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Decret llei 9/2020, del 24 de març, pel qual es regula la participació 
institucional, el diàleg social permanent i la concertació social de 
les organitzacions sindicals i empresarials més representatives a 
Catalunya
203-00034/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 61750 / Coneixement: Mesa del Parlament, 07.04.2020

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 7 d’abril de 2020, ha 
pres coneixement del Decret llei 9/2020, de 24 de març, pel qual es regula la partici-
pació institucional, el diàleg social permanent i la concertació social de les organit-
zacions sindicals i empresarials més representatives a Catalunya, publicat al DOGC 
8096, 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 
27 de març de 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 conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, s’aprova la inicia-

tiva SIG20TSF0264 - Projecte de decret llei pel qual es regula la participació ins-
titucional, el diàleg social permanent i la concertació social de les organitzacions 
sindicals i empresarials més representatives a Catalunya.»

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

Decret llei 9/2020, de 24 de març, pel qual es regula la participació 
institucional, el diàleg social permanent i la concertació social de les 
organitzacions sindicals i empresarials més representatives a Catalunya 

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

Exposició de motius
Catalunya té una llarga tradició de diàleg, participació institucional, i espais de 

concertació social, amb els quals ha teixit tant una riquesa institucional com un 
important espai de fertilitat dels moviments associatius i de tot tipus d’organitza-
cions. L’impuls del moviment sindical i de l’associacionisme empresarial català és 
molt primerenc en el context del sud d’Europa. És rellevant i molt característic de 
la societat catalana el fet de considerar que la societat civil organitzada ha de ser un 
agent actiu en els diferents espais de participació que li puguin ser propis.
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Les societats democràtiques i de més participació de la Unió Europea es carac-
teritzen i distingeixen per la institucionalització del diàleg social entre l’Adminis-
tració pública i els agents econòmics i socials representats per les organitzacions 
empresarials i sindicals més representatives. 

La normativa internacional, en concret el Conveni número 150 de l’Organització 
Internacional del Treball (OIT), de 1978, ratificat el 1982, disposa al seu article 5 
que tot membre que hagi ratificat el Conveni haurà d’establir procediments apropiats 
a les condicions nacionals per garantir, dins del sistema d’administració del treball, 
la consulta, la cooperació i la negociació entre les autoritats públiques i les organit-
zacions més representatives d’empresaris i treballadors.

En l’àmbit comunitari, la Comunicació de 12 d’agost de 2004, sobre el diàleg so-
cial europeu, destaca la importància adquirida del diàleg social, perquè el considera 
una forma òptima de fer efectiu el principi de subsidiarietat a la pràctica i perquè ha 
contribuït a la millora de la governança a escala econòmica i social, a causa que les 
organitzacions empresarials i sindicals, les direccions empresarials i els represen-
tants dels treballadors i treballadores en les empreses són molt propers i coneixen 
molt directament la problemàtica que es viu als centres de treball. De fet, són els 
protagonistes del mercat de treball i de les relacions socials que s’hi estableixen. En 
el cas de les organitzacions sindicals, alhora, s’han erigit també com a interlocutors, 
amb un esperit més ampli, de la construcció dels drets sociolaborals.

El Parlament Europeu, el Consell i la Comissió Europea, el 17 de novembre de 
2017 van proclamar el pilar europeu de drets socials, en ocasió de la Cimera social 
a favor del treball i creixement just celebrada a Göteborg. El pilar social basa els 
seus vint principis a donar a la ciutadania nous drets socials més efectius. Concre-
tament, en el seu vintè principi, esmenta que el diàleg social té un paper fonamental 
en el reforç dels drets socials i el creixement sostenible i inclusiu. Els interlocutors 
socials, a tots els nivells, desenvolupen un paper crucial en el desenvolupament i 
aplicació del pilar europeu de drets socials, de conformitat amb la seva autonomia 
per a la negociació i la celebració d’acords i el seu dret a la negociació col·lectiva i 
l’acció col·lectiva. Així doncs, el compliment dels principis i els drets definits en el 
pilar europeu és responsabilitat conjunta de les institucions i els interlocutors so-
cials, fet que posa de relleu l’èmfasi en la potenciació del diàleg social per mitjà de 
la participació institucional.

L’Estatut d’autonomia de Catalunya preveu, a l’article 4.2, que els poders públics 
de Catalunya han de promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat dels in-
dividus i dels grups siguin reals i efectives; han de facilitar la participació de totes 
les persones en la vida política, econòmica, cultural i social, i han de reconèixer el 
dret dels pobles a conservar i desenvolupar la seva identitat. Així mateix, a l’article 
25.5 s’esmenta que les organitzacions sindicals i empresarials tenen dret a complir 
les seves funcions en els àmbits de la concertació social, la participació i la col·la-
boració social. 

Al seu torn, els punts 3 i 4 de l’article 45 preveuen que els poders públics han 
d’adoptar les mesures necessàries per garantir els drets laborals i sindicals dels tre-
balladors, han d’impulsar-ne i han de promoure la participació en les empreses i les 
polítiques d’ocupació plena, de foment de l’estabilitat laboral, de formació de les 
persones treballadores, de prevenció de riscos laborals, de seguretat i d’higiene en 
el treball, de creació d’unes condicions dignes al lloc de treball, de no-discriminació 
per raó de gènere i de garantia del descans necessari i de les vacances retribuïdes. 

