els seus esforços i energies a aquesta lluita. 
Aquestes mesures per contenir l’impacte econòmic que acompanya la pan-
dèmia haurien d’acordar-se per part del Govern de la Generalitat de Catalu-
nya a través d’un decret llei, justificada la seva adopció en el rang de les 
previsions que es modifiquen i en la urgència a què responen. 
El capítol III, estableix una mesura de caràcter tributari. L’article 64 del text 
refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel del De-
cret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, estableix que el fet imposable del 
cànon de l’aigua, tribut ambiental afectat al finançament del cicle integral de 
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l’aigua, és l’ús real o potencial de l’aigua de tota procedència i, en congruèn-
cia, l’article 67.1 de la mateixa norma estableix que la base imposable del 
tribut és el volum d’aigua consumit o, si no es coneix, el volum d’aigua es-
timat, expressat, en tot cas, en metres cúbics. 
La mateixa norma preveu uns mínims de facturació que, amb caràcter gene-
ral, es fixen en 6 metres cúbics per usuari o usuària i mes, i que, com a mí-
nims de facturació, que no de consum, es liquiden independentment del con-
sum real i, en concret, en aquells casos en què el consum real n’és inferior. 
Es preveuen també mínims de facturació diferents per activitats econòmi-
ques estacionals o per determinats tipus d’establiments, com són els càm-
pings i els establiments hotelers, a l’efecte d’adequar aquests mínims a de-
terminades especificitats dels subjectes passius, i que prenen en consideració 
el nombre de places hoteleres o d’unitats d’acampada. 
Tanmateix, el caràcter extraordinari i excepcional de la situació derivada de 
la declaració de l’estat d’alarma provocat per la Covid-19 requereix 
l’adopció amb urgència de mesures que puguin compensar, en la mesura del 
possible, els efectes socials i econòmics que té i pot tenir més endavant la 
situació creada. Una d’aquestes mesures és precisament la no aplicació en el 
cànon repercutit per les entitats subministradores en les seves factures o en el 
liquidat directament per l’Agència Catalana de l’Aigua corresponents a con-
sums dels mesos d’abril a desembre de 2020, els mínims específics per esta-
bliments hotelers i càmpings (així com a altres allotjaments de curta durada 
assimilables a aquests), sinó dels generals de 6m3 mensuals, amb un impacte 
econòmic molt menor, atesa la difícil situació en què l’estat d’alarma ha 
situat aquest tipus d’establiments, obligats a tancar les seves instal·lacions, i 
al sector turístic català. 
El capítol IV, referit a l’estructura de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya parteix de la constatació, per part de totes les autoritats compe-
tents, de la vulnerabilitat extrema del col·lectiu de persones grans que resi-
deix en centres socials i de la necessitat d’una actuació urgent que contribu-
eixi a la contenció de la Covid-19, ha comportat l’adopció d’un seguit de 
mesures, cada cop més concretes, que ajudi a pal·liar el flagell de la infecció 
sobre els centres de caràcter residencial. 
Amb els antecedents exposats, la progressió de la malaltia i l’especial vulne-
rabilitat de les persones grans, les persones amb discapacitat i altres usuaris 
de centres socials amb internament front a la infecció per Covid-19, així com 
la necessitat de disposar dels recursos adients per a l’atenció de les mateixes 
obliga a adoptar noves mesures d’ordre competencial i organitzatiu. 
A aquests efectes, s’atribueixen al Departament de Salut les competències 
que la normativa vigent atribueix a l’Administració de la Generalitat en 
aquest àmbit, i s’adscriu la Direcció General de l’Autonomia Personal i la 
Discapacitat, fins ara adscrita al Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies, mitjançant la secretaria d’Afers Socials i Famílies, al Departament 
de Salut, sota la direcció del conseller o consellera. S’estableixen, amb ca-
ràcter ampli i no limitatiu, les facultats que pot desplegar el Departament de 
Salut en exercici d’aquesta nova funció directiva i de coordinació, així com 
la funció inspectora sobre els centres residencials. També s’estableixen me-
sures de cooperació amb els ens locals de Catalunya per dur a terme a execu-
tar els actes d’intervenció administrativa que, a l’empara de la normativa 
amunt esmentada, es puguin adoptar davant la situació d’una o unes deter-
minades residències. Finalment, escau concretar les obligacions de subminis-
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trament d’informació a complir per part de les residències, amb independèn-
cia de la seva titularitat pública o privada. 
En les disposicions addicional primera a cinquena s’estableix el règim jurí-
dic aplicable al personal que pertany a la Direcció General de l’Autonomia 
Personal i la Discapacitat del Departament de Treball, Afers Social i Famíli-
es que es objecte d’adscripció al Departament de Salut. Per la seva banda, la 
disposició addicional sisena estableix el manteniment del caràcter reglamen-
tari que afecta les disposicions del capítol IV, i, finalment, la disposició ad-
dicional setena estableix determinats aclariments en quan el termini de vi-
gència de determinades disposicions del Decret llei 11/2020, de 7 d’abril, pel 
qual s’adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar 
els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19 i altres de complemen-
tàries. 
Finalment, la disposició transitòria estableix la vinculació amb caràcter ge-
neral de les disposicions al període de vigència de l’estat d’alarma, si bé 
s’estableixen determinades excepcions en relació amb el perllongament de la 
durada de les mesures imposades. 
El Decret llei finalitza amb una disposició derogatòria i dues disposicions 
finals. 
Tal com s’ha exposat, en aquest supòsit, el caràcter extraordinari i excepcio-
nal de la situació deriva de la declaració de l’estat d’alarma provocada per la 
situació sanitària que requereix l’adopció amb urgència de mesures que 
pal·liïn, tant com es pugui, la situació creada i que no es poden ajornar a un 
moment posterior, ni mitjançant la utilització de mitjans legislatius d’ur-
gència. 
Atesa la situació plantejada i, d’acord amb article 38 de la Llei 13/2008, del 
5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, el Govern, 
davant la necessitat extraordinària i urgent que pot suscitar la situació greu 
de pandèmia mundial decretada per l’Organització Mundial de la Salut, pot 
dictar disposicions legislatives provisionals, sota la forma de decret llei, en 
els termes de l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. 
La norma del decret llei és un recurs extraordinari del Govern i, per tant, se 
n’ha de fer un ús prudent i limitat a les situacions que realment mereixen la 
consideració d’urgents i convenients. 
A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i 
amb la deliberació prèvia del Govern, 

Decreto:  

Capítol I. Mesures en matèria pressupostària 

Article 1. Ampliació de crèdits al Fons de Contingència per 
atendre despesa derivada de la Covid-19  

1. Es pot ampliar crèdit, fins a una quantitat igual a les obligacions que és 
preceptiu de reconèixer, a la secció pressupostària corresponent al Fons de 
Contingència, per atendre despesa sanitària i sociosanitària derivada de la 
Covid-19. 
2. El crèdit ampliat a la secció Fons de Contingència, d’acord amb els termes 
establerts a l’apart 1, s’ha de transferir al departament competent per raó de 
la matèria, perquè l’executi. 



Dossier Ple 52 
21 de maig de 2020 

30 

 

3. Correspon al Govern, a proposta del conseller competent en matèria de 
pressupostos, autoritzar les modificacions pressupostàries esmentades als 
apartats anteriors. 

Capítol II. Mesures relatives al Sistema sanitari integral 
d’utilització pública de Catalunya. 

Article 2. Sistema de pagament d’atenció sanitària 

1. El sistema de pagament de l’atenció sanitària en el marc del Sistema sani-
tari integral d’utilització pública de Catalunya (regulat pel Decret 196/2010, 
de 14 de desembre, del sistema sanitari integral d’utilització pública de Cata-
lunya-SISCAT) que està regulat pel Decret 118/2014, de 5 d’agost, sobre la 
contractació i prestació dels serveis sanitaris amb càrrec al Servei Català de 
la Salut i pels articles 3 i 5 del Decret 170/2010 de 16 de novembre, de regu-
lació del sistema de pagament dels convenis i contractes de gestió de serveis 
assistencials en l’àmbit del Servei Català de la Salut pel que fa a l’assistència 
psiquiàtrica i en salut mental, així com per les ordres d’establiment de tarifes 
i les clàusules contractuals per als serveis de rehabilitació ambulatòria, reha-
bilitació domiciliària i logopèdia i per als serveis de transport sanitari i altres 
serveis assistencials, amb els ajustaments derivats de les resolucions i manu-
als de facturació dictats pel Servei Català de la Salut en ordre a la seva apli-
cació, deixa d’aplicar-se temporalment a l’activitat que s’hagi prestat des de 
l’1 de març de 2020 i fins que es doni per finalitzada la situació d’emergèn-
cia derivada de la Covid-19. 
a) Els centres sanitaris que presten atenció sanitària en el marc del SISCAT, 
el sistema de pagament de la qual s’ha suspès temporalment, percebran men-
sualment un pagament fix corresponent a la facturació del mes de febrer de 
2020, com a pagament a compte. Es manté l’obligació dels centres de notifi-
car tota la seva activitat al conjunt mínim bàsic de dades (CMBD) durant la 
situació d’emergència (tant de pacients amb Covid-19 com de pacients sense 
Covid-19). 
b) L’apartat a no serà d’aplicació a la contractació dels serveis d’atenció 
primària, consultoris locals, atenció a la insuficiència renal (hospitalària i 
extrahospitalària), atenció podològica a les persones diabètiques amb patolo-
gies vasculars i neuropàtiques cròniques, medicació hospitalària de dispen-
sació ambulatòria (MHDA), teràpies respiratòries i centres específics on es 
tractin les interrupcions voluntàries d’embaràs. Tampoc serà d’aplicació als 
contractes d’altres serveis d’atenció hospitalària i especialitzada i d’atenció 
extrahospitalària, la contraprestació econòmica dels quals sigui un pagament 
fix. En tots aquests casos, es mantindrà el sistema de pagament vigent. 
c) Les entitats que hagin fet un ERTO hauran de comunicar al Servei Català 
de la Salut la reducció de despesa que els ha suposat l’ERTO, en relació amb 
l’activitat contractada pel Servei Català de la Salut, per tal de procedir al 
descompte d’aquest import en el pagament a compte corresponent. 
d) A l’import indicat en els apartats a i b es podrà afegir l’actualització de 
tarifes que s’acordi en el Consell de Direcció del Servei Català de la Salut i 
s’aprovi per ordre o resolució de la persona titular del Departament de Salut, 
per fer front als costos dels acords laborals en el marc dels convenis laborals 
vigents que afecten els centres del SISCAT. 
2. En el moment que es doni per finalitzada la situació d’emergència deriva-
da de la Covid-19, els centres que formen part del SISCAT hauran de factu-
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rar l’activitat ordinària d’acord amb els criteris que estableixen les normes 
que regulen la contractació i prestació dels serveis sanitaris amb càrrec al 
Servei Català de la Salut. 
3. Addicionalment al pagament a compte establert al punt 1, els centres po-
dran facturar l’activitat extraordinària derivada de l’atenció prestada per a la 
lluita contra la Covid-19 d’acord amb les tarifes següents:  

Alta hospitalària per Covid-19 amb estada a UCI:  43.400 euros 

Alta hospitalària per Covid-19 sense estada a UCI:   
Estada menor o igual a 72 hores 2.500 euros 

Estada major de 72 hores o exitus 5.000 euros 

Alta de mitja estada sociosanitària per Covid-19:   
Si prové d’una alta menor o igual a 72 hores 3.902,10 euros 

Si prové d’una alta major de 72 hores 2.601,40 euros 

Alta de convalescència en hospitals de campanya (pavellons)  
per Covid-19:  1.381,30 euros 

Alta d’hospitalització a domicili per Covid-19:  942,08 euros 

Prova PCR:  93 euros 

 

4. Mentre duri la situació d’emergència, els centres sanitaris del SISCAT que 
realitzin l’activitat extraordinària regulada al punt 3, cobraran un import 
corresponent a les despeses d’habilitació de nous espais per a l’ús hospitalari 
d’assistència relacionada amb la Covid-19. Aquest import serà el 4% de la 
facturació del mes de febrer de 2020 i s’abonarà mensualment mentre duri la 
situació d’emergència. 
5. Si es considera necessari, el Consell de Direcció del Servei Català de la 
Salut podrà proposar la creació de noves tarifes i/o nous programes per a la 
seva aprovació pel Departament de Salut, per donar resposta a les necessitats 
que puguin anar sorgint. 
6. Un cop s’hagi facturat tota l’activitat ordinària i extraordinària es procedi-
rà a regularitzar els pagaments a compte efectuats de conformitat amb els 
punts 1 i 3. Les despeses vinculades a equipaments i material sanitari que de 
forma excepcional hagi assumit el Servei Català de la Salut durant la situació 
d’emergència sanitària podran ser regularitzades imputant-se als centres que 
hagin facturat l’activitat. De la mateixa manera, les despeses estructurals 
assumides per centres sanitaris en dispositius que no els són propis també 
podran ser regularitzades. 
7. Atesa la modificació obligada de l’activitat i la priorització d’objectius 
centrada en la lluita contra la Covid-19, l’any 2020, de forma excepcional, es 
garantirà a totes les entitats del SISCAT el mateix grau d’assoliment 
d’objectius de la clàusula de contraprestació per resultats que es va obtenir el 
2019. 
8. Després d’haver regularitzat la facturació de l’activitat ordinària i de 
l’activitat extraordinària prestada per a la lluita contra la Covid-19, el total 
d’ingressos del 2020 de les entitats del SISCAT no podrà ser inferior al seu 
total d’ingressos del 2019, incloses les recurrències dels contractes, sense 
tenir en compte l’actualització de tarifes, d’acord amb la normativa de con-
tractació administrativa. 
9. Les assignacions del 2020 de despesa màxima assumible (DMA) de re-
ceptes i MHDA tindran en compte l’excepcionalitat d’aquest exercici. Es 
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determinaran per acord del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut, 
en el moment que es doni per finalitzada la situació d’emergència derivada 
de la Covid-19. 
10. Un cop el Servei Català de la Salut doni per finalitzada la situació 
d’emergència sanitària, es crearà un Consell Assessor format per responsa-
bles economicofinancers de les entitats més representatives del SISCAT i de 
les organitzacions representants de les entitats proveïdores de serveis assis-
tencials i un representant del Departament de la Vicepresidència i d’Eco-
nomia i Hisenda per tal d’analitzar l’impacte econòmic relacionat amb la 
resposta sanitària a la situació d’emergència. En base als resultats d’aquesta 
anàlisi el Servei Català de la Salut podrà efectuar, si escau, una revisió de les 
tarifes i/o nous programes i de la resta d’imports extraordinaris abonats a les 
entitats d’acord amb les disposicions d’aquest Decret. 
11. Quan una entitat no tingui conveni o contracte de serveis assistencials 
amb el Servei Català de la Salut, o el tingui establert per a una línia assisten-
cial o activitat diferent a la requerida per a la contenció de la pandèmia o per 
a la descongestió del sistema sanitari durant la pandèmia, l’activitat extraor-
dinària que es realitzi amb càrrec al Servei Català de la Salut s’haurà 
d’acreditar i haurà de ser compensada d’acord amb les tarifes següents:  
a) L’atenció a pacients amb Covid-19 es compensarà d’acord amb les tarifes 
especificades als punts 3 i 5, sempre i quan es realitzi per indicació i amb el 
vistiplau del Servei Català de la Salut. Addicionalment, els centres cobraran 
un import corresponent a les despeses d’habilitació de nous espais per a l’ús 
hospitalari d’assistència relacionada amb la Covid-19. Aquest import serà el 
4% de l’activitat mensual facturada i s’abonarà mensualment. 
b) Els centres hospitalaris que no tenen una relació contractual vigent amb el 
Servei Català de la Salut, en concepte de MHDA, podran facturar, amb el 
vistiplau del Servei Català de la Salut, la medicació prescrita per al tracta-
ment específic de la Covid-19 als pacients que hagin rebut l’alta hospitalària. 
c) L’atenció de caràcter urgent a pacients sense Covid-19 es compensarà 
d’acord amb les tarifes següents, sempre que es realitzi per indicació i amb 
el vistiplau del Servei Català de la Salut:  

Urgència sense ingrés:  92,00 euros 

Alta mèdica de pacient sense Covid-19:  1.381,30 euros 

Alta quirúrgica de pacient sense Covid-19:  1.627,33 euros 

Cirurgia major ambulatòria de pacient sense Covid-19:  1.464,60 euros 

Alta obstètrica de pacient sense Covid-19:  1.194,24 euros 

 
d) Qualsevol altra activitat no recollida en els apartats a, b i c que els centres 
sanitaris realitzin a requeriment del Servei Català de la Salut serà compensa-
da d’acord amb el sistema de preus i tarifes dels serveis contractats pel Ser-
vei Català de la Salut aplicables al SISCAT. 
12. Els centres podran facturar l’activitat prevista en el punt 11, mentre duri 
la situació d’emergència sanitària. En el cas dels pacients que requereixen 
internament, la data d’ingrés s’haurà de correspondre amb el període 
d’emergència sanitària, però la factura podrà ser emesa un cop finalitzi 
aquest període, en el moment de l’alta del pacient. 
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13. Els centres hospitalaris privats que no formin part del SISCAT però que 
prestin serveis amb càrrec al Servei Català de la Salut durant la situació 
d’emergència sanitària hauran de declarar al CMBD tota l’activitat d’hos-
pitalització d’aguts i de cirurgia major ambulatòria que realitzin amb càrrec 
al Servei Català de la Salut. Aquesta declaració serà requisit indispensable 
per poder facturar l’activitat. 
14. Un cop es doni per finalitzada la situació d’emergència sanitària, el Ser-
vei Català de la Salut haurà d’encarregar una auditoria externa de les despe-
ses incorregudes en la prestació de l’activitat extraordinària regulada al punt 
11 per part de les entitats que no formen part del SISCAT, a l’objecte de 
determinar la valoració econòmica final d’aquesta activitat. A tal fi, les enti-
tats afectades hauran de facilitar a l’auditor designat tota la documentació 
necessària per a la realització d’aquest treball. En base als resultats de 
l’auditoria externa, el Servei Català de la Salut podrà procedir, si escau, a la 
regularització, en positiu o negatiu, dels imports satisfets a les entitats afec-
tades en base a les disposicions d’aquest Decret per tal de garantir que no hi 
ha un abús de posició de domini per part de l’administració sanitària ni tam-
poc un marge de benefici superior al raonable per part de les entitats en base 
a les recomanacions de la normativa de contractació pública. 
15. La regulació específica per la qual s’articularà el mecanisme d’integració 
temporal al Sistema sanitari d’utilització pública de Catalunya de centres i 
establiments sanitaris amb serveis no contractats pel Servei Català de la Sa-
lut, en el marc de l’estratègia de resposta a l’epidèmia del SARS-CoV-2, 
serà aprovada per Resolució del director del CatSalut. 

Capítol III. Mesures de caràcter tributari 

Article 3. No aplicació de mínims de facturació específics de 
cànon de l’aigua a establiments hotelers, càmpings i altres 
allotjaments de curta durada en relació amb factures i liqui-
dacions corresponents al període de consum d’1 d’abril fins 
al 31 de desembre de 2020 

En les liquidacions de cànon de l’aigua, així com en la repercussió d’aquest 
tribut que les entitats subministradores inclouen en les seves factures, que 
s’hagin d’emetre a establiments hotelers i de càmping, així com a altres 
allotjaments de curta durada, en relació amb consums dels mesos d’abril a 
desembre de 2020, no s’apliquen els mínims de facturació previstos en espe-
cial per aquests tipus d’establiments en els apartats b i c de l’apartat 2 de 
l’article 67 del text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, 
sinó els mínims generals de 6 metres cúbics mensuals per usuari industrial i 
assimilable, previstos en l’apartat a de l’esmentat article 67.2. 

Capítol IV. Mesures de caràcter estructural i organitzatives 

Article 4 

Aquesta regulació té per objecte l’adopció de mesures organitzatives, com-
petencials i materials per garantir una adequada direcció i coordinació en les 
actuacions de prevenció i control de la infecció pel SARS-CoV-2, així com 
de subministrament d’informació, en l’àmbit dels centres de serveis socials 
de caràcter residencial. 
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A aquests efectes, s’atribueixen al Departament de Salut les competències 
que la normativa vigent atribueix a l’Administració de la Generalitat en 
aquest àmbit, establint igualment mesures de cooperació amb els ens locals 
de Catalunya i concretant les obligacions de subministrament d’informació a 
complir per part de les residències, independentment de la seva titularitat 
pública o privada. 

Article 5 

Per tal de fer front a la situació generada per la pandèmia del Covid-19 en 
l’àmbit dels centres de serveis socials de caràcter residencial, la Direcció 
General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat, fins ara adscrita al De-
partament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant la Secretaria 
d’Afers Socials i Famílies, passa a adscriure’s al Departament de Salut, sota 
la direcció del conseller o consellera. 
Aquesta Direcció General adscrita al Departament de Salut i fins que no 
s’aprovin els corresponents decrets de reestructuració dels departaments de 
Salut i de Treball, Afers Social i Famílies, manté les funcions i l’estructura 
que li atribueixen l’article 19 del Decret 234/2019, de 12 de novembre, de 
reestructuració del Departament de Treball, Afers Social i Famílies, en rela-
ció amb el Decret 289/2016, de 30 d’agost, de reestructuració del Departa-
ment de Treball, Afers Socials i Famílies. 

Article 6 

1. El Departament de Salut pot disposar àmpliament de totes les mesures 
organitzatives de caràcter sanitari i assistencial d’ordenació i coordinació 
que siguin necessàries relatives a la ubicació i aïllament de pacients amb la 
Covid-19 en les residències de gent gran i altres centres i establiments sani-
taris, sociosanitaris i, en general, qualsevol dispositiu habilitat per a aquestes 
funcions o per confinament i que, per motius de salut pública, justifiquin la 
reubicació i trasllat dels residents a un altre dispositiu del territori de Catalu-
nya. 
2. Les mesures d’intervenció previstes en l’apartat tercer de l’Ordre 
SND/275/2020, de 23 de març, per la qual s’estableixen mesures comple-
mentàries de caràcter organitzatiu, així com de subministrament 
d’informació en l’àmbit dels centres de serveis socials de caràcter residencial 
en relació amb la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, en la 
redacció donada per l’Ordre SND/322/2020, de 3 d’abril s’adoptaran i gesti-
onaran d’acord amb els criteris següents:  
a) L’adopció i gestió de les mesures d’intervenció es farà sota un principi 
d’acció coordinada que incorpori l’impuls estratègic i l’àmbit de coneixe-
ment, en el vessant assistencial sanitari, i d’acord amb els criteris epidemio-
lògics i de salut pública, i de l’àmbit social. 
b) Els centres socials de caràcter residencial queden subjectes a la inspecció 
dels serveis sanitaris. Aquestes inspeccions es podran dur a terme en qualse-
vol moment, i es podran ordenar les actuacions que siguin necessàries per 
complir les normes vinculades al control de la crisi sanitària originada per la 
Covid-19. 
c) En la gestió de la intervenció es procurarà comptar amb la col·laboració i 
el suport de recursos disponibles de l’àmbit local. 
A aquests efectes, les mesures que s’acordin seran comunicades de manera 
immediata a l’ajuntament de l’àmbit territorial corresponent. Igualment, 
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quan es detecti que es considera necessària l’adopció de mesures, es comu-
nicarà a l’ens local la situació existent. En tots dos casos, l’ajuntament co-
municarà la disponibilitat o no de mitjans personals, especialment en l’àmbit 
dels serveis socials, per col·laborar en el control i prevenció de la situació 
detectada, els quals podran ser addicionals a les mesures, si aquestes ja han 
estat acordades. 
d) A l’efecte de donar compliment a l’apartat anterior, els ens locals de Cata-
lunya comunicaran al Departament de Salut, a l’adreça de correu electrònic 
que es determini, les incidències de què tinguin coneixement. 
e) De la mateixa manera, les residències socials de Catalunya estan obliga-
des a comunicar, en el termini de 48 hores de la publicació d’aquest Decret 
llei, les incidències actualment existents en relació amb la prevenció i con-
trol de la infecció pel SARS-CoV-2 i anar actualitzant aquesta informació en 
el termini màxim de 24 hores, en què es produeixi qualsevol fet que afecti la 
situació comunicada prèviament. 
f) Les mesures d’intervenció adoptades es comunicaran als ministeris de 
Sanitat i de Drets Socials i per a l’Agenda 2030, en els termes previstos a 
l’apartat cinquè de l’Ordre SND/275/2020, de 23 de març, que estableix 
mesures complementàries de caràcter organitzatiu i d’informació en l’àmbit 
dels centres de serveis socials de caràcter residencial. 

Disposicions addicionals 

Primera. Adscripció i dependència del personal 

El personal de la Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat 
continua adscrit a la mateixa unitat orgànica i passa a dependre del Departa-
ment de Salut, amb efectes de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei. 

Segona. Funcions del personal adscrit 

Les persones que ocupen els llocs de comandament, les àrees funcionals o 
les unitats laborals afectades per l’article 5 i concordants d’aquest Decret llei 
segueixen exercint les seves funcions corresponents. 

Tercera. Percepció de retribucions 

El personal funcionari i la resta de personal de l’Administració de la Genera-
litat de Catalunya que resultin afectats per les modificacions orgàniques de 
l’article 5  i concordants d’aquest Decret llei continuen percebent totes les 
seves retribucions amb càrrec als crèdits als quals s’imputaven, fins que 
s’adoptin les disposicions de desplegament, d’acord amb la normativa vi-
gent, i es duguin a terme les adaptacions pressupostàries i de relacions de 
llocs de treball corresponents. 

Quarta. Adscripció de les entitats i els òrgans col·legiats 

Resten adscrits al Departament de Salut o s’hi relacionen, les entitats i els 
òrgans col·legiats que s’adscriuen o es relacionen amb al Departament Tre-
ball, Afers Socials i Famílies per raó de les funcions de la Direcció General 
l’Autonomia Personal i la Discapacitat. 

Cinquena. Referències normatives 

Totes les referències que la normativa vigent faci al Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies per raó de l’estructura o funcions de la Direcció 
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General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat s’entenen fetes al Depar-
tament de Salut. 

Sisena 

Les previsions del que es disposa en el Capítol IV d’aquest Decret llei i de 
les disposicions addicionals primera a quarta, incloses, mantenen rang re-
glamentari als efectes del seu desplegament, la seva modificació i derogació. 

Setena. Termini de vigència 

El termini de vigència previst a la disposició transitòria del Decret llei 
11/2020, de 7 d’abril, pel qual s’adopten mesures econòmiques, socials i 
administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-
19 i altres de complementàries no és d’aplicació als supòsits previstos a 
l’article 4 i a la disposició addicional cinquena del Decret llei esmentat. 

Disposició transitòria 

1. El que es disposa en aquest Decret llei restarà vigent fins que no s’aixequi 
l’estat d’alarma decretat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, que de-
clara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasiona-
da per la Covid-19, llevat d’aquells supòsits en què s’estableixi un altre perí-
ode de vigència. 
2. En especial, el que es preveu a l’article 1 i a la disposició addicional quar-
ta d’aquest Decret llei, mantindrà la seva vigència fins els dos i sis mesos 
següents, respectivament, al dia en què s’aixequi l’estat d’alarma. 

Disposició derogatòria única 

Es deroguen totes les disposicions de rang igual o inferior que contradiguin 
aquest Decret llei o que s’hi oposin. 

Disposicions finals  

Primera. Habilitació 

Es faculten la persona titular del Departament de Salut i la persona titular del 
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública per al desplega-
ment d’aquest Decret llei, i la persona titular del Departament de la Vicepre-
sidència i d’Economia i Hisenda per realitzar, en el seu moment, les adapta-
cions pressupostàries necessàries per donar compliment a aquest Decret llei. 

Segona 

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

Barcelona, 10 d’abril de 2020 
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Pere Aragonès 
i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda 

Antecedents del Decret llei 

1. Text del Decret llei aprovat en la sessió del Govern de 10.04.20 
2. Comunicat al secretari del Govern 
3. Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 13/2008 de 09.04.20 
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4. Informe jurídic de 09.04.20 
5. Informe de la Direcció General de Pressupostos de 09.04.20 

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 13/2020, del 21 d’abril, pel qual s’adopten mesu-
res urgents de caràcter estructural i organitzatiu, així com 
mesures en l’àmbit de les entitats del sector públic de 
l’Administració de la Generalitat 

203-00038/12 

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT 

Reg. 63072 / Coneixement: Mesa del Parlament, 28.04.2020 

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 28 d’abril de 2020, ha 
pres coneixement del Decret llei 13/2020, del 21 d’abril, pel qual s’adopten 
mesures urgents de caràcter estructural i organitzatiu, així com mesures en 
l’àmbit de les entitats del sector públic de l’Administració de la Generalitat, 
publicat al DOGC 8119, 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 24 d’abril de 2020. 

A la Mesa del Parlament 

Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalu-
nya, 

Certifico:  

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 21 d’abril de 2020, s’ha 
pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:  
«A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, 
s’aprova la iniciativa SIG20VEH0500 - Projecte de decret llei pel qual 
s’adopten mesures urgents de caràcter estructural i organitzatiu, així com 
mesures en l’àmbit de les entitats del sector públic de l’Administració de la 
Generalitat.» 
I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 21 d’abril de 
2020. 

Decret llei 13/2020, de 21 d’abril, pel qual s’adopten mesures 
urgents de caràcter estructural i organitzatiu, així com mesu-
res en l’àmbit de les entitats del sector públic de 
l’Administració de la Generalitat. 

El president de la Generalitat de Catalunya, 

L’article 67.6.a de l’Estatut preveu que els decrets llei són promulgats, en 
nom del rei, pel president o presidenta de la Generalitat. 
D’acord amb l’anterior, promulgo el següent 

Decret llei 

La situació de crisi sanitària generada com a conseqüència de la Covid-19 ha 
obligat el Govern de la Generalitat a prendre de forma gradual un seguit de 
mesures en diferents àmbits, amb l’objectiu de pal·liar els greus efectes que 
la pandèmia està produint. 
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Aquestes mesures s’han pres per mitjà de diferents decrets llei adoptats des 
del mateix moment de la declaració de la situació de pandèmia que va fer 
l’Organització Mundial de la Salut, el passat 11 de març; des del primer, el 
Decret llei 6/2020, de 12 de març, de mesures urgents en matèria assistenci-
al, pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública, per tal de 
pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel coronavirus Covid-19, fins al 
darrer que s’ha aprovat, el Decret llei 12/2020, de 10 d’abril, pel qual 
s’adopten mesures pressupostàries, en relació amb el Sistema sanitari inte-
gral d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i en l’estructura 
de l’Administració de la Generalitat, per pal·liar els efectes de la pandèmia 
generada per la Covid-19. 
Després d’aquestes mesures urgents adoptades pel Govern, es dicta aquest 
Decret llei que, d’una banda, conté mesures estructurals i organitzatives que 
volen ser una continuació de les que es van prendre amb el Decret llei 
12/2020, de 10 d’abril i, d’una altra, incorpora mesures noves en l’àmbit de 
les entitats del sector públic de l’Administració de la Generalitat. 
El Decret llei s’estructura en dos capítols, cinc articles, sis disposicions addi-
cionals, una disposició derogatòria i una disposició final. 
El capítol I, referit a mesures de caràcter estructural i organitzatives, inclou 
un conjunt de regulacions que complementen el que disposava el Decret llei 
12/2020, de 10 d’abril, pel qual s’adopten mesures pressupostàries, en rela-
ció amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, en 
l’àmbit tributari i en l’estructura de l’Administració de la Generalitat de Ca-
talunya. En concret, es determinen les competències que assumeix el Depar-
tament de Salut i, per tant, i per connexió, les que es mantenen en el Depar-
tament de Treball i Afers Socials i Famílies. Així mateix, es regula el règim 
en matèria de contractació, personal, inspecció i informació en relació amb 
les competències que assumeix el Departament de Salut i es concreten enca-
ra més les actuacions futures de caràcter pressupostari. 
El capítol II, de mesures en àmbit de diferents entitats del sector públic de 
l’Administració de la Generalitat, consta d’un article 3, que conté una mesu-
ra relativa a l’ampliació del termini que tenen els propietaris per dipositar les 
fiances dels contractes d’arrendaments urbans; un article 4, que regula 
l’adjudicació directa dels immobles propietat de l’Institut Català del Sòl 
(Incasòl) i té per objecte aplicar temporalment, fins al 31 de desembre de 
2020, l’article 168 del text refós de la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, a l’efecte d’adjudicar directament els immo-
bles propietat de l’Incasòl, així com suspendre temporalment, i pel mateix 
termini, l’aplicació de l’article 169 del text refós esmentat i del Decret 
351/1995, d’alienació de locals comercials i places d’aparcament propietat 
de l’Incasòl i, finalment, l’article 5, juntament amb la disposició addicional 
cinquena incorporen mesures per pal·liar els efectes de la pandèmia en el 
sector de la producció i gestió de residus, en regular el dret de les persones 
que no estiguin obligades a tenir aquesta fiança en l’àmbit de la gestió de 
residus a sol·licitar el seu retorn a l’Agència de Residus de Catalunya, mesu-
ra que coadjuvarà a fer front als greuges econòmics que puguin haver patit a 
causa de la pandèmia. 
Quant a les disposicions addicionals, la primera, la segona i la tercera com-
plementen les mesures organitzatives establertes en el capítol I. D’altra ban-
da, la disposició addicional tercera estableix, de manera singular, 
l’autorització per fer una contractació d’emergència en atenció al perill que 
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per a les persones i béns pot suposar no realitzar les obres que ara s’autoritza 
contractar. Finalment, la disposició addicional quarta preveu una habilitació 
perquè, en relació amb determinats contractes de lloguer de béns adquirits 
per la Generalitat de Catalunya per successió intestada i respecte dels quals 
és arrendadora, aquesta, tenint en compte els efectes de la pandèmia respecte 
de les activitats desenvolupades en aquests contractes, pugui adoptar deter-
minades mesures sobre el pagament de les rendes, per evitar afegir més afec-
tació als llogaters. 
En el present supòsit, el caràcter extraordinari i excepcional de la situació 
deriva de la declaració de l’estat d’alarma provocada per la situació sanitària 
que requereix adoptar de manera urgent mesures que pal·liïn, tant com es 
pugui, la situació creada i que no poden ajornar-se, fins i tot, mitjançant la 
utilització de mitjans legislatius d’urgència a un moment posterior. 
Per tant, en ús de l’autorització que concedeix l’article 64 de l’Estatut 
d’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 vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i 
amb la deliberació prèvia del Govern, 

Decreto:  

Capítol I. Mesures de caràcter estructural i organitzatives 

Article 1 

1. En aquest article s’especifica l’àmbit d’aplicació i adscripció del capítol 
IV del Decret llei 12/2020, de 10 d’abril, pel qual s’adopten mesures pressu-
postàries, 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. 
Per tal de fer front a la situació conjuntural generada per la pandèmia de la 
Covid-19 en l’àmbit dels centres de serveis socials de caràcter residencial, el 
Departament de Salut assumeix, per pal·liar-ne els efectes, les competències 
en matèria d’intervenció i informació de centres de serveis socials de caràc-
ter residencial que corresponen a la Direcció General de l’Autonomia Perso-
nal i la Discapacitat. 
Les competències assumides pel Departament de Salut en matèria de centres 
de serveis socials de caràcter residencial se circumscriuen exclusivament a 
les tipologies següents de serveis de la Cartera de Serveis Socials:  
a) Gent gran 
a.1 Servei de llar residència per a gent gran de caràcter temporal o perma-
nent. 
a.2 Serveis de residència assistida per a gent gran de caràcter temporal o 
permanent. 
b) Discapacitat intel·lectual 
b.1 Serveis de llar residència temporal o permanent per a persones amb dis-
capacitat intel·lectual. 
b.2 Serveis de centre residencial temporal o permanent per a persones amb 
discapacitat intel·lectual. 
c) Discapacitat física 
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c.1 Serveis de llar residència temporal o permanent per a persones amb dis-
capacitat física. 
c.2 Serveis de centre residencial temporal o permanent per a persones amb 
discapacitat física. 

Article 2 

S’afegeix un article 5 bis al Decret Llei 12/2020, de 10 d’abril, amb el con-
tingut següent:  
«Article 5 bis 
Mentre l’atribució de competències previstes a l’article anterior estigui vi-
gent, s’adopten les mesures organitzatives següents:  
a) Les unitats orgàniques del Departament de Treball, Afers Socials i Famí-
lies i el seu personal adscrit que exerceixin funcions tranversals, i només pel 
que fa a les competències assumides pel Departament de Salut, continuaran 
desenvolupant aquestes funcions sota les directrius i criteris d’actuació del 
Departament de Salut. S’informarà amb caràcter previ a la Secretaria Gene-
ral del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de les directrius i 
criteris. 
b) El Servei d’Inspecció i Registre, adscrit a la Direcció de Serveis del De-
partament de Treball, Afers Socials i Famílies, així com les unitats territori-
als en què es desplega la funció inspectora sota la coordinació funcional del 
Servei d’Inspecció i Registre esmentat, actuarà i donarà suport al Departa-
ment de Salut, a requeriment de la inspecció sanitària, en els termes que 
acordin els dos departaments, en relació amb les funcions que estableix 
l’article 6 de la Llei 16/1996, de 27 de novembre, reguladora de les actuaci-
ons inspectores i de control en matèria de serveis socials i de modificació del 
Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s’aprova la refosa de 
les lleis 12/1983, 26/1985 i 4/1994, en matèria d’assistència i serveis socials. 
c) Amb la finalitat d’assegurar l’execució correcta dels procediments de 
contractació, els òrgans competents del Departament de Salut exerciran les 
competències en matèria de contractació administrativa i de tots els actes de 
contingut econòmic que en derivin, en relació amb les competències assumi-
des, a través dels òrgans del Departament de Treball, Afers Socials i Famíli-
es que correspongui, en funció de la quantia i, d’acord amb les delegacions 
vigents en l’àmbit d’aquest Departament, sense perjudici dels expedients que 
pugui tramitar directament el Departament de Salut en exercici de les seves 
funcions d’intervenció. 
d) En relació amb els expedients que comportin l’assumpció de compromi-
sos econòmics per part de l’Administració de la Generalitat en relació amb 
les competències transferides al Departament de Salut, els òrgans compe-
tents del Departament de Salut exerciran la competència per autoritzar i dis-
posar tot tipus d’anotacions comptables relacionades amb les despeses, el 
reconeixement de drets i obligacions, les modificacions pressupostàries i 
altres facultats en matèria de gestió econòmica, pressupostària i comptable, a 
través dels òrgans del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que 
correspongui, en funció de la quantia, i d’acord amb les delegacions vigents 
en l’àmbit d’aquest Departament, sense perjudici dels compromisos que 
pugui assumir directament el Departament de Salut, com a conseqüència de 
l’exercici de les competències assumides d’intervenció. 
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e) Es comprometran amb càrrec als crèdits pressupostaris propis les despeses 
corresponents als expedients següents:  
– Els expedients de contractació administrativa i altres que impliquin 
l’assumpció de compromisos de caràcter econòmic que, des de l’entrada en 
vigor del Decret llei 12/2020, de 10 d’abril, iniciïn el Departament de Salut i 
el Servei Català de la Salut, en execució de les competències assumides en 
matèria de centres socials de caràcter residencial. 
– Les contractacions temporals de professionals que s’hagin d’efectuar per 
atendre la situació urgent de caràcter social o sanitari d’aquests centres resi-
dencials per raó de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 per part del 
Departament de Salut i per l’Institut Català de la Salut, pel que fa al personal 
sanitari. 
– En el moment en què la persona titular del Departament de la Vicepresi-
dència i d’Economia i Hisenda realitzi les adaptacions pressupostàries neces-
sàries, aquests crèdits pressupostaris propis, compromesos per part del De-
partament de Salut, el Servei Català de la Salut i l’Institut Català de la Salut, 
seran compensats mitjançant els crèdits pressupostaris previstos per a aques-
tes finalitats i no compromesos per part del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies. 
f) Els sistemes d’informació necessaris per gestionar les competències assu-
mides pel Departament de Salut que es duguin a terme de manera unificada 
amb altres recursos de caràcter social han de garantir el manteniment de les 
funcions d’obtenció i tractament d’informació en relació amb aquests centres 
i, a aquest efecte, les unitats del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies responsables de la seva gestió han de posar a disposició del Depar-
tament de Salut la informació que aquest els pugui requerir per a l’exercici 
correcte de les funcions que li són pròpies. 

Capítol II. Mesures en l’àmbit de diferents entitats del sector 
públic de l’Administració de la Generalitat 

Article 3. Mesures en matèria de fiances en contractes 
d’arrendaments urbans 

Fins al 31 de desembre de 2020, els arrendadors de finques urbanes, tant les 
destinades a habitatge com les destinades a altres usos, han de dipositar a 
l’Institut Català del Sòl la fiança en metàl·lic establerta per l’article 36.1 de 
la Llei estatal 29/1994, del 24 de novembre, d’arrendaments urbans, en el 
termini de quatre mesos, a comptar des de la formalització del contracte. 

Article 4. Mesures en matèria de d’immobles propietat de 
l’Institut Català del Sòl (Incasòl) 

Adjudicació directa dels immobles propietat de l’Institut Català del Sòl. 
1. Fins al 31 de desembre de 2020, i a l’efecte de l’alienació onerosa dels 
immobles que siguin propietat de l’Incasòl, no són d’aplicació l’article 169 
del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, ni el Decret 351/1995, d’alienació de locals comercials i places 
d’aparcament propietat de l’Institut Català del Sòl. 
2. L’alienació onerosa dels immobles que siguin propietat de l’Incasòl, fins 
al 31 de desembre de 2020, es regeix pel que disposa l’article 168 del text 
refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost. 
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L’Incasòl, una vegada rebuda l’oferta d’adquisició d’un immoble de la seva 
propietat, incloses les ofertes que actualment estan en informació pública, 
l’adjudicarà directament al sol·licitant que hagi presentat l’oferta, la qual 
cosa es publicarà, posteriorment a l’adjudicació, en dos dels diaris de més 
difusió de la comarca i en el tauler d’anuncis de l’ajuntament del municipi a 
què pertanyin els immobles objecte de l’alienació. L’oferta haurà de complir 
els requisits del preu de mercat fixat per la Comissió de Valoracions de 
l’Institut Català del Sòl, les condicions generals de comercialització dels 
immobles de l’Incasòl i les condicions resolutòries previstes en l’article del 
170 del text refós esmentat. 

Article 5. Modificació del text refós de la Llei reguladora dels 
residus 

Es modifica la lletra b de l’article 24.1 del text refós de la Llei reguladora 
dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, que passa a 
tenir la redacció següent:  
«b) En cas que es tracti de residus perillosos i també quan ho exigeixi la 
regulació específica, constituir i dipositar una fiança suficient per fer front a 
les obligacions adquirides en relació amb el desenvolupament de l’activitat i 
per pagar les sancions imposades i subscriure, si escau, una pòlissa 
d’assegurança per respondre dels danys i perjudicis ocasionats i per regene-
rar els recursos naturals o els espais degradats.» 

Disposicions addicionals 

Primera 

Les previsions del que es disposa al capítol I d’aquest Decret llei mantenen 
rang reglamentari als efectes del seu desplegament, la seva modificació i 
derogació. 

Segona 

Les previsions contingudes al capítol I d’aquest Decret llei mantindran la 
seva vigència durant l’estat d’alarma i fins que estiguin vigents les mesures 
sanitàries d’intervenció de centres de serveis socials de caràcter residencial 
de caràcter excepcional que s’acordin per gestionar la situació de crisi sanità-
ria ocasionada per la Covid-19, acordades per les disposicions normatives de 
l’Estat. 

Tercera 

Les funcions no assumides pel Departament de Salut, d’acord amb el que es 
disposa en aquest Decret llei es mantenen en la unitat del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies, que designi la seva persona titular. 

Quarta. Declaració d’obres d’emergència 

D’acord amb el punt 2 de l’Acord GOV/54/2020, de 27 de març, pel qual 
s’acorda la suspensió dels contractes d’obres de l’Administració de la Gene-
ralitat i el seu sector públic, amb l’objectiu de reduir riscos de propagació de 
la Covid-19, es declara l’emergència de les obres de reparació, adequació i 
millora (RAM) de l’Escola Mare de Déu del Patrocini (Cardona) que té com 
a objecte essencial l’assegurament d’un mur de contenció de l’escola. 
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Aquesta actuació forma part del contracte d’execució de les obres RAM 
2019 als Serveis Territorials a Catalunya Central (IV): Escola Mare de Déu 
del Patrocini (Cardona) i Escola Llobera (Llobera), Clau: XMH-19524. 

Cinquena. Mesures amb relació als contractes 
d’arrendament, de drets de superfície, de concessions admi-
nistratives o de qualsevol dret real i de lloguers procedents 
d’herències intestades 

1. En el període d’estat d’alarma i durant els sis mesos següents al seu aixe-
cament, respecte dels arrendaments d’immobles propietat de la Generalitat 
de Catalunya, incloent-hi els que aquesta hagi adquirit per herència intesta-
da, així com els drets de superfície, concessions administratives o qualsevol 
dret real, que la Generalitat de Catalunya ha atorgat a persones físiques o 
jurídiques, que s’hagin vist afectats econòmicament pel context derivat de la 
Covid-19 o de les mesures preses per combatre-la, aquestes podran sol·licitar 
un ajornament en el pagament de la renda o cànon dels contractes esmentats 
o una reducció de la renda o cànon del període, que seran repercutits, si es-
cau, en els cànons o rendes meritades amb posterioritat i en un termini mà-
xim de 36 mesos. En cap cas es meritaran interessos per l’ajornament o re-
ducció sol·licitats. 
El que preveu el paràgraf anterior s’entén únicament per a les rendes o cà-
nons meritats però no satisfets quan entri en vigor aquesta disposició, excep-
te els cànons que es meriten amb caràcter anual, que en aquest cas s’aplicarà 
a la part proporcional del cànon des de l’entrada en vigor de la present dis-
posició. 
2. Per acreditar el motius relacionats amb l’estat de vulnerabilitat relacionats 
amb les conseqüències de la crisis de la Covid-19, en el supòsits d’arren-
daments per a ús d’habitatge, s’haurà de presentar una declaració responsa-
ble, que es podrà presentar per mitjans telemàtics, en què es motivi aquesta 
vulnerabilitat, fent-se relació de la situació econòmica de l’arrendatari i de 
totes les persones que visquin en l’habitatge. Una vegada finalitzat l’estat 
d’alarma i les seves prorrogues, l’arrendatari disposarà del termini d’un mes 
per aportar els documents acreditatius de la situació declarada. 
En el supòsit d’arrendament per a ús diferent al d’habitatge i per a la resta de 
contracte o drets previstos en aquesta disposició, els sol·licitants hauran 
d’acreditar una reducció en el volum de facturació que afecti la seva situació 
econòmica, mitjançant l’aportació del llibre de factures emeses de l’exercici 
anterior i del corresponent a l’exercici 2020 a data de la presentació de la 
sol·licitud, o per qualsevol altre mitjà que justifiqui degudament la reducció 
dels ingressos. A l’efecte del que preveu la present disposició, la part del 
llibre de factures que afecti el període en què es contrau aquesta disposició, 
es podrà presentar per mitjans telemàtics, sense perjudici de la comprovació 
posterior. 
La falta d’aportació de la documentació acreditativa de la situació declarada, 
així com que la documentació no s’ajusti al que s’ha declarat o aportat, com-
portarà deixar sense efectes la resolució que s’hagi dictat en aplicació de la 
present disposició. 
3. Les sol·licituds s’hauran de presentar per mitjà de l’adreça de correu elec-
trònic de la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya: 
ecopatrimoni@gencat.cat. 
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4. A aquest efecte s’habilita la Direcció General del Patrimoni de la Genera-
litat de Catalunya per a la gestió i resolució de les sol·licituds que se’n deri-
vin del previst en aquesta disposició. 

Sisena. Devolució de fiances en l’àmbit de la gestió de residus 

1. Les persones titulars d’activitats de gestió de residus que no estan obliga-
des a disposar d’una fiança, en els termes establerts en la lletra b de l’article 
24.1 del text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret le-
gislatiu 1/2009, de 21 de juliol, poden sol·licitar el seu retorn a l’Agència de 
Residus de Catalunya. 
2. En el cas que es tracti d’activitats de gestió de residus no perillosos i peri-
llosos, es retornarà únicament l’import de la fiança que correspongui a la 
gestió de residus no perillosos. 

Disposició derogatòria 

Queda derogada la disposició addicional sisena del Decret llei 11/2020 de 7 
d’abril, pel qual s’adopten mesures econòmiques, socials i administratives 
per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19 i altres de 
complementàries. 

Disposició final  

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

Barcelona, 21 d’abril de 2020 

Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Pere Aragonès 
i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda 

Antecedents del Decret llei 

1. Text del Decret llei aprovat en la sessió del Govern de 21.04.20 
2. Comunicat al secretari del Govern 
3. Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 13/2008 de 9.04.20 
4. Informe jurídic de 20.04.20 
5. Informe de la Direcció General de Pressupostos de 20.04.20 

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

Decret llei 14/2020, del 28 d’abril, pel qual s’adopten mesu-
res en relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització 
pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i social, per a 
pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i 
d’adopció d’altres mesures urgents amb el mateix objectiu 

203-00039/12 

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT 

Reg. 63349 / Coneixement: Mesa del Parlament, 05.05.2020 

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de maig de 2020, ha 
pres coneixement del Decret llei 14/2020, del 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 a pal·liar els efectes de la pandè-
mia generada per la COVID-19 i d’adopció d’altres mesures urgents amb el 
mateix objectiu, publicat al DOGC 8123, 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 30 d’abril de 2020. 

A la Mesa del Parlament 

Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalu-
nya, 

Certifico:  

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 28 d’abril de 2020, s’ha 
pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:  
«A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, 
s’aprova la iniciativa SIG20VEH0552 - Projecte de decret llei 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 COVID-19 i d’adopció d’altres mesures urgents 
amb el mateix objectiu.» 
I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona. 

Decret llei pel qual s’adopten mesures en relació amb el Sis-
tema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, en 
l’àmbit tributari i social, per pal·liar els efectes de la pandè-
mia generada per la COVID-19 i d’adopció d’altres mesures 
urgents amb el mateix objectiu 

El president de la Generalitat de Catalunya, 

L’article 67.6.a de l’Estatut preveu que els decrets llei són promulgats, en 
nom del rei, pel president o presidenta de la Generalitat. 
D’acord amb l’anterior, promulgo el següent 

Decret llei 

La Generalitat de Catalunya ha adoptat diverses mesures urgents per fer 
front a les conseqüències de tot tipus derivades dels efectes de la pandèmia 
generada pel coronavirus de la COVID-19. 
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Entre aquestes mesures, s’inclou l’aprovació del Decret llei 12/2020, de 10 
d’abril, pel qual s’adopten mesures pressupostàries, en relació amb el Siste-
ma sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i 
en l’estructura de l’Administració de la Generalitat, per pal·liar els efectes de 
la pandèmia generada per la COVID-19. En el seu capítol II, s’aproven una 
sèrie de mesures adreçades a compensar econòmicament l’esforç extraordi-
nari que estan assumint les entitats sanitàries públiques i privades que lluiten 
en primera línia contra la pandèmia. La realitat assistencial, en l’actual con-
text que requereix respostes ràpides i flexibles a les necessitats emergents i 
altament canviables, fa necessari modificar determinats apartats de l’article 2 
del Decret llei 12/2020, de 10 d’abril. A banda, és necessari aprovar mesures 
de caràcter tributari i de contractació que complementin les adoptades fins 
ara. 
El Decret llei s’estructura en tres capítols, deu articles, cinc disposicions 
addicionals, una disposició transitòria, i dues disposicions finals. 
El capítol I, com s’ha avançat en paràgrafs anteriors, modifica el capítol II 
del Decret llei 12/2020, de 10 d’abril, esmentat, que estableix un seguit de 
mesures relatives al Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalu-
nya, per tal d’aclarir la facturació de medicació hospitalària de dispensació 
ambulatòria (MHDA); afegir una tarifa per a la llarga estada sociosanitària 
per la COVID-19; i establir que l’activitat de llarga estada sociosanitària a 
pacients sense la COVID-19 serà compensada d’acord amb la tarifa de nivell C. 
El capítol II conté una mesura tributària que consisteix en l’ajornament 
d’exacció de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles 
de tracció mecànica, creat en la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures 
fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació 
dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establi-
ments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades enva-
sades i sobre emissions de diòxid de carboni i regulat en la Llei 16/2017, de 
l’1 d’agost, del canvi climàtic. Posteriorment, i mitjançant la Llei 9/2019, del 
23 de desembre, es va aprovar un seguit de modificacions en la Llei 
16/2017; d’entre els aspectes que regula, destaca el règim de gestió de 
l’impost, que s’efectua mitjançant un padró de contribuents. En aquest sentit, 
i en relació amb l’impost corresponent al 2019, meritat el passat 31 de 
desem bre, el padró provisional s’ha de publicar de l’1 al 15 de maig, i el 
definitiu  de l’1 al 15 de setembre. L’actual situació social i econòmica deri-
vada de la crisi de la  COVID-19 fa necessari l’ajornament de les dates de 
publicació del padró provisional i  definitiu. 
El capítol III, amb el títol Mesures de caràcter social, preveu, davant de la 
situació de vulnerabilitat econòmica en què es troben moltes famílies arran 
de la crisi sanitària derivada de la COVID 19, la necessitat de crear una pres-
tació extraordinària per a subministraments bàsics, amb la finalitat de pal·liar 
aquesta situació, destinada als treballadors per compte aliè i autònoms amb 
càrregues familiars que hagin patit una disminució dràstica i involuntària en 
els seus ingressos. 
Atesa la situació plantejada i, d’acord amb article 38 de la Llei 13/2008, del 
5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, el Govern, 
davant la necessitat extraordinària i urgent que pot suscitar la greu situació 
de pandèmia mundial decretada per l’Organització Mundial de la Salut, pot 
dictar disposicions legislatives provisionals, sota la forma de decret llei, en 
els termes de l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. 
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Les disposicions addicionals contenen, entre d’altres, mesures en matèria de 
contractació. Així, la disposició addicional primera preveu que l’Institut 
Català de Finances pugui aplicar, mentre duri l’estat d’alarma i hi hagi ne-
cessitats de finançament a tractar vinculats als productes derivats de les ne-
cessitats de la COVID-19, el mecanisme de contractació d’emergència pre-
vist en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per 
atendre adequadament les necessitats financeres del teixit econòmic català. 
En la mateixa línia es troba la segona, referida a obres a càrrec de l’entitat 
Infraestructures de Catalunya SAU, directament relacionades amb centres 
educatius. En relació amb aquestes resulta necessari, per raons d’interès pú-
blic, executar determinades obres d’escolarització en el període estival i 
finalitzar-les abans de l’inici del proper curs escolar, fet que requereix que la 
tramitació dels expedients de contractació de les obres RAM i dels serveis i 
assistències tècniques associades no es vegin afectats per cap restricció de 
les establertes arran de l’estat d’alarma declarat per la crisis sanitària ocasio-
nada per la COVID-19. Per aquest motiu, és imprescindible poder continuar 
amb els tràmits de les licitacions iniciades però que es troben suspeses per 
les mesures derivades de l’estat d’alarma i, alhora, poder iniciar noves licita-
cions de contractes d’execució de les obres RAM i dels respectius serveis i 
assistències tècniques associades que no es van iniciar amb anterioritat a la 
declaració de l’estat d’alarma i, una vegada adjudicats i formalitzats els con-
tractes, permetre l’execució de les obres RAM que siguin d’escolarització. 
Pels motius indicats, es fa indispensable, per una banda, acordar la continuï-
tat dels procediments de licitació esmentats actualment suspesos, i impulsar 
la tramitació de noves licitacions de contractes d’actuacions RAM en els 
termes esmentats, de conformitat amb l’apartat quart de la disposició addici-
onal tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara 
l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada 
pel COVID-19; i, per una altra banda, declarar els contractes RAM 
d’escolarització com a bàsics, per tal que puguin ser executats d’acord amb 
el punt 2 de l’Acord de Govern 54/2020, de 27 de març, pel qual s’acorda la 
suspensió dels contractes d’obres de l’Administració de la Generalitat i el 
seu sector públic, amb l’objectiu de reduir riscos de propagació de la CO-
VID-19. 
La disposició addicional tercera preveu determinades mesures en matèria de 
contractació pública. La Generalitat de Catalunya, d’acord amb la Llei 
10/2008, de 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
les successions, i dins dels supòsits previstos en l’esmentada normativa, pot 
adquirir béns per títol de successió intestada. Dins d’aquest règim jurídic, 
mitjançant el Decret 145/2017, de 26 de setembre, de les actuacions adminis-
tratives i de la gestió del règim d’autonomia econòmica de la successió intes-
tada a favor de la Generalitat de Catalunya, es regula el procediment de li-
quidació i distribució dels cabals relictes provinents d’herències intestades 
adquirits per la Generalitat de Catalunya. El Decret esmentat preveu un rè-
gim de publicitat i concurrència per tal que els establiments o institucions 
d’assistència puguin destinar aquests béns a les finalitats previstes en la 
normativa esmentada. 
A la disposició addicional quarta, s’autoritza l’Agència Catalana del Turisme 
per tal de contractar per la via d’emergència una campanya destinada al mer-
cat domèstic, amb la finalitat de revitalitzar el sector. 



Dossier Ple 52 
21 de maig de 2020 

49 

 

Finalment, la disposició addicional cinquena autoritza l’aixecament de la 
suspensió de determinades obres i la formalització d’una obra que consten a 
l’annex al present Decret llei. 
Davant de la situació econòmica i financera generada per la crisis de la CO-
VID-19, és del tot necessari que de manera temporal els béns relictes esmen-
tats es puguin destinar directament i de manera excepcional a finançar pro-
grames o activitats de caràcter sanitari o assistencials. 
La norma del decret llei és un recurs extraordinari del Govern i, per tant, se 
n’ha de fer un ús prudent i limitat a les situacions que realment mereixen la 
consideració de necessitat extraordinària i urgent, d’acord amb l’article 38 de 
la Llei 13/2009, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del 
Govern, com és la situació sanitària actual que requereix adoptar de manera 
urgent mesures que pal·liïn, tant com es pugui, els efectes de la pandèmia i 
que no poden ajornar-se, fins i tot, mitjançant la utilització de mitjans legis-
latius d’urgència a un moment posterior. 
Per tant, en ús de l’autorització que concedeix l’article 64 de l’Estatut d’au-
tonomia 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 vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i 
amb la deliberació prèvia del Govern, 

Decreto:  

Capítol I. Modificació parcial del Decret llei 12/2020, de 10 
d’abril, pel qual s’adopten mesures pressupostàries, en rela-
ció amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de 
Catalunya, en l’àmbit tributari i en l’estructura de l’Adminis-
tració de la Generalitat, per pal·liar els efectes de la pandèmia 
generada per la COVID-19 

Article 1 

1. S’afegeix a la relació de tarifes establertes en l’apartat 3 de l’article 2 del 
Decret llei 12/2020, de 10 d’abril, la tarifa següent. 
«Llarga estada sociosanitària per la COVID-19: 85,55 euros/estada.» 
2. Es modifica la lletra b de l’apartat 11 de l’article 2 del Decret llei 12/2020, 
de 10 d’abril, que queda redactat de la manera següent:  
«Els centres hospitalaris que no tenen una relació contractual vigent amb el 
Servei Català de la Salut, pel que fa a la medicació hospitalària de dispensa-
ció ambulatòria (MHDA), poden facturar la medicació hospitalària prescrita 
als pacients atesos amb càrrec al Servei Català de la Salut i dispensada amb 
posterioritat a l’alta, amb el vistiplau del Servei Català de la Salut i sempre 
que sigui una medicació aprovada amb indicació específica per a la patologia 
del pacient. En cap cas, es podrà facturar medicació durant el període d’in-
grés hospitalari del pacient.» 
Afegir un nou paràgraf a la lletra d de l’apartat 11 de l’article 2 del Decret 
llei 12/2020, de 10 d’abril, amb el text següent:  
«L’activitat de llarga estada sociosanitària a pacients sense la COVID-19 es 
compensarà d’acord amb la tarifa de nivell C.» 
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Capítol II. Mesures tributàries 

Article 2. Impost sobre les emissions de diòxid de carboni 
dels vehicles de tracció mecànica. Exercicis 2019 i 2020 

1. En els termes i condicions que estableix l’article 47 de la Llei 16/2017, de 
l’1 d’agost, del canvi climàtic, els terminis corresponents a l’exposició pú-
blica dels padrons provisional i definitiu corresponents als exercicis 2019 i 
2020 són els següents:  
1.1 Per a l’impost corresponent a l’exercici 2019:  
a) El padró provisional s’ha d’exposar de l’1 al 15 de novembre del 2020. 
b) El padró definitiu s’ha d’exposar de l’1 al 15 de març del 2021. 
1.2 Per a l’impost corresponent a l’exercici 2020:  
a) El padró provisional s’ha d’exposar de l’1 al 15 d’octubre del 2021. 
b) El padró definitiu s’ha d’exposar de l’1 al 15 de febrer del 2022. 
2. Per a l’exercici 2020, el termini d’ingrés en període voluntari, a què es 
refereix l’article 47 bis de la Llei 16/2017, comprèn de l’1 al 20 d’abril del 
2022, o el dia hàbil immediatament posterior. 

Capítol III. Mesures de caràcter social 

Article 3. Prestació extraordinària per a subministraments 
bàsics 

Es crea una prestació extraordinària per a subministraments bàsics, en forma 
d’ajut extraordinari per a la sostenibilitat econòmica de les famílies a Cata-
lunya, per un import de dos-cents euros, de pagament únic, amb l’objectiu de 
facilitar l’adquisició de productes d’alimentació, farmàcia i altres subminis-
traments bàsics. 

Article 4. Finalitat de la prestació  

La finalitat de la prestació extraordinària per a subministraments bàsics és 
pal·liar la situació de necessitat material i de vulnerabilitat de les persones i 
unitats familiars a Catalunya, que acreditin una reducció dràstica i involuntà-
ria dels seus ingressos econòmics com a conseqüència de la declaració de 
l’estat d’alarma pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, per la crisi sanità-
ria derivada del COVID-19. 

Article 5. Naturalesa jurídica 

1. La prestació regulada en aquesta norma es configura com una prestació 
social de caràcter econòmic, extraordinària i de pagament únic, que s’atorga 
pel procediment de concurrència no competitiva, fins a l’exhauriment de la 
dotació pressupostària. La prestació té caràcter puntual i, per tant, es farà 
efectiva amb un únic pagament mitjançant transferència bancària. 
2. La prestació extraordinària per a subministraments bàsics, atenent l’ob-
jecte i la seva finalitat, no pot ésser objecte de cessió, embargament o reten-
ció. 

Article 6. Persones beneficiàries i requisits  

Els beneficiaris de la prestació per subministraments bàsics són les persones 
que acreditin el compliment dels requisits següents:  
a. Ésser major de divuit anys. 
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b. Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya. 
c. Trobar-se en alguna de les següents situacions:  
1. Ser treballador o treballadora per compte aliè i haver estat afectat per un 
expedient de regulació temporal d’ocupació, d’acord amb els supòsits pre-
vistos als articles 22 i 23 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de me-
sures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social de 
la COVID-19, o ser fix discontinu inclòs al punt 6 de l’article 25, o bé haver-
li estat extingit el seu contracte de treball de caràcter temporal com a conse-
qüència de la crisi sanitària derivada de la COVID-19. 
2. Ser treballador o treballadora per compte propi i haver hagut de suspendre 
o reduir la seva activitat econòmica com a conseqüència de la crisi sanitària 
derivada de la COVID-19. 
d. Haver patit una reducció involuntària de les seves rendes del treball o de 
la seva facturació del total dels mesos de març i abril de 2020, superior al 
trenta per cent en comparació amb el mateix període de l’any anterior, com a 
conseqüència dels efectes de la COVID-19. En el cas de persones amb una 
antiguitat en el seu darrer contracte de treball o alta per compte propi inferior 
a 1 any, la comparació es realitzarà amb la mitjana dels resultats mensuals 
des de la data d’inici efectiu del lloc de treball o de l’alta per compte propi, 
respectivament. 
e. Els ingressos econòmics de la persona sol·licitant i tota la seva unitat fa-
miliar durant els mesos de març i abril de 2020 han de ser en mitjana mensu-
al inferiors a 2.098,37 euros bruts mensuals. A aquest efecte, es computen 
els ingressos econòmics de totes les persones que formen la unitat familiar. 
S’entén per unitat familiar la formada per una o més persones que conviuen 
en el mateix domicili i que entre elles mantenen un vincle conjugal o de pa-
rella estable, o vincles familiars per consanguinitat o afinitat fins al segon 
grau i, també, per adopció o acolliment, o vincles de convivència assimilats 
als vincles esmentats, excloent-ne els que siguin de simple veïnatge compar-
tit. 
f. La persona sol·licitant ha de tenir familiars que convisquin amb ella i al 
seu càrrec. 
g. En el cas dels treballadors fixos discontinus, s’aplicaran al compliment 
dels requisits les particularitats que tenen per raó de la seva condició. 

Article 7. Compatibilitats  

1. La prestació extraordinària per a subministraments bàsics és compatible 
amb la percepció d’altres ajuts i prestacions estatals d’atur i per a l’ocupació, 
de cessament d’activitat, de prestacions econòmiques percebudes de forma 
regular i periòdiques, o amb qualsevol altre ajut i prestació concedit per al-
tres administracions, ens públics o privats, si la suma mensual no supera el 
límit que estableix la lletra d de l’article 6. 
2. La prestació extraordinària per a subministraments bàsics és incompatible 
amb les altres prestacions econòmiques que té reconegudes la persona bene-
ficiària o a què pugui tenir dret per qualsevol dels sistemes de protecció pú-
blics o privats complementaris de la Seguretat Social, si la seva concessió 
pot comportar la pèrdua, la disminució o la no concessió d’aquelles. 
3. Cada unitat familiar té dret a un sol expedient de prestació extraordinària 
per a subministraments bàsics de suport a la sostenibilitat econòmica de les 
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famílies. En cas de presentació de més d’una sol·licitud, només es tindrà en 
compte la primera que s’hagi presentat. 

Article 8. Procediment de tramitació i concessió 

1. La persona titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha 
d’aprovar una resolució de convocatòria que s’ha de publicar al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, la qual ha de concretar el procediment de 
tramitació i concessió de la prestació. 
2. Les persones susceptibles de ser beneficiàries de la prestació regulada en 
aquesta norma han d’emplenar i presentar el formulari de sol·licitud norma-
litzat. 
El termini per presentar les sol·licituds restarà obert fins a l’exhauriment de 
la dotació designada a l’efecte. 
3. Un cop revisades les sol·licituds i després de la comprovació dels requisits 
d’accés, en el termini set dies hàbils a comptar des de la presentació de la 
sol·licitud, es dictarà resolució d’atorgament o denegació de les prestacions 
per a subministraments bàsics fins a l’exhauriment de la dotació pressupostà-
ria i, en el termini de set dies hàbils a comptar des de l’emissió de la resolu-
ció, es procedirà al seu abonament mitjançant transferència bancària. S’ha de 
declarar responsablement en fase de tramitació el compliment dels requisits. 
L’òrgan tramitador farà un pla de verificació posterior que podrà comportar 
la presentació per part de les persones sol·licitants de la documentació acre-
ditativa del compliment dels requisits d’accés a la prestació, així com que 
s’han destinat els recursos a la finalitat de la prestació, quan així se sol·liciti. 
L’atorgament de la prestació està sotmès a disponibilitat pressupostària. 
4. Finalitzat el termini establert sense haver-se notificat la resolució expres-
sa, la sol·licitud s’ha d’entendre desestimada. 
5. L’òrgan competent per a la tramitació i resolució de les sol·licituds de la 
prestació extraordinària per a subministraments bàsics és la Direcció General 
de Prestacions Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
6. En el cas de denegació o inadmissió, sense perjudici del recurs administra-
tiu que correspongui, el sol·licitant podrà presentar una nova sol·licitud, 
sempre que no hagi finalitzat el termini de presentació de sol·licituds. 

Article 9. Causa d’extinció i reintegrament de la prestació per 
a subministraments bàsics 

D’acord amb el que disposa l’article 69.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la 
inexactitud, la falsedat o l’omissió de caràcter essencial en l’acreditació dels 
requisits que donen dret a la prestació per subministraments bàsics determi-
narà la impossibilitat de la seva percepció o la seva extinció i l’obligació de 
reintegrar les quantitats percebudes. 

Article 10. Finançament  

1. La prestació extraordinària per a subministraments bàsics té una dotació 
pressupostària de vint milions d’euros. 
2. Aquesta prestació serà cofinançada, amb càrrec al Fons Extraordinari 
COVID-19. La part de cofinançament corresponent a la Generalitat es realit-
zarà amb càrrec al pressupost de la Direcció General de Prestacions Socials. 
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Disposicions addicionals 

Primera. Previsions en matèria de contractació de l’Institut 
Català de Finances 

Mentre es mantingui l’estat d’alarma, es determina que en totes aquelles 
contractacions que resultin essencials per la implantació, posada en marxa i 
manteniment de les línies de finançament necessàries per a autònoms i em-
preses afectades amb l’objectiu prioritari de superar la manca de liquiditat i 
mantenir llocs de treball, l’Institut Català de Finances pot fer ús del meca-
nisme de contractació d’emergència previst en la Llei 9/2017, de 8 de no-
vembre, de contractes del sector públic i la resta de normativa que li sigui 
d’aplicació. 

Segona. Obres de reforma, adequació i millora (RAM) del De-
partament d’Educació 

S’autoritza el Departament d’Educació i Infraestructures.cat a continuar i 
iniciar la tramitació dels procediments de licitació dels contractes d’obres 
RAM d’equipaments destinats a escoles i instituts, així com dels de serveis i 
assistències tècniques vinculades a aquestes, de conformitat amb l’apartat 
quart de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de 
març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de 
crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i es declaren els contractes 
RAM d’escolarització com a bàsics a l’efecte de permetre’n l’execució. 

Tercera 

Durant el període de l’estat d’alarma i durant els 3 mesos següents al seu 
aixecament, els cabals relictes provinents d’herències intestades en les quals 
la Generalitat de Catalunya ha estat declarada hereva i que la Junta 
d’Herències acordi distribuir, podran ser destinats directament al finança-
ment de les despeses sanitàries i assistencials excepcionals ocasionades per 
la crisis sanitària de la COVID-2019 a Catalunya. 
S’habilita els departaments de la Generalitat de Catalunya beneficiaris de la 
distribució que acordi la Junta d’Herències, perquè gestionin la destinació 
del que preveu aquesta disposició sense subjecció als procediments recollits 
al Decret 145/2017 de 26 de setembre. 

Quarta. Agència Catalana de Turisme 

S’autoritza l’Agència Catalana del Turisme a portar a terme la contractació 
d’emergència de la campanya publicitària en matèria de turisme de reconne-
xió amb els mercats domèstic i mercat espanyol. 

Cinquena 

1. S’autoritza l’aixecament de la suspensió de l’execució de les obres de 
competència del Departament de Territori i Sostenibilitat que es relacionen 
en l’annex 1. 
2. S’autoritza la formalització del contracte i l’execució de l’obra de compe-
tència del Departament de Territori i Sostenibilitat indicada a l’annex 2. 

Disposició transitòria 

Les sol·licituds de la prestació creada a l’article 3 que hagin estat presenta-
des abans de finalitzar l’estat d’alarma decretat pel Reial decret 463/2020, de 
14 de març o, posteriorment, abans de l’exhauriment de la dotació pressu-
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postària, i es trobin pendents de resolució en aquella data, seran tramitades 
d’acord amb el que estableix aquest Decret llei. 

Disposicions finals 

Primera. Habilitació i autorització als departaments compe-
tents 

Es faculta el conseller o consellera del departament competent en matèria de 
prestacions socials perquè, en el seu àmbit competencial, pugui aprovar les 
disposicions necessàries per a l’efectivitat i l’execució del que disposa el 
capítol III d’aquest Decret llei, així com perquè s’impulsin les mesures de 
gestió electrònica d’expedients i notificació de resolucions mitjançant publi-
cació al tauler electrònic per la tramitació immediata de la prestació creada a 
l’article 3. 
S’autoritza el departament competent en matèria d’economia i hisenda a 
realitzar les modificacions pressupostàries necessàries per complir el que 
s’estableix en el capítol III, i adoptar les mesures que siguin oportunes per 
fer efectiu el pagament de la prestació que s’hi preveu. 

Segona 

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 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, 28 d’abril de 2020 

Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Pere Aragonès 
i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda 

Annex 1. Obres a aixecar la suspensió 

AL-05020.2 Millora general. Reforçament, eixamplament i millora del traçat de la 
carretera C-28 del PK 41+920 al 45+850. Tram: Vaquèira - límit de 
comarca 

AL-05037 Millora general. Condicionament. Eixamplament i millora de traçat. 
Carretera C-14. PK 163+200 al 166+250. Tram: Organyà - Montant de 
Tost 

ML-14045.1-A1 Millora local. Seguretat viària. Viseres antiallaus a la carretera C-28, PK 
39+550 (RUDA14). Tram: Baquèira - Vall de Ruda (Naut Aran) 

ML-15043 Millora local. Millora de nus. Ordenació de cruïlla a la carretera C-12, PK 
147+710. Tram: Corbins 

PC-PAT-17108 Execució de les obres de Rehabilitació de l’àrea d’estacionament de 
vehicles pesants de mercaderies perilloses del polígon industrial Riu-
clar. Tarragona 

ML-10032.A1 Millora local. Millora de nus. Carretera N-II, PK 452+160, i L-800, PK 
0+000. Tram: Alcarràs 
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Annex 2. Obres a autoritzar la formalització del contracte i 
l’execució de les obres 

RL-08009-A1 Ferm. Reforçament del ferm i millora del drenatge longitudinal. Carrete-
ra C-462 del PK 67+474 al 81+969. Tram: Adraén (la Vansa i Fórnols) - 
cruïlla d’Ortedó, amb l’LV-4008 (Alàs i Cerc) 

Antecedents del Decret llei 

1. Text del Decret llei aprovat en la sessió del Govern de 28.04.20. 
2. Comunicat al secretari del Govern. 
3. Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 13/2008 de 28.04.20. 
4. Informe jurídic de 28.04.20. 
5. Informe de la Direcció General de Pressupostos de 28.04.20. 

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del 
Parlament. 
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Punt 11 | Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució de creació d’una comissió 
d’investigació sobre la gestió de les residències de gent gran 

252-00025/12 

PRESENTACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS, GP PSC-UNITS,  GP CA-
TECP, SP CUP-CC, SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC 

Reg. 64327 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.05.2020 

A la Mesa del Parlament 

Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que estableix l’article 
67.1 del Reglament del Parlament, sol·liciten que el Ple del Parlament acordi 
la creació d’una Comissió d’investigació sobre la gestió de les residències de 
gent gran. 
Alhora sol·liciten la seva tramitació pel procediment d’urgència extraordinà-
ria d’acord amb l’article 107.4 del Reglament del Parlament. 

Exposició de motius 

La crisi del Covid-19 i les limitacions que patien abans bona part de les resi-
dències de gent gran ens han portat centenars de morts en aquests centres 
que en altres moments, sense la pandèmia, no s’haurien donat. 
La gravetat del que significa la pèrdua de la vida i d’una vida digna demanen 
analitzar amb la màxima profunditat els elements, les causes i els determi-
nants de la situació de col·lapse de les residències de gent gran. 
Les diferents afirmacions realitzades pel Conseller de Treball, Afers Socials 
i Famílies i per la Consellera de Salut, pels titulars de la gestió de les resi-
dències de gent gran, per representants dels treballadors i les treballadores, 
així com per familiars de les persones residents, demanen ampliar i concretar 
el coneixement dels fets esdevinguts. 
La crisi del Covid-19 podria repetir-se, de la mateixa manera que poden 
donar-se altres pandèmies i altres situacions que situïn al límit la gestió de 
les residències de gent gran. El que no s’hauria de repetir mai més és un nou 
col·lapse, ni la situació que han patit els treballadors i les treballadores ni les 
residents i les seves persones estimades. 
És davant d’aquest context que es fa necessari el coneixement dels fets ob-
jectius però també, per part de la màxima institució del país, un exercici 
d’investigació sobre allò que ens ha de permetre evitar que es repeteixi el 
col·lapse de les residències de gent gran i tots els efectes que comporta. 
També, per respecte a l’honor de les persones que ens han deixat i per tras-
lladar estima i reconeixement a les seves famílies, hem poder conèixer tot el 
que fallat durant la crisi del Covid-19. Considerem que s’ha de constituir la 
Comissió d’investigació sobre la gestió de les residències de gent gran per 
responsabilitat política, però també considerem que esdevé una obligació per 
respecte a les persones que més han patit. 
Per aquests motius, els grups sotasignats presenten la proposta de resolució 
següent:  
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Proposta de resolució 

Objectiu 
Primer. Crear una Comissió d’investigació sobre la gestió de les residències 
de gent gran. 

Àmbit d’actuació 
Segon. La Comissió d’investigació té com a objecte i abast l’anàlisi i inves-
tigació sobre les formes de gestió de les residències de gent gran a Catalunya 
durant la crisi del Covid-19, prestant especial atenció aquelles que han estat 
més satisfactòries i menys satisfactòries des d’un punt de vista de protegir la 
vida i mantenir una vida digna. 

Contingut bàsic del pla de treball 
Tercer. Els continguts bàsic de la comissió d’investigació són:  
a) Descripció i documentació de les diferents formes de gestió de les resi-
dències de gent gran i els diferents resultats que hi ha hagut en relació a ga-
rantir la vida i mantenir una vida digna. 
b) Anàlisi sobre les causes que han pogut provocar la pèrdua de vides deri-
vades del Covid-19 i si aquestes s’haguessin pogut evitar. 
c) Identificar quins han estat els elements materials i organitzatius que podri-
en haver facilitar la protecció de la vida i el manteniment d’una vida digna. 
d) Determinar les persones físiques, els responsables polítics i administratius 
que participen de la titularitat i la gestió de les residències de gent gran i les 
competències i responsabilitats que li corresponen a cadascú. 
e) Identificar les causes que han generat més efectes negatius derivats de la 
Covid-19 i aquelles que han permès respondre de forma més positiva. 
f) Configurar un mapa, cartografia o informe que permeti conèixer al detall 
les morts, positius en Covid-19 i residències més afectades pels efectes del 
Covid-19. 
g) Identificar mesures de reparació per les famílies de les víctimes del Co-
vid-19 i mecanismes perquè mai més la nostra societat hagi de patir una 
situació com la viscuda. 
Tots aquests continguts en relació al període temporal d’expressió del Co-
vid-19. 
Quart. La Comissió d’investigació podrà incorporar en els termes de l’article 
67.2 del Reglament del Parlament especialistes en un nombre no superior al 
de diputats i diputades membres de la mateixa. 
Cinquè. El procediment de substanciar les compareixences es farà per part 
de la Comissió en l’exercici de les seves funcions. 

Palau del Parlament, 11 de maig de 2020 

Noemí de la Calle Sifré, GP Cs; Eva Granados Galiano, GP PSC-Units; 
Marta Ribas Frias, CatECP; Carles Riera i Albert, SP CUP-CC; Santi Rodrí-
guez i Serra, SP PPC, representants 
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DOSSIER 
Segona part 

Punt 11 | Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investiga-
ció sobre la gestió de les residències de gent gran 

252-00025/12 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 65439 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.05.2020 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI REPU-
BLICÀ (REG. 65439) 

A la Mesa del Parlament 

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 
el que estableixen els articles 63.2 i 167.3 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Proposta de resolució de creació d'una co-
missió d'investigació sobre la gestió de les residències de gent gran (tram. 252-
00025/12). 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
D'addició 

Objectiu 
Primer. Crear una Comissió d’investigació sobre el model i la gestió de les 
residències de gent gran a Catalunya. 

Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació i addició  

Àmbit d’actuació 
Segon. La Comissió d’investigació té com a objecte i abast l’anàlisi i investi-
gació sobre les formes de gestió i el model de les residències de gent gran a 
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Catalunya en general, prestant especial atenció aquelles que, durant la crisi 
de la COVID-19, han estat més satisfactòries i menys satisfactòries des d’un 
punt de vista de protegir la vida i mantenir una vida digna, i proposar les línies 
bàsiques d'un nou model de gestió. 

Esmena 3 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
D'addició 

Tercer. b) Anàlisi sobre les causes que han pogut provocar la pèrdua de vides 
derivades del Covid-19 i si aquestes s’haguessin pogut evitar, així com els 
factors i variables que han influït en l'evolució de la pandèmia a nivell de 
salut pública i a nivell de les patologies prèvies de les persones afectades. 

Esmena 4 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
D'addició  

Tercer. d) Determinar les persones físiques, els responsables polítics i admi-
nistratius que participen de la titularitat i la gestió de les residències de gent 
gran i les competències i responsabilitats que li corresponen a cadascú a cada 
moment, així com les decisions que han impactat en la contenció de la CO-
VID-19 sota el marc de l'estat d'alarma. 

Esmena 5 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
D'addició 

Tercer. e) Identificar les causes, tant conjunturals com aquelles de caire es-
tructural, que han generat més efectes negatius derivats de la Covid-19 i aque-
lles que han permès respondre de forma més positiva. 

Esmena 6 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
D'addició 

Tercer. f) Configurar un mapa, cartografia o informe que permeti conèixer al 
detall les morts, positius en Covid-19 i residències més afectades pels efectes 
del Covid-19, tant de l'àmbit català, com estatal i europeu. 

Esmena 7 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
D'addició 

D'addició d'un nou punt 
Tercer. f.bis) Avaluar la gestió de les residències des d’una perspectiva com-
parada a nivell estatal, europeu i internacional, per a tal d’identificar tant els 
encerts i els errors que s’han produït en altres territoris que han patit situa-
cions similars i quins es podrien haver aplicat a Catalunya. 
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Esmena 8 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
D'addició 

D'addició d'un nou punt 
Tercer. h) Estudiar en funció de les informacions obtingudes i les anàlisis 
efectuades, quines han de ser les bases per a canviar el model i la gestió re-
sidencial a  Catalunya. 

Esmena 9 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De supressió 

Tots aquests continguts en relació al període temporal d’expressió del Co-
vid-19. 

Palau del Parlament, 18 de maig de 2020 

Eduard Pujol i Bonell Anna Caula i Paretas 
Portaveu del GP JxCat Portaveu del GP ERC 
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