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3.01.03. Decrets llei

Decret llei 7/2020, del 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
203-00032/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 61651 / Coneixement: Mesa del Parlament, 31.03.2020

Acord: la Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 31 de març de 2020, ha 
pres coneixement del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en ma-
tèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, 
de transport públic i en matèria tributària i econòmica, publicat al DOGC 8089, 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 20.03.2020.

A la Mesa del Parlament
Meritxell Budó Pla, consellera de la Presidència i portaveu del Govern, per  

assignació de les funcions de secretària del Govern efectuada pel president de la Ge-
neralitat per a la sessió del Govern del dia 17 de març de 2020,

Certifico:
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 17 de març 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 SIG20VEH0336 - Projecte de decret llei de mesures urgents en 
matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparèn-
cia, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 17 de març de 2020.

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

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
Mitjançant el Decret llei 6/2020 de 12 de març, de mesures urgents en matè-

ria assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública, per tal 
de pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel coronavirus CoVid-19, es van 
acordar pel Govern de la Generalitat un seguit d’actuacions per tal de lluitar con-
tra els efectes econòmics produïts i que es poguessin produir com a conseqüència 
de la pandèmia. Posteriorment, el 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 
pel Covid-19, ha declarat el referit estat d’alarma, que permet, d’acord amb el seu 
contingut i respecte de les competències de la Generalitat de Catalunya, adoptar un 
seguit de mesures de caràcter indirecte que complementin les adoptades pel Decret 
llei 6/2020, de 12 de març.
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És per això, que aquest Decret llei, d’acord i en el març del Reial decret 463/2020, 
de 14 de març, conté determinades previsions en matèria de contractació publica, 
transport, gestió tributària, tractament de residus hospitalaris i transparència. En 
relació amb la contractació pública, tot i la suspensió dels tràmits administratius en 
els termes del Reial decret 463/2020, de 14 de març, es fa necessari adoptar deter-
minades mesures en relació amb el compliment de determinats contractes actual-
ment vigents en sectors d’activitat molt afectats per la situació generada. En concret, 
en matèria de neteja, transport escolar, centres especials d’ensenyament i vigilància 
així com en relació amb aquells que afecten al control de les obres que han estat li-
citades per l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Igualment, es preveu la possibilitat d’implementar meses de contractació que 
es reuneixin sense l’assistència presencial, tot respectant la publicitat i, per tant, 
la transparència exigible per la normativa de la llei de contractes del sector públic. 
Igualment i en virtut de les competències que té la Generalitat de Catalunya en re-
lació amb els ens locals, s’autoritza, en determinats supòsits, a emprar la tramitació 
d’emergència que portin a terme els esmentats ens territorials.

Finalment, també en matèria de contractació s’autoritza el Centre de Telecomu-
nicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya a emprar 
els procediments d’emergència en un seguit de serveis i subministraments de ca-
ràcter essencial. En relació amb el transport públic, es preveu la necessitat de va-
lorar l’impacte que la disminució dels ingressos tarifaris han de tenir en el sistema 
de transport i les obligacions de quantificació que corresponen en aquest sentit als 
operadors, prestataris del servei de transport públic afectat. En l’àmbit de matèria 
tributària i en la línia prevista amb caràcter general pel Reial decret 463/2020, de 
14 de març, es fa respecte a tributs propis una previsió semblant a la prevista amb 
caràcter general respecte del sistema tributari i això per garantir el principi de se-
guretat jurídica.

En l’àmbit de transparència i per tal de garantir el dret d’accés a la informació 
pública dels ciutadans fent-lo compatible amb la situació de l’estat d’alarma, es pre-
veu que les sol·licituds d’accés a la informació publica únicament es podran presen-
tar pels mitjans electrònics habilitats.

Igualment, atesa la situació d’alarma es fa necessari regular amb urgència el 
règim jurídic dels residus sanitaris fent modificacions puntuals i temporals en la 
normativa que els regula actualment, als efectes de garantir adequadament el seu 
tractament i la no afectació a la població, així com regular de forma transitòria de-
terminants supòsits de compatibilitat en relació amb el personal sanitari, el que es 
objecte de regulació en la disposició transitòria.

En l’àmbit dels ajuts es preveu sota determinades condicions un ajut màxim de 
dos mil euros els treballadors autònoms per tal de pal·liar l’efecte en l’esmentat sec-
tor de la pandèmia amb la consegüent reducció en l’activitat econòmica.

Finalment, s’estableixen en sengles disposicions addicionals un seguit d’habilita-
cions per tal de implementar les mesures a què es refereixen tant el propi Decret llei 
como les que se’n deriven del Reial decret 463/2020, de 14 de març, així com, atès 
que en casos de força major o per preservar valors superiors, s’ha de fer possible que 
les sessions dels òrgans col·legiats de les administracions locals de Catalunya i dels 
òrgans d’assistència i suport es puguin celebrar a distància, amb subjecció, en tot 
cas, a estrictes regles que garanteixin l’exercici de les funcions que els corresponen, 
això, atesa la situació de pandèmia que ha estat declarada per l’Organització Mun-
dial de la Salut en relació amb el coronavirus causant del COVID-19, obliga, com a 
situació de necessitat extraordinària i urgent, a introduir una regulació que permeti 
que les reunions dels òrgans col·legiats de les administracions locals es puguin cele-
brar a distància, en situacions excepcionals que, preservant la no posada en risc de 
la salut de les persones, permetin que els òrgans de govern i de suport i assistència 
dels municipis que li són propis puguin funcionar ordinàriament.
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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 
l’adopció amb urgència de mesures que pal·liïn, en la mesura del possible, la situació 
creada i que no poden ajornar-se fins i tot mitjançant la utilització de mitjans legis-
latius d’urgència a un moment posterior.

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, pot dictar 
disposicions legislatives provisionals, sota la forma de decret llei, en els termes de 
l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

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

Aquest Decret llei conté 6 capítols, 15 articles, tres disposicions addicionals i dos 
disposicions finals.

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

Decreto:

Capítol I. Previsions en matèria de contractació

Article 1. Suspensió de l’execució de determinats contractes de centres 
educatius i edificis, instal·lacions i equipaments públics de Catalunya
1.1 Atès que el tancament dels centres educatius de Catalunya, establert a partir 

del 13 de març de 2020, comporta la impossibilitat d’executar les prestacions de de-
terminats contractes subscrits pels òrgans de contractació competents del Departa-
ment d’Educació, dels consells comarcals i dels ens locals; es declara la suspensió de 
l’execució dels contractes dels centres educatius que tinguin algun dels objectes se-
güents: contractes de neteja, monitoratge o anàlegs, gestió d’unitats d’escolarització 
compartida, traducció de llenguatge de signes, menjador escolar i transport escolar 
de les llars d’infants, escoles d’educació infantil i primària, Instituts d’ESO, batxi-
llerat i formació professional, escoles d’art i disseny, escoles d’adults, escoles oficials 
d’idiomes, centres d’educació especial, escoles de música, escoles de dansa, conser-
vatoris, centres de títols propis, i centres d’ensenyaments artístics superiors.

1.2 La suspensió de l’execució d’aquests contractes, en el marc del que estableix 
l’article 208 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, comportarà l’abona-
ment al contractista, per part de l’Administració contractant, dels imports correspo-
nents a les despeses salarials del personal adscrit al contracte, les despeses corres-
ponents al manteniment de la garantia definitiva i de les pòlisses d’assegurances que 
s’haguessin subscrit per obligació contractual, si escau, i de l’import corresponent a 
un 3% del preu de les prestacions que s’haurien d’haver executat durant el període 
de la suspensió. Aquests abonaments tenen com a finalitat última el manteniment 
dels llocs de treball adscrits als esmentats contractes, amb l’objectiu de no afectar, 
amb caràcter general, l’activitat econòmica i l’estabilitat dels llocs de treball.

1.3 L’abonament de les despeses esmentades es portarà a terme a partir de l’en-
trada en vigor d’aquest Decret llei, i amb la mateixa periodicitat que per a cada con-
tracte s’estableixi en els corresponents plecs o documents contractuals.

1.4 La durada de la suspensió de l’execució dels contractes s’estableix des del dia 
14 de març de 2020 fins a la data en què s’aixequi l’ordre de tancament dels centres 
educatius esmentats.

1.5 En cas que s’aixequi l’acta de suspensió de l’execució del contractes que pre-
veu l’article 208.1 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, es considerarà 
suficientment motivada amb la referència a aquest Decret llei.

1.6 Atès que en el marc de les mesures per fer front a la pandèmia del CO-
VID-19, la Instrucció de la Secretaria d’Administració i Funció Pública, 3/2020 de 
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13 de març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació al 
personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del 
coronavirus SARS-CoV-2, , els departaments de la Generalitat i el sector públic han 
establert plans de contingència per restringir la prestació presencial de serveis als 
serveis bàsics o estratègics. Atès que aquestes mesures comporten la impossibilitat 
de prestació de determinats contractes vinculats a edificis, instal·lacions i equipa-
ments públics, com els de seguretat i vigilància o de neteja o manteniment, es de-
clara amb efectes del dia 16 de març de 2020 la suspensió d’execució d’aquests con-
tractes amb els mateixos efectes previstos als punts 2 a 5 de l’article anterior. En cas 
que a causa de les mesures adoptades es produeixi una reducció de les prestacions 
objecte del contracte, l’òrgan de contractació podrà determinar les prestacions que 
es continuen realitzant, si bé en el cas que la prestació objecte del contracte resulti 
innecessària, tal i com s’ha indicat, es produirà la suspensió total.

Article 2. Suspensió de l’execució d’altres contractes dels ens locals
Els òrgans competents dels ens locals de Catalunya podran dictar normes o actes 

administratius de suspensió de l’execució de contractes, en els mateixos termes i per 
a les mateixes circumstàncies que s’estableixen en l’article anterior.

Article 3. Manteniment de llocs de treball afectats
La suspensió de l’execució dels contractes per aplicació d’aquest Decret llei en 

cap cas es podrà considerar un motiu per a l’aplicació d’expedients de regulació 
d’ocupació.

Article 4. Meses de contractació
De conformitat amb les mesures de prevenció i de contingència requerides da-

vant la situació actual, les meses de contractació que es convoquin durant aquest 
període per a l’obertura d’ofertes econòmiques i/o d’altres criteris avaluables auto-
màticament a través de l’eina del Sobre Digital 2.0, en aquells procediments de con-
tractació promoguts pels diversos departaments de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya i el seu sector públic, així com pels ens locals, podran desenvolupar-se 
sense l’assistència presencial dels membres de les meses i la resta de persones inte-
ressades. D’acord amb el que estableix l’article 157.4 de la Llei 9/2017, de 8 de no-
vembre, de contractes del sector públic, si bé l’eina del Sobre Digital 2.0 ofereix les 
garanties de transparència i publicitat exigibles en el marc de la contractació públi-
ca, és recomanable que en aquestes obertures s’utilitzi qualsevol dels mitjans elec-
trònics existents que assegurin el seguiment telemàtic en directe per part de la res-
ta de membres de la mesa de contractació i les persones interessades. efectes Amb 
aquest objectiu, l’òrgan de contractació haurà de proporcionar un enllaç que permeti 
fer aquest seguiment.

En el cas excepcional en què no es pugui garantir el seguiment telemàtic en di-
recte per part dels membres de la mesa i les terceres persones interessades en el 
procediment de licitació, s’ha de certificar que l’obertura de les proposicions econò-
miques i/o d’altres criteris avaluables automàticament, s’ha realitzat amb totes les 
garanties i, en qualsevol cas, es notificarà als interessats l’acta de la sessió, al més 
aviat possible.

Article 5. Tramitació per emergència
5.1 L’adopció de qualsevol tipus de mesura directa o indirecta per part dels òr-

gans de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, entitats públiques adscrites, 
vinculades o dependents i de les entitats locals situades dins l’àmbit territorial de 
Catalunya per fer front al COVID-19 justificarà la necessitat d’actuar de manera im-
mediata, a l’empara del que preveu l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes de sector públic..

5.2 D’acord amb la previsió establerta en el paràgraf anterior, a tots els contractes 
que hagin de celebrar-se per l’Administració de la Generalitat de Catalunya, entitats 
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adscrites, vinculades o dependents del seu sector públic i les entitats locals situades 
a l’àmbit territorial de Catalunya, per atendre les necessitats derivades de la protec-
ció de les persones i altres mesures adoptades pel Govern o pels diferents departa-
ments per fer front al COVID-19, els resultarà d’aplicació la tramitació d’emergèn-
cia.

Article 6. Suspensió dels contractes d’obra i serveis o assistències 
vinculats contractats per l’Administració de la Generalitat o el seu 
sector públic
6.1 Els contractes d’obra i de serveis o assistències vinculats, contractats per 

l’Administració de la Generalitat o el seu sector públic es declaren suspesos, llevat 
d’aquells vigents contractats per emergència o d’aquells que per el seu caràcter bàsic 
o estratègic l’òrgan de contractació decideixi mantenir la seva execució encara que 
sigui parcial. La suspensió de les obres haurà d’anar acompanyada de les mesures 
de seguretat oportunes.

6.2 Per a garantir el manteniment dels llocs de treball adscrits als contractes es-
mentats, amb l’objectiu de no afectar, amb caràcter general, l’activitat econòmica 
i l’estabilitat dels llocs de treball, el Govern autoritza als òrgans de contractació a 
abonar en concepte de pagament anticipat, a compte del preu del contracte, un im-
port igual al de la darrera certificació d’obra o factura del contracte de servei o as-
sistència a l’obra. Aquest pagament en tot cas haurà de garantir els imports corres-
ponents a les despeses salarials del personal adscrit al contracte i no podrà superar 
el preu final del contracte. Una vegada aixecada la suspensió del contracte, l’import 
d’aquest pagament anticipat es deduirà dels pagaments següents, de forma prorrate-
jada en proporció al termini pendent d’execució del contracte.

6.3 L’acceptació d’aquest pagament per part dels contractistes, suposarà la seva 
renuncia a percebre cap altre import en concepte d’indemnització derivat de la sus-
pensió del contracte en aplicació d’aquest Decret llei.

6.4 La durada de la suspensió de l’execució dels contractes s’estableix des de 
l’entrada en vigor d’aquest Decret llei, fins a la data en què es doni ordre d’aixecar 
la suspensió.

6.5 El present Decret llei es considera suficient perquè els efectes de la suspensió 
dels contractes es faci efectiva, sense necessitat d’aixecar acta de suspensió. En cas 
que es decideixi aixecar acta de suspensió de l’execució del contracte, es considerarà 
suficientment motivada amb la referència a aquest Decret llei. Amb la suspensió de 
les obres s’adoptaran les mesures de seguretat necessàries.

Article 7. Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació 
de la Generalitat de Catalunya
El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generali-

tat de Catalunya podrà contractar pel procediment d’emergència els següents ser-
veis i subministraments: ordinadors portàtils, llicències de programari, ampliació 
de les infraestructures de xarxa corporatives, desenvolupament i evolució d’aplica-
cions mòbils de servei a la ciutadania, canals de provisió de serveis i solucions TIC 
urgents, serveis de suport a l’espai BITAL i altres serveis i subministraments que 
siguin necessaris per garantir la prestació dels serveis de la Generalitat i del seu sec-
tor públic mentre duri la situació d’excepcionalitat.

Capítol II. Previsions en matèria de salut

Article 8. Modificació del Decret 203/2015, de 15 de setembre, pel qual 
es crea la Xarxa de Vigilància Epidemiològica i es regulen els sistemes 
de notificació de malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics
Es modifica l’apartat 1 de l’article 18 del Decret 203/2015, de 15 de setembre, pel 

qual es crea la Xarxa de Vigilància Epidemiològica i es regulen els sistemes de no-
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tificació de malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics, que resta redactat 
de la manera següent:

«18.1 El Servei d’Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya funciona 
mitjançant un servei de guàrdies que s’assignen, segons un sistema de rotació, als 
metges i personal d’infermeria adscrit a la Secretaria de Salut Pública.»

Article 9. Gestió dels residus sanitaris de risc procedents de l’activitat 
assistencial en pacients diagnosticats o sospitosos de patir el Covid19
9.1 Durant els temps que duri el període d’alarma i emergència sanitària, els 

residus sanitaris generats en hospitals i centres sanitaris procedents de l’activitat as-
sistencial en pacients diagnosticats o sospitosos de patir el Covid19, i que tenen la 
consideració de residus de risc, Grup III, es segregaran i gestionaran de la manera 
següent:

a) Els residus tallants, punxants, que continguin líquids biològics i secrecions, 
s’han de recollir en envasos de 30 i 60 litres i agullers degudament acreditats.

b) La resta de residus procedents de l’atenció sanitària a aquests pacients, com 
són els equips EPI, materials de cura, gases, sondes, bosses de sèrum buides, tubu-
ladures i altres, s’han de recollir en doble bossa de galga 220, de capacitat fins a 240 
litres i amb tancament de seguretat.

9.2 Tots aquets residus es gestionaran tant en el centre sanitari com en el seu 
transport exterior i el tractament com a residus sanitaris del grup 3 (bio-sanitaris).

Article 10
S’incorpora la infecció per Covid-19 a l’annex del Decret 27/1999, de 9 de febrer, 

de la gestió de residus sanitaris, que conté la relació de residus capaços de transme-
tre les infeccions que generen els residus sanitaris específics.

Article 11. Declaració d’interès públic i compatibilitat del 
desenvolupament, per part del personal sanitari del sistema públic, 
d’altres activitats públiques sanitàries
Amb caràcter excepcional i transitori, amb la finalitat d’afrontar la pandèmia 

SARS-CoV-2 i durant la vigència del present Decret llei, es declara d’interès públic 
que el conjunt del personal sanitari del sistema públic pugui desenvolupar altres 
activitats públiques sanitàries en els sectors, serveis, empreses públiques, centres i 
unitats que es preveuen en els punts 1 i 2 de l’Acord GOV/183/2013, de 23 de desem-
bre, prorrogat per l’Acord del GOV/185/2019, de 17 de desembre,  i consegüentment, 
esdevé compatible l’exercici d’aquestes activitats públiques.

En aquest cas, no és necessari obtenir l’autorització expressa i formal prèvia a 
l’exercici de la segona activitat, que serà substituïda per una declaració responsable.

Capítol III. Previsions en matèria de transparència

Article 12
Durant el temps que estiguin vigents les disposicions i mesures de contenció 

adoptades, i que es puguin adoptar, per fer front a la prevenció i el control de la 
infecció pel SARS-CoV-2, les sol·licituds d’accés a la informació pública es poden 
presentar, únicament, per mitjans electrònics.

Capítol IV. Previsions en matèria de transport públic

Article 13
Amb l’objectiu de garantir l’adequada protecció de les persones usuàries del 

transport públic, s’ha d’incloure dins les previsions econòmiques les possibles ne-
cessitats econòmiques més elevades resultat de l’increment de les despeses dels ope-
radors de transport públic com a conseqüència de necessitats de recursos materials i 
personals més grans, així com de l’impacte que la previsible disminució dels ingres-
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sos tarifaris tindrà en el sistema de transport. Les autoritats de transport metropolità 
competents en el territori o, en defecte d’autoritat, les administracions competents 
que en siguin titulars, centralitzaran tota la informació de majors necessitats eco-
nòmiques dels seus respectius sistemes, havent de tramitar, verificar i quantificar el 
conjunt de peticions plantejades pels operadors prestataris del servei de transport 
públic afectats.

Capítol V. Previsions en matèria tributària

Article 14. Suspensió dels terminis de presentació i ingrés de tributs
En l’àmbit d’aplicació dels tributs propis de la Generalitat de Catalunya i dels tri-

buts cedits s’estableix la suspensió de la presentació d’autoliquidacions i pagament 
dels esmentats tributs fins que es deixi sense efecte l’estat d’alarma establert en el 
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 provocada pel COVID-19.

Capítol VI. Previsions en matèria econòmica

Article 15. Compensació de pèrdues per al treball autònom a Catalunya
15.1 S’estableix un ajut, en forma de prestació econòmica única, per un import 

màxim de fins a 2.000 euros, per a les persones físiques que siguin treballadores au-
tònomes en situació d’alta al règim especial del treballadors autònoms de la Segure-
tat Social, i amb domicili fiscal en un municipi de Catalunya, que figurin com a tals 
en activitats de les quals s’ha decretat el tancament, d’acord amb el que estableix el 
Reial decret 463/2020, de 14 de març, i que alhora acreditin una reducció dràstica i 
involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus 
en la seva activitat econòmica, i no disposin de fons alternatives d’ingressos.

15.2 Per accedir a aquest ajut s’hauran d’acreditar pèrdues econòmiques en el 
mes de març de 2020, en comparació amb el mateix mes de l’any anterior. En el cas 
de persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a 1 any, 
la comparació es farà amb la mitjana dels beneficis mensuals des de l’alta.

15.3 Aquest ajut s’atorgarà pel procediment de concurrència no competitiva fins 
a l’exhauriment de la partida pressupostària destinada a aquests efectes i serà in-
compatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, públics o privats, 
destinat a la mateixa finalitat.

15.4 Es faculta el departament competent en matèria de treball autònom per dic-
tar les instruccions administratives oportunes per tal de fer efectiva aquesta pres-
tació.

Disposicions addicionals

Primera
Habilitar els consellers i conselleres del Govern, presidents i presidentes i direc-

tors i directores d’organismes i entitats del sector públic per a la suspensió de l’exe-
cució d’altres contractes.

1. En cas que el Govern de la Generalitat, el Parlament de Catalunya, el Govern 
de l’Estat o el Congrés de Diputats estableixi el tancament d’altres tipus d’equipa-
ments públics, centres de treball o activitats públiques que comportin la impossi-
bilitat de l’execució de contractes públics, es faculta els consellers i conselleres del 
Govern de la Generalitat de Catalunya a dictar les resolucions corresponents de 
suspensió d’execució dels contractes en els termes establerts en els apartats 2 a 5 de 
l’article 1. Les resolucions de suspensió podran afectar també les entitats del sector 
públic vinculades o dependents dels departaments corresponents. En cas que per ne-
cessitats concretes la suspensió fos parcial cada òrgan de contractació determinarà 
quines prestacions es continuaran executant.
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2. Així mateix es faculta els consellers i conselleres de la Generalitat i els presi-
dents i presidentes i directors i directores d’organismes i entitats del sector públic a 
adoptar les mesures necessàries per garantir la tramitació dels pagaments en el cas 
que es mantingui l’execució dels contractes fins que aquest Decret llei deixi d’estar 
en vigor i sense perjudici de realitzar posteriorment els tràmits necessaris d’acord 
amb la legislació vigent.

Segona
Es faculta el Govern amb caràcter general o els consellers i conselleres de la 

Generalitat de Catalunya en l’àmbit de les seves respectives competències, per tal 
d’adoptar les mesures adients que permetin que els tràmits administratius presenci-
als que no restin afectats per la suspensió establerta pel Reial decret 463/2020, de 
14 de març, puguin, si això es factible, ser realitzats per els administrats mitjançant 
medis telemàtics.

Tercera
1. Els òrgans col·legiats de les entitats locals de Catalunya poden constituir-se, 

convocar i celebrar sessions, adoptar acords i remetre actes a distància, quan con-
corrin situacions de força major o de greu risc col·lectiu, catàstrofe i calamitats pú-
bliques. A aquests efectes, la convocatòria de les sessions haurà de motivar la con-
currència o manteniment de la situació que justifica excepcionalment que se celebri 
a distància.

2. En les sessions que se celebrin a distància, les persones que formin part dels 
òrgans col·legiats poden trobar-se en diferents llocs, sempre que s’asseguri, per 
mitjans electrònics, considerant també els telefònics i audiovisuals, la identitat 
dels membres i de les persones que els supleixen, el contingut de les seves mani-
festacions i el moment en què aquestes es produeixen, així com la interactivitat i 
intercomunicació entre elles en temps real i la disponibilitat dels mitjans durant 
la sessió.

3. Els mitjans electrònics emprats han de garantir que no es produeixin interfe-
rències externes, la seguretat de les persones que hi participen, el manteniment del 
quòrum de constitució, la llibertat en la participació en els debats i deliberacions, i 
el secret d’aquestes deliberacions. 

4. Als efectes de garantir el caràcter públic de les sessions s’haurà de preveure la 
seva difusió per mitjà de qualsevol mecanisme audiovisual o digital.

Disposicions finals

Primera. Entrada en vigor
Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Ofi-

cial de la Generalitat de Catalunya, excepte el que disposen els articles 1, 2, 3 i 6, 
que entren en vigor el dia 25 de març de 2020.

Segona
Les modificacions a què es refereix l’article 2 d’aquest Decret llei si afecten dis-

posicions de rang reglamentari continuen mantenint el seu rang normatiu.

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

Barcelona, 17 de març 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
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Antecedents del Decret llei
1. Text del Decret llei aprovat en la sessió del Govern de 17.03.2020.
2. Comunicat al secretari del Govern.
3. Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 13/2008.
4. Informe jurídic.

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.

Decret llei 8/2020, del 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 complementàries
203-00033/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 61652 / Coneixement: Mesa del Parlament, 31.03.2020

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 31 de març de 2020, 
ha pres coneixement del Decret llei 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial 
del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contrac-
tació 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 complemen-
tàries, publicat al DOGC 8095A, 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 26.03.2020.

A la Mesa del Parlament
Meritxell Budó Pla, consellera de la Presidència i portaveu del Govern, per su-

plència del secretari del Govern (Decret 46/2020, de 17 de març; DOGC 8088, de 
18.3.2020),

Certifico:
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 24 de març 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 SIG20VEH0362 - Projecte de decret llei 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 complementàries.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, 24 de març de 2020.

Decret llei 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 
7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de 
transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d’adopció d’altres 
mesures complementàries

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
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 COVID-19. En primer lloc, el Govern va aprovar el Decret llei 6/2020, 
de 12 de març, de mesures urgents en matèria assistencial, pressupostària, financera, 
fiscal i de contractació pública, per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia genera-
da pel coronavirus COVID-19. Aquest va anar seguit 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 eco-
nòmica, que donava continuïtat a les mesures. El capítol I del Decret llei 7/2020, de 
17 de març conté diverses mesures relatives a la contractació pública, l’entrada en 
vigor de les quals va quedar ajornada, mesures que s’orienten a garantir la continuï-
tat en els pagaments dels contractes públics i determinar l’abast de les indemnitza-
cions per danys i perjudicis dels contractistes amb l’objectiu últim del manteniment 
dels llocs de treball.

Paral·lelament, s’ha aprovat el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures 
urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, 
que regula un conjunt de mesures en matèria de contractació pública que constitu-
eixen un règim singular respecte de la legislació bàsica sobre contractes del sector 
públic, ja que en lloc d’aplicar la regla general del principi de risc i ventura del con-
tractista, estableixen que l’entitat contractant haurà d’abonar al contractista els danys 
i perjudicis efectivament soferts per aquest durant el període de suspensió, després 
de fer la sol·licitud i l’acreditació de la seva realitat, efectivitat i quantia de forma fe-
faent per part del contractista. Davant d’aquesta regulació resulta necessari efectuar 
determinades adaptacions del que es va aprovar mitjançant el Decret llei 7/2020, 17 
de març, que es porta a terme al capítol I, articles 1 a 4 del present Decret llei.

Per altra part, tant la normativa estatal com la de la Generalitat de Catalunya es-
mentada no contenen mesures en l’àmbit subvencional, tot i que les actuacions de 
foment s’han vist greument afectades per aquesta situació, per això resulta neces-
sari establir mesures en l’àmbit de les subvencions per pal·liar els efectes desfavora-
bles provocats tant als beneficiaris com als perceptors que es poden veure perjudi-
cats. Aquesta situació és especialment rellevant en l’àmbit cultural i social, que ha 
vist reduït dràsticament la consecució dels seus objectius i actuacions. 

Per això, d’una banda s’han de donar viabilitat als projectes, actuacions i acti-
vitats als quals la situació de força major generada per la pandèmia ha impedit el 
compliment de les finalitats per a les quals han estat atorgades les subvencions i, per 
altra, es considera convenient que els òrgans concedents de les subvencions facin ús 
de les eines de la normativa aplicable en matèria de subvencions i a la corresponent 
al procediment administratiu comú, per tal de flexibilitzar al màxim i afavorir el 
compliment de la finalitat de la concessió de les subvencions per part dels benefici-
aris, mesures que s’estableixen al capítol II, article 5, d’aquest Decret llei.

Al capítol III, als articles 6 i 7, s’estableixen una seguit de mesures extraordinà-
ries per a les persones jurídiques del sector públic de la Generalitat de Catalunya 
sotmeses a l’àmbit d’aplicació de l’article 81 del text refós de la Llei de finances pú-
bliques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, tant 
pel que fa al funcionament dels seus òrgans de govern, com a la flexibilització dels 
terminis de formalització i auditoria de comptes que s’hi indiquen.

En l’àmbit tributari, en el capítol IV, article 8, i en l’àmbit de competències de 
l’Agència Catalana de l’Aigua, com a organisme que gestiona el cànon de l’aigua, 
tribut ambiental afectat al finançament de la despesa pública vinculada al cicle in-
tegral de l’aigua, es considera que la reducció temporal dels tipus de gravamen 
d’aquest tribut pot ser una mesura que no només compensi els efectes econòmics de 
l’actual situació sobre famílies i indústries, sinó que contribueixi a la reactivació de 
l’economia catalana.



BOPC 579
3 d’abril de 2020

3.01.03. Decrets llei 13 

Aquestes reduccions, que es vehiculen a través de l’aplicació d’un coeficient 0,5 
sobre els tipus domèstic, industrial general i específic, sobre els valors dels paràme-
tres de contaminació que permeten determinar el tipus industrial individualitzat en 
funció de la càrrega contaminant abocada, i sobre els valors fixats per al càlcul de 
les quotes corresponent a usuaris industrials per a la producció d’energia elèctrica, 
i a usuaris ramaders, aplicables a consums efectuats durant els mesos d’abril i maig 
de 2020, es tradueixen, en definitiva, en una bonificació de la quota a satisfer per 
aquest període. Així mateix i atesa la situació d’aïllament de la població amb l’in-
crement de consum que comporta, es fa necessari protegir els més vulnerables. En 
aquest sentit també s’ha considerat necessari, en aquests mesos, mantenir la tarifa 
social 0 per a persones especialment vulnerables, d’acord amb el que preveu l’article 
69.8 del text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel De-
cret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, en tots els trams de consum que assoleixin, 
i no només en el primer tram. 

Finalment, i en relació amb les disposicions addicionals, la primera estableix 
determinades habilitacions sobre les previsions contractuals esmentades, la segona 
completa l’article 3 del Decret llei 6/2020, de 12 de març, autoritzant el Govern per 
avalar l’operació a la qual es refereix el precepte esmentat i la tercera estableix un 
règim especial dels convenis relacionats amb el Covid-19

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 
l’adopció amb urgència de 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.

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

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

Aquest Decret llei conté quatre capítols, vuit articles, tres disposicions addicio-
nals, una disposició transitòria i una disposició final.

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 de contractació

Article 1
Es modifica l’article 1 del Decret llei 7/2020, de 17 de març, que queda redactat 

de la manera següent:
«1.1 Atès que el tancament dels centres educatius de Catalunya, establert a par-

tir del 13 de març de 2020, comporta la impossibilitat d’executar les prestacions de 
determinats contractes de prestació successiva subscrits pels òrgans de contractació 
competents del Departament d’Educació, dels consells comarcals i de les entitats 
locals, es declara la suspensió de l’execució dels contractes dels centres educatius 
que tinguin algun dels objectes següents: contractes de neteja, monitoratge o anà-
legs, gestió d’unitats d’escolarització compartida, traducció de llenguatge de sig-
nes i transport escolar de les llars d’infants, escoles d’educació infantil i primària, 
instituts d’ESO, batxillerat i formació professional, escoles d’art i disseny, escoles 
d’adults, escoles oficials d’idiomes, centres d’educació especial, escoles de música, 
escoles de dansa, conservatoris, centres de títols propis, i centres d’ensenyaments 
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artístics superiors. Aquesta suspensió tindrà efectes en tot cas a partir del dia 14 de 
març i fins que s’acordi l’aixecament del tancament dels centres escolars.

1.2 Atès que en el marc de les mesures per fer front a la pandèmia del CO-
VID-19, la Instrucció de la Secretaria d’Administració i Funció Pública, 3/2020 de 
13 de març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació al 
personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del 
coronavirus SARS-CoV-2, els departaments de la Generalitat i el sector públic han 
establert plans de contingència per restringir la prestació presencial de serveis als 
serveis bàsics o estratègics i atès que aquestes mesures comporten la impossibilitat 
de prestació de determinats contractes de prestació successiva vinculats a edificis, 
instal·lacions i equipaments públics, com els de neteja, seguretat i vigilància, man-
teniment, consergeria, jardineria o altres, així com en els contractes de centres i es-
tabliments competència del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, l’ad-
ministració o entitat contractant podrà declarar la suspensió d’aquests contractes des 
del moment en què resulti impossible la seva execució mitjançant l’aixecament de 
l’acta corresponent o a instància del contractista. Si a causa de les mesures adopta-
des es produeix una reducció de les prestacions objecte del contracte, l’òrgan de con-
tractació podrà determinar les prestacions que es continuen realitzant, i si aprecia la 
conveniència de suspendre les prestacions per raons de salut pública i minimització 
de risc dels treballadors, n’acordarà la suspensió total. 

1.3 La suspensió dels contractes previstos en els apartats anteriors comportarà 
en tots els casos l’abonament al contractista, per part de l’Administració o entitat 
contractant, dels danys i perjudicis efectivament soferts per aquest durant el període 
de suspensió, d’acord amb el que estableix l’article 34.1 del Reial decret llei 8/2020. 
En els contractes de neteja i de seguretat i vigilància s’aplicarà el règim d’indemnit-
zacions previst a l’article 208 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directi-
ves del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer 
de 2014, tenint en compte igualment tots els danys i perjudicis efectivament soferts 
i les despeses acreditades. 

1.4 Per tal de garantir el manteniment dels llocs de treball adscrits als contractes 
esmentats i amb l’objectiu de no afectar, amb caràcter general, l’activitat econòmica 
i l’estabilitat dels llocs de treball, per resolució del conseller o consellera d’Educa-
ció en els contractes de l’apartat 1, del conseller o consellera competent per raó de 
la matèria o de l’òrgan competent en la resta de casos, es garanteix la continuïtat en 
el pagament dels contractes que queden suspesos des de la data de la seva suspensió 
i amb la mateixa periodicitat que per a cada contracte s’estableixi en els correspo-
nents plecs o documents contractuals, en concepte de bestreta a compte del paga-
ment dels danys i perjudicis en els termes de l’apartat 3, i produint-se la regularit-
zació definitiva dels pagaments, si escau, a la finalització del període de suspensió.

1.5 Quan les necessitats concretes dels edificis, instal·lacions i equipaments pú-
blics els contractes dels quals haguessin quedat suspesos d’acord amb aquest article, 
requereixin l’execució d’actuacions puntuals de les prestacions suspeses, els con-
tractistes estaran obligats a atendre els requeriments de l’Administració o entitat del 
sector públic contractant i garantir la prestació del servei requerit.

1.6 Els contractes de concessió de serveis, com menjadors escolars i altres afec-
tats pel tancament dels centres escolars, queden subjectes al règim establert a l’ar-
ticle 34.4 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, pel que fa a la suspensió i al 
pagament de les indemnitzacions corresponents. A sol·licitud del contractista i per 
resolució del conseller o consellera d’Educació s’establiran les mesures necessàries 
per al reequilibri econòmic d’aquests contractes.»
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Article 2
Es modifica l’article 2 del Decret llei 7/2020, de 17 de març, que queda redactat 

de la manera següent:
«Habilitació a les entitats locals de Catalunya
Els òrgans competents de les entitats locals de Catalunya podran dictar normes o 

actes administratius de suspensió de l’execució de contractes, en els mateixos termes 
i amb els mateixos efectes que s’estableixen en l’article anterior.»

Article 3
Es modifica l’article 3 del Decret llei 7/2020, de 17 de març que queda redactat 

de la manera següent:
«Manteniment de llocs de treball afectats
La suspensió de l’execució dels contractes total o parcial i l’aplicació del règim 

establert als articles 1.4 i 6.2 d’aquest Decret llei en cap cas es podrà considerar un 
motiu per aplicar expedients de regulació d’ocupació en relació amb els llocs de tre-
ball adscrits als contractes suspesos, llevat del supòsit previst a l’apartat 6 de l’article 
1. En el cas que l’empresa o entitat afectada per la suspensió sol·liciti l’aplicació d’un 
expedient de regulació d’ocupació que afecti els llocs de treball adscrits als contrac-
tes suspesos, ho haurà de comunicar immediatament a l’òrgan contractant que acor-
darà la suspensió del pagament a compte previst en aquest Decret llei.»

Article 4
Es modifica l’article 6 del Decret llei 7/2020, de 17 de març, que queda redactat 

de la manera següent:
«6.1 En el marc del que estableix el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, la 

suspensió o ampliació de termini dels contractes d’obra afectats per l’entrada en 
vigor d’aquest que hagin estat contractats per l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya o per les seves entitats del sector públic, llevat dels que hagin estat decla-
rats d’emergència o que hagin estat considerats bàsics o estratègics per l’òrgan de 
contractació, queden subjectes a la regulació prevista en l’article 34.3 de la norma 
esmentada. Un cop acordada la suspensió o l’ampliació del termini per l’òrgan com-
petent i a sol·licitud del contractista només seran indemnitzables els conceptes que 
s’estableixen en l’article esmentat, així com les despeses degudament acreditades 
que s’hagin pogut produir durant la suspensió.

Els contractes dels serveis o assistències vinculats a les obres queden subjectes 
a la regulació prevista en l’article 34.2 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març. 
Un cop acordada l’ampliació o pròrroga del termini per l’òrgan competent, i a sol·li-
citud del contractista només seran indemnitzables les despeses que s’estableixen en 
l’article esmentat com a conseqüència del temps perdut amb motiu del COVID-19, 
degudament acreditades.

6.2 Per garantir el manteniment dels llocs de treball adscrits als contractes es-
mentats, amb l’objectiu de no afectar amb caràcter general l’activitat econòmica i 
l’estabilitat dels llocs de treball en el supòsit de suspensió del contracte, el Govern 
autoritza els òrgans competents a abonar en concepte de pagament a la bestreta i a 
compte de l’abonament dels danys i perjudicis derivats de la suspensió dels contrac-
tes d’obra o l’ampliació o pròrroga del termini dels serveis o assistències vinculats a 
les obres, un import igual al de la darrera certificació d’obra o factura del contrac-
te de servei o assistència a l’obra. Aquest pagament en tot cas haurà de garantir els 
imports corresponents a les despeses salarials del personal adscrit al contracte i no 
podrà superar el preu final del contracte. L’import d’aquest pagament a la bestreta 
que excedís de la quantificació dels danys i perjudicis acreditats pel contractista es 
deduirà, una vegada aixecada la suspensió del contracte, dels pagaments següents, 
de forma prorratejada en proporció al termini pendent d’execució del contracte.

6.3 L’acord de suspensió dels contractes d’obra es considera suficient perquè els 
efectes de la suspensió dels contractes es faci efectiva, sense necessitat d’aixecar 
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acta de suspensió. En cas que es decideixi aixecar acta de suspensió de l’execu-
ció del contracte, es considerarà suficientment motivada amb la referència a aquest 
Decret llei. Amb caràcter previ a la suspensió de les obres i mentre duri aquesta 
suspensió, s’adoptaran per part dels contractistes i de les respectives assistències 
associades les mesures de seguretat necessàries. També es podrà aixecar aques-
ta suspensió en cas que una vegada aquesta hagi estat dictada el Govern o l’òrgan 
competent considerin que l’actuació ha esdevingut de caràcter bàsic o estratègic.»

Capítol II. Mesures excepcionals en matèria de subvencions i, si escau, 
d’ajuts

Article 5
5.1 Els òrgans concedents de subvencions i ajuts podran adoptar mesures de fle-

xibilització, d’acord amb la normativa de subvencions i de procediment administra-
tiu comú, amb relació a les condicions establertes a les bases reguladores i convoca-
tòries del seu àmbit competencial amb la finalitat de donar la viabilitat màxima a les 
actuacions objecte de subvenció o ajut que s’han vist afectades pel context generat 
pel COVID-19 o per les mesures preses per combatre’l.

5.2 En els expedients de subvencions o ajuts, especialment en l’àmbit cultural,
social, ocupacional i d’esports, en els quals no s’ha complert l’objecte i la fina-

litat com a conseqüència del COVID-19 o de les mesures preses per combatre’l, en 
funció de les circumstàncies de cada expedient, l’òrgan concedent pot:

a) Ajornar el termini de compliment de l’objecte i finalitat de la subvenció o ajut 
i de la seva justificació, el qual en cap cas es podrà considerar un motiu per aplicar 
expedients de regulació d’ocupació en relació amb els llocs de treball vinculats a les 
actuacions subvencionades.

b) Finançar les despeses realitzades per les persones beneficiàries encara que 
no s’hagi assolit, totalment o parcialment, l’objecte i finalitat de la subvenció o ajut. 

c) Establir altres actuacions  per evitar perjudicis als beneficiaris derivats del 
compliment de les seves obligacions envers del procediment subvencional.

Capítol III. Mesures extraordinàries aplicables a les persones jurídiques 
de dret públic de l’àmbit del sector públic de la Generalitat de 
Catalunya

Article 6
6.1 Durant el període de l’estat d’alarma, les sessions dels òrgans de govern i 

d’administració de les entitats autònomes de caràcter administratiu, Servei Català 
de la Salut, entitats de dret públic sotmeses a l’ordenament jurídic privat, consorcis 
i resta d’ens sotmesos al dret públic de l’àmbit de la Generalitat de Catalunya, així 
com les universitats públiques finançades per la Generalitat; i les entitats que en de-
penen, podran celebrar-se per videoconferència o per qualsevol altre suport digital, 
i tindran plena validesa jurídica, sempre que s’asseguri la identitat dels membres o 
persones que els supleixin, la interactivitat i intercomunicació entre ells en temps 
real, i la disponibilitat dels mitjans durant la sessió, encara que en els seus estatuts 
no estigui prevista aquesta forma de reunió.

6.2 Durant el període de l’estat d’alarma, els acords dels òrgans de govern i d’ad-
ministració de les entitats indicades a l’apartat 1 anterior, poden adoptar-se mitjan-
çant votació per escrit i sense sessió presencial sempre que ho decideixi el president 
o presidenta, o se sol·liciti per altres membres d’acord amb la seva norma de funcio-
nament, encara que en els seus estatuts no estigui prevista aquesta forma de reunió. 
En tot cas, cal garantir la deliberació prèvia i la votació dels assistents a través dels 
mitjans telemàtics adients.
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Article 7
7.1 El termini per formular i comunicar els comptes anuals a la Intervenció Ge-

neral i posar-los a disposició dels responsables de l’auditoria, previst a l’article 81.2 
del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret le-
gislatiu 3/2002, de 24 de desembre, queda suspès fins que finalitzi l’estat d’alarma, 
reprenent-se de nou per a tres mesos, a comptar des d’aquella data.

7.2.En el cas que, a la data de declaració de l’estat d’alarma, l’òrgan de govern 
o administració d’una persona jurídica del sector públic de la Generalitat de Cata-
lunya ja hagués formulat els comptes de l’exercici anterior, el termini per a la veri-
ficació comptable d’aquests comptes, quan l’auditoria resulti obligatòria, s’entendrà 
prorrogat per dos mesos a comptar des que finalitzi l’estat d’alarma.

7.3 El termini per tramitar els comptes anuals previst en l’article 81.3 del text 
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre, queda suspès fins que finalitzi l’estat d’alarma. Aques-
tes entitats hauran de trametre els comptes anuals degudament aprovats per l’òrgan 
corresponent amb l’informe d’auditoria, dins dels tres mesos següents a comptar des 
que finalitzi el termini per comunicar els comptes formulats a la Intervenció Gene-
ral i a la Sindicatura de Comptes.

7.4 El termini per presentar el Compte General per part de la Intervenció Ge-
neral a la Sindicatura de Comptes, previst en l’article 81.4 del text refós de la Llei 
de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 
de desembre i l’article 39.2 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de 
Comptes, queda suspès fins que finalitzi l’estat d’alarma. La Intervenció General ha 
de presentar el Compte General a la Sindicatura de Comptes dins del mes següent 
a comptar des que finalitzi el termini pel qual les entitats esmentades en l’apartat 5 
anterior trametin els comptes anuals degudament aprovats a la Intervenció General.

Capítol IV. Mesures en matèria tributària

Article 8
Durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020, com a con-

seqüència de la declaració de l’estat d’alarma per gestionar la situació de la crisi sa-
nitària ocasionada pel COVID-19, s’aplica una reducció en el tipus de gravamen del 
cànon de l’aigua corresponent als contribuents següents:

1. Als contribuents usuaris domèstics que gaudeixen de la tarifa social del cànon 
de l’aigua, d’acord amb el que preveu l’article 69.8 del Decret legislatiu 3/2003, de 
4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya, un tipus de gravamen de 0 euros, en tots els trams de consum.

2. Als contribuents usuaris domèstics que no gaudeixen de la tarifa social del 
cànon de l’aigua, se’ls aplica un tipus de gravamen resultant d’aplicar un coeficient 
0,5 sobre els tipus previstos en els apartats 1 i 2 de l’article 69 del Decret legislatiu 
3/2003.

3. Als contribuents que efectuen un ús industrial i assimilable d’aigua, se’ls apli-
ca, sobre el tipus de gravamen general i específic previst en els articles 71 i 72 del 
Decret legislatiu 3/2003, un coeficient reductor de 0,5. La mateixa reducció s’aplica 
als valors dels paràmetres de contaminació emprats per a la determinació del tipus 
de gravamen del cànon de l’aigua mitjançant el sistema de mesurament directe de 
la càrrega contaminant propi del règim especial, previst en l’apartat 4 de l’article 72 
bis de la mateixa norma, i als valors previstos en l’apartat 4 de l’article 74 per a la 
determinació objectiva de la quota corresponent a usos d’aigua per a la producció 
d’energia elèctrica.

4. Als contribuents que efectuen usos ramaders d’aigua, un coeficient reductor 
0,5 sobre els valors previstos a l’annex 6 del Decret legislatiu 3/2003, per a la deter-
minació objectiva de la quota que els resulti d’aplicació.
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Amb caràcter general, la reducció del cànon de l’aigua s’aplica a la factura que 
inclogui la repercussió del cànon corresponent als consums d’aigua efectuats els 
mesos d’abril i maig de 2020, en la liquidació que emeti directament l’agència cor-
responent al mateix període de consum.

No obstant això, en els casos de contribuents als quals l’entitat subministradora 
factura mensualment o bimestralment el servei, la reducció s’aplica per un període 
de dos mesos en les factures emeses a partir de l’1 d’abril de 2020.

Disposicions addicionals

Primera
1. Totes les mesures adoptades, o que es puguin adoptar en un futur, respecte 

dels contractes dins l’àmbit dels serveis socials subscrits a l’empara de la normativa 
aplicable en matèria de contractes del sector públic, resulten aplicables als instru-
ments no contractuals adoptats per a la provisió dels serveis de la xarxa de serveis 
socials d’atenció publica de Catalunya, a l’empara del Decret llei 3/2016, de 31 de 
maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública i a l’empara de les 
ordres dictades pel departament competent en matèria de serveis socials que esta-
bleixen el règim jurídic de la prestació dels serveis socials per part de les entitats 
col·laboradores, així com dels convenis de col·laboració subscrits entre aquest De-
partament i els ens públics per a la prestació dels serveis socials.

2. Totes les habilitacions atribuïdes als consellers i conselleres del Govern, pre-
sidents i presidentes, i directors i directores d’organismes i entitats del sector públic 
per a la suspensió de l’execució dels contractes previstes en el Decret llei 7/2020, 
de 17 de març, resulten aplicables als instruments no contractuals adoptats per a la 
provisió dels serveis de la xarxa de serveis socials d’atenció publica de Catalunya, 
a l’empara del Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública, i a l’empara de les ordres dictades pel departament competent 
en matèria de serveis socials que estableixen el règim jurídic de la prestació dels 
serveis socials per part de les entitats col·laboradores, així com dels convenis de col-
laboració subscrits entre aquest Departament i els ens públics per a la prestació dels 
serveis socials.

Segona
A l’efecte del que disposa l’article 3 de Decret llei 6/2020, de 12 de març, de me-

sures urgents en matèria assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contrac-
tació pública, per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel coronavirus 
SARS-CoV-2:

1. S’autoritza el Govern a prestar un aval fins a un import màxim de 750 milions 
d’euros, per garantir el risc que assumeixin l’Institut Català de Finances i Avalis 
de Catalunya, SGR, en garantia del 80% del principal dels préstecs que les entitats 
financeres atorguin a autònoms i empreses per pal·liar els efectes de la pandèmia a 
què es refereix el Decret llei esmentat.

2. L’import del fons a constituir per 188 milions d’euros serà un import inicial 
que es podrà revisar en successius exercicis, segons les necessitats que es produeixin

Tercera. Règim especial dels convenis relacionats amb el Covid-19
Mentre es mantingui l’estat d’alarma, no resultaran d’aplicació als convenis subs-

crits en l’àmbit de l’emergència sanitària causada pel coronavirus COVID-19 les 
previsions establertes als articles 111.3 i 112.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, 
de procediment i règim jurídic de les administracions públiques catalanes. Conse-
güentment, aquests convenis desplegaran la seva eficàcia des del moment de la seva 
signatura, sense perjudici de la posterior publicació, i se’n donarà trasllat, si generen 
drets i obligacions de contingut econòmic per a l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, a la Intervenció General per al seu coneixement.
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Disposició transitòria
Llevat que s’estableixi un altre termini de vigència, el que es disposa en aquest 

Decret llei restarà vigent fins que no s’aixequi l’estat d’alarma decretat pel Reial de-
cret 463/2020, de 14 de març, que declara el estat d’alarma per a la gestió de la si-
tuació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Disposició final
Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Ofi-

cial de la Generalitat de Catalunya.

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

Barcelona, 24 de març 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 el Decret llei
1. Text del Decret llei aprovat en la sessió del Govern de 24.03.2020.
2. Comunicat al secretari del Govern.
3. Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 13/2008.
4. Informe jurídic.

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’evolució de l’aplicació StopCovid19Cat
250-01225/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 61654 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Jorge Soler González, Javier Rivas Escamilla 

diputados del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els 
articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Propuesta de resolución 
sobre la evolución de la App «StopCovid19Cat», para que sea substanciada ante la 
Comisión de Políticas Digitales y Administración Pública, con el texto siguiente:

Exposición de motivos
El 12 de marzo de 2020, desde el grupo Parlamentario de Ciudadanos, se instó 

al gobierno mediante una Propuesta de Resolución, para que se desarrollara y dis-
tribuyera una app específica como una herramienta más, en la lucha contra el coro-
navirus que nos afecta de manera dramática en la actualidad. Cualquier herramienta 
informática, atiende dos momentos diferenciados el front office y el back office. La 
puesta en marcha en fecha 19 de marzo de 2020 por parte de la Generalitat de una 
app llamada «StopCovid19Cat» es un acierto al que todos debemos contribuir. La 
parte de front office de la app dispone de una serie de preguntas en los que se tabula 
mediante la sintomatología de la enfermedad, las probabilidades de que el usuario 
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haya contraído la enfermedad y en ese escenario, lo que solicita es que llame al 061. 
Limitándose a un test, de indudable valor como información al usuario y liberación 
de recursos del 061. El sistema de logueo mediante el número Catsalut o el Docu-
mento Nacional de Identidad (DNI) no almacena cookies por perfiles de usuario 
(habitualmente el uso de Smartphone es individual) y es evidente que la recogida de 
datos no establece conexión, en este momento, con las bases de datos de Catsalut. 
Si respondes en el test manifestar algún síntoma, la aplicación entra en un nuevo ci-
clo de preguntas que se inician solicitando la edad y el sexo. Datos que obviamente 
de existir conexión con las bases de datos después del logueo, es un dato del que ya 
dispone la Administración. Las posibilidades de las apps sanitarias específicas para 
el caso del coronavirus se han demostrado muy útiles en otros países. La informa-
ción que hoy aporta al ciudadano «StopCovid19Cat» es valiosa, pero el back office 
de la aplicación debería ser desarrollado con urgencia, para que mediante el uso de 
tecnologías Big Data, sirva a nuestro sistema sanitario como herramienta de control 
de la pandemia.

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario de Ciutadans presenta a siguiente:

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1. Desarrollar el back office de la app «StopCovid19Cat» al objeto de que la re-

cogida de datos pueda ser tratada mediante las actuales tecnologías Big Data.
2. Promover que la app «StopCovid19Cat» sea un canal de comunicación per-

manente entre la Administración y la ciudadanía, con la finalidad de proporcionar 
de manera dinámica y rápida la transmisión de instrucciones y directrices a la ciu-
dadanía.

Palau del Parlament, 24 de marzo del 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Jorge Soler González, Javier Rivas Escamilla, 

diputados, GP Cs
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Acord de la Mesa del Parlament, del 31 de març de 2020, sobre els 
terminis de les iniciatives relacionades amb la crisi sanitària derivada 
de la Covid-19
395-00102/12

ACORD

Mesa del Parlament, 31.03.2020

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 31 de març de 2020, en el marc de 
les mesures adoptades per a evitar el contagi de la Covid-19 en l’àmbit parlamentari 

Acorda: 
Deixar sense efecte, a partir de la data de l’adopció d’aquest acord, només pel 

que fa als terminis de resposta de les preguntes al Govern a respondre per escrit 
i de les sol·licituds d’informació relacionades amb la crisi sanitària derivada de la  
Covid-19, l’apartat 4 de l’acord de la Mesa del Parlament del dia 24 de març (BOPC 
576, 27.03.2020), pel qual es prorroguen per un període de quinze dies els terminis 
de les tramitacions.

Palau del Parlament, 31 de març de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent  

i Ramió

Acord amb relació a la substanciació de les preguntes amb resposta 
oral en les  comissions en què han de tenir lloc les sessions 
informatives sol·licitades pels membres del Govern per a informar de 
les mesures adoptades per a afrontar  la crisi de la Covid-19
395-00103/12

ACORD

Presidència del Parlament, 02.04.2020

Atenent el calendari proposat pel Govern per a tenir les sessions informatives per 
a informar de les mesures adoptades per a afrontar la crisi de la Covid-19 i en virtut 
de l’acord de la Mesa del Parlament del dia 31 de març de 2020, que preveu la pos-
sibilitat de formular preguntes amb resposta oral, un cop consultats els membres de 
la Mesa i per delegació d’aquesta, 

Acordo:
1. Prendre coneixement de la proposta de calendari del Govern lliurat en data del 

2 d’abril de 2020 i annex a aquesta acta, i donar-hi la conformitat, perquè es con-
voquin les comissions en què han de tenir lloc les sessions informatives i s’han de 
substanciar les preguntes orals sobre les mesures adoptades per a afrontar la crisi 
de la Covid-19. 

2. Trametre el dit calendari als presidents de les comissions corresponents i als 
grups parlamentaris. 

3. Establir, amb caràcter general i per a totes les comissions, que el termini per 
a la presentació de preguntes amb resposta oral fineix quaranta-vuit hores abans de 
l’inici de la sessió de cada comissió, llevat de les comissions a què fan referència els 
apartats 4 i 5.
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4. Obrir el termini per a la presentació de les preguntes amb resposta oral per a 
la sessió de la Comissió d’Economia i Hisenda que tindrà lloc el dilluns 6 d’abril a 
les deu del matí, el qual fineix el divendres 3 d’abril a les sis de la tarda.

5. Obrir el termini per a la presentació de les preguntes amb resposta oral per a 
la sessió de la Comissió d’Afers Institucionals que tindrà lloc el dimarts 7 d’abril a 
les quatre de la tarda, el qual fineix el dilluns 6 d’abril a dos quarts de deu del matí. 

6. Distribuir el nombre de preguntes amb resposta oral entre els grups i subgrups 
parlamentaris segons el criteri següent:

- Grup Parlamentari de Ciutadans (GP Cs): 3 preguntes
- Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (GP JxCat): 3 preguntes
- Grup Parlamentari Republicà (GP ERC): 3 preguntes
- Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (GP PSC-Units): 2 preguntes
- Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem (GP CatECP): 1 pregunta
- Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent 

(SP CUP-CC): 1 pregunta
- Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (SP PPC): 1 pregunta
7. Eximir de la publicació prèvia en el Butlletí Oficial del Parlament de Cata-

lunya les preguntes orals que s’han de substanciar en les comissions en què han de 
tenir lloc les sessions informatives, en virtut del que estableix l’article 108.4 del Re-
glament del Parlament.

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2020
El president, Roger Torrent i Ramió

 
 
 
 

 
PROPOSTA DE CALENDARI DE COMPAREIXENCES DEL GOVERN AMB MOTIU DE LA CRISI SANITÀRIA COVID-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abril 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Dilluns 6 Dimarts 7 Dimecres 8 Dijous 9 Divendres 10 

Matí 
10.00h 

Vice-president del 
Govern (CEH) 

   

Divendres Sant 
Tarda 
16.00h 

 Consellera de la 
Presidència (CAI) 

Consellera de Salut  
(CS) 

Conseller d’Interior 
(CI)  

      
 
 Dilluns 13 Dimarts 14 Dimecres 15 Dijous 16 Divendres 17 

Matí 
10.00h 

Dilluns de Pasqua 

 Conseller d’Acció 
Exterior, Relacions 
Institucionals i 
Transparència (CAERIT) 

Consellera 
d’Empresa i 
Coneixement (CEC) 

Consellera 
d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i 
Alimentació (CARPA) 

Tarda 
16.00h 

Conseller de Treball, 
Afers Social i Famílies 
(CTASF) 

   

      
 
 Dilluns 20 Dimarts 21 Dimecres 22 Dijous 23 Divendres 24 

Matí 
10.00h 

Conseller de Territori i 
Sostenibil.  (CT+CMAS) 

 Conseller d’Educació 
(CE) 

 Consellera de Cultura 
(CC) 

Tarda 
16.00h 

 
 

Consellera de Justícia 
(CJ) 

   

      
 Dilluns 27     

Matí 
10.00h 

Conseller de Polítiques 
Digitals i Administració 
Pública (CPDAP) 
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4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 632/XII, sobre les polítiques 
d’igualtat en la funció pública
290-00585/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 61483 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 31.03.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del 

Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 632/XII, sobre 
les polítiques d’igualtat en la funció pública (tram. 290-00585/12), us informo del 
següent:

Pel que fa al primer punt, que insta el govern a continuar treballant per aconseguir 
una representació paritària de dones i homes en tots els nivells de l’Administració, 
l’apartat IV del Pla d’igualtat; Seguiment, desenvolupament i avaluació del Pla, 
estableix que la Direcció General de Funció Pública, amb la col·laboració dels 
departaments, elaborarà un informe anual sobre l’execució de les mesures del pla 
d’igualtat d’oportunitats de dones i homes de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya, del qual es donarà compte a la Mesa General de Negociació dels 
empleats públics de l’Administració de Catalunya.

L’Òrgan Paritari de Polítiques d’Igualtat (OPPI) actua com a òrgan de negociació 
de la Mesa General de negociació dels empleats i empleades públics en matèries 
relacionades amb el Pla d’Igualtat. 

En aquest sentit, cada any es presenta un informe a l’OPPI amb l’ estudi anual de 
la distribució de dones i homes per departaments, per càrrecs i llocs de comandament 
i per vinculació per tal d’identificar els col·lectius amb infra representació i avançar 
cap a la paritat.

Les dades corresponents a l’exercici 2019 són les següents: 

Càrrecs i singulars Dona Home

Cap de negociat 62% 38%

Cap de secció 59% 41%

Cap de servei 57% 43%

Sub-director/a 55% 45%

Pel que fa a la prevenció de la discriminació i l’assetjament, cal dir que en aplicació 
del Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions 
d’assetjament sexual, per raó de sexe i/o identitat sexual de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, es realitza el seguiment de les sol·licituds d’intervenció 
que es presenten. 

Així mateix, cada any s’imparteix en col·laboració amb l’Escola d’Administració 
Pública de Catalunya, la Jornada sobre els protocols per al tractament de casos 
d’assetjament psicològic i sexual per a tot el personal presencial amb 180 places i 
en streaming per a tota Catalunya, per tal de fer-ne difusió i arribar al màxim de 
persones.

En relació amb l’auditoria de la situació dels mecanismes de conciliació laboral i 
familiar dels treballadors públics de l’Administració de la Generalitat, l’àmbit 4 del 
Pla d’Igualtat recull les actuacions per adequar les mesures de conciliació vigents 
a les necessitats actuals dels treballadors i les treballadores de l’Administració i 
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es treballa per fomentar la co responsabilitat en el gaudiment dels permisos de 
conciliació. 

En concret i per tal de donar compliment, cada any es presenta un informe a 
l’OPPI del seguiment de les mesures de conciliació personal, familiar i laboral amb 
l’anàlisi d’aquestes desagregats per sexe, per cossos i per vinculació.

Finalment, el punt IV del Pla d’Igualtat d’oportunitats de dones i homes de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya; Seguiment, desenvolupament i 
avaluació del Pla, estableix que, abans de finalitzar la vigència del Pla, la Direcció 
General de Funció Pública elaborarà, amb col·laboració dels departaments i de 
l’Institut Català de les Dones, un informe amb l’avaluació del Pla i els resultats 
d’aquest informe han de permetre reiniciar el cicle d’un nou Pla d’Igualtat amb la 
realització d’una nova diagnosi de l’organització per tal de comprovar quina ha estat 
l’evolució en matèria d’igualtat d’oportunitats des de la implantació del Pla i obtenir-
ne una valoració global.

Per tal de dur a terme aquesta avaluació, aquest any s’està negociant i elaborant 
la diagnosi que permetrà elaborar el nou Pla d’Igualtat d’oportunitats de dones i 
homes 2021-2024.

Barcelona, 23 de març de 2020
Jordi Puigneró i Ferrer, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya titulat Continguts 
a YouTube i xarxes socials que promocionen productes de suposada 
eficàcia curativa del COVID-19
337-00031/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Reg. 61648 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 31.03.2020

Al president del Parlament
Molt Honorable President,
Em plau de fer-vos a mans l’Informe Continguts a YouTube i xarxes socials que 

promocionen productes de suposada eficàcia curativa del COVID-19 i l’Acord pel 
qual s’aprova, perquè en tingueu coneixement i als efectes oportuns.

Cordialment,

Barcelona, 26 de març de 2020
Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla-
ment.



BOPC 579
3 d’abril de 2020

4.90.10. Càrrecs i personal 25 

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Jubilació d’un funcionari de carrera

ACORD

Mesa del Parlament, 31.03.2020

Secretaria General
Manel Quiles Sánchez ha sol·licitat la jubilació voluntària anticipada amb efectes 

del 14 d’abril de 2020.
– De les dades facilitades per l’Oïdoria de Comptes i Tresoreria es desprèn que 

Manel Quiles Sánchez compleix les condicions i els requisits per a causar drets pas-
sius de jubilació.

– Manel Quiles Sánchez ha aportat la documentació relativa al compliment dels 
requisits que estableix l’article 4 de la Llei de l’Estat 27/2011, de l’1 d’agost, sobre 
actualització, adequació i modernització del sistema de seguretat social.

Per això, d’acord amb l’article 49 dels Estatuts del règim i el govern interiors del 
Parlament de Catalunya i la normativa vigent en matèria de jubilació, fent ús de les 
competències que li atribueixen els Estatuts del règim i el govern interiors del Par-
lament de Catalunya, la Mesa del Parlament

Acorda:
Declarar jubilat Manel Quiles Sánchez, amb efectes del 14 d’abril de 2020, i 

agrair-li els serveis prestats.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un re-

curs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el que disposen 
els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la noti-
ficació de l’acord, d’acord amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 29/1998, 
del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 31 de març de 2020
El secretari general, Xavier Muro i Bas


	_GoBack
	3. Tramitacions en curs
	3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma
	3.01.03. Decrets llei
	Decret llei 7/2020, del 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
	203-00032/12
	Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat

	Decret llei 8/2020, del 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 
	203-00033/12
	Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat


	3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
	3.10.25. Propostes de resolució
	Proposta de resolució sobre l’evolució de l’aplicació StopCovid19Cat
	250-01225/12
	Presentació: GP Cs



	4. Informació
	4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament
	Acord de la Mesa del Parlament, del 31 de març de 2020, sobre els terminis de les iniciatives relacionades amb la crisi sanitària derivada de la Covid-19
	395-00102/12
	Acord

	Acord amb relació a la substanciació de les preguntes amb resposta oral en les  comissions en què han de tenir lloc les sessions informatives sol·licitades pels membres del Govern per a informar de les mesures adoptades per a afrontar  la crisi de la Covi
	395-00103/12
	Acord


	4.50. Compliment de resolucions i de mocions
	4.50.01. Compliment de resolucions
	Control del compliment de la Resolució 632/XII, sobre les polítiques d’igualtat en la funció pública
	290-00585/12
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 


	4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern i d’altres òrgans
	4.70.10. Altres comunicacions
	Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya titulat Continguts a YouTube i xarxes socials que promocionen productes de suposada eficàcia curativa del COVID-19
	337-00031/12
	Presentació: president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya


	4.90. Règim interior
	4.90.10. Càrrecs i personal
	Jubilació d’un funcionari de carrera
	Acord