Alhora, la Generalitat ha de promoure la creació d’un espai català de relacions 
laborals establert en funció de la realitat productiva i empresarial específica de Ca-
talunya i dels seus agents socials, en el qual han d’estar representades les organitza-
cions sindicals i empresarials i l’Administració de la Generalitat. En aquest marc, 
els poders públics han de fomentar una pràctica pròpia de diàleg social, de concer-
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tació, de negociació col·lectiva, de resolució extrajudicial de conflictes laborals i de 
participació en el desenvolupament i la millora de l’entramat productiu.

Amb caràcter imperatiu, el seu article 45.6 preveu que les organitzacions sindi-
cals i empresarials han de participar en la definició de les polítiques públiques que 
les afectin. La Generalitat ha de promoure la mediació i l’arbitratge per a la resolu-
ció de conflictes d’interessos entre els diversos agents socials.

Aquests preceptes connecten amb els que preveu la normativa estatal, en la que 
la Constitució assigna als poders públics, tal com es disposa en l’article 9.2, la pro-
moció de les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en 
què s’integri siguin reals i efectives, la remoció dels obstacles que n’impedeixin o en 
dificultin la plenitud, i la facilitació de la participació de tots els ciutadans en la vida 
política, econòmica, cultural i social. Una manifestació rellevant d’aquesta partici-
pació és la que s’adjudica a les organitzacions sindicals i empresarials, a l’empara de 
l’article 7, per a la defensa i promoció dels interessos econòmics i socials que els són 
propis. Es tracta, en definitiva, de possibilitar la participació de les organitzacions 
socials en afers d’interès públic, complementant la via parlamentària, que és el vehi-
cle principal, però no l’únic, per mitjà del qual els ciutadans i ciutadanes participen 
en la vida pública. 

D’altra banda, els articles 9.2, 129.1 i 148.1.1 regulen, respectivament: la partici-
pació organitzada de les persones en la vida política, econòmica, cultural i social; la 
participació de les persones que estiguin interessades en l’activitat dels organismes 
públics (participació institucional), i la possibilitat que les comunitats autònomes es 
dotin d’institucions d’autogovern en l’àmbit de les seves competències. 

La Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical, i el Reial decret le-
gislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Esta-
tut dels treballadors, han atribuït l’exercici d’aquest dret de participació només a les 
organitzacions sindicals i empresarials que tinguin la condició de més representa-
tives. Aquesta diferència de tracte entre organitzacions per raó del criteri de major 
representativitat ha estat considerada conforme a la Constitució pel Tribunal Cons-
titucional, el qual ha conceptuat el dret de participació institucional com a part in-
tegrant del contingut addicional del dret de llibertat sindical, que pot atribuir-se a 
unes organitzacions i no a unes altres si el criteri utilitzat per a això respon a raons 
objectives i no arbitràries. 

Els sindicats més representatius poden rebre del legislador més facultats i drets 
que incrementen el nucli essencial de l’article 28.1 de la Constitució. Es tractaria, en 
conseqüència, de drets addicionals que es concedirien a uns sindicats i no a d’altres, 
sempre que es respecti i garanteixi el nucli essencial de la llibertat sindical, que ha 
de ser garantit per a tothom. Una vegada acceptada la diferència de tracte, amb el 
límit indicat, el marc legal pot atribuir a les organitzacions sindicals i empresarials 
més representatives una rellevant posició jurídica en la participació en la gestió dels 
afers públics de naturalesa socioeconòmica. 

A Catalunya, la participació dels agents socials en la gestió dels afers de relle-
vància pública es posa clarament de manifest pel reconeixement de la seva presèn-
cia en nombroses entitats o empreses públiques, així com en comissions, consells o 
altres òrgans col·legiats de participació. Així, es fa efectiva a la pràctica la presència 
institucional dels agents socials més representatius, ja que nombroses normes auto-
nòmiques regulen diferents formes de participació dels agents socials en relació amb 
activitats de naturalesa socioeconòmica.

En aquest sentit, és fonamental seguir reforçant i impulsant un marc propi que 
ens permeti seguir millorant la competitivitat, el canvi de model productiu i la co-
hesió social. Catalunya sempre ha apostat per disposar d’espais estables en què, per 
mitjà de la concertació s’estableixin acords amb els agents econòmics i socials. Un 
exemple nuclear és el Consell de Relacions Laborals, creat per la Llei 1/2007, de 5 
de juny, i la seva vocació d’impulsar i reforçar un marc propi de relacions laborals, 
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que s’ha anomenat marc català de relacions laborals. Els àmbits territorials i locals 
també s’han caracteritzat, per la proximitat i l’adaptació a realitats socioeconòmi-
ques diverses, com a espais clau de participació institucional.

Gran part del desenvolupament efectiu del dret de participació institucional tro-
ba el seu origen real en els processos de concertació social, un actiu indubtable del 
sistema democràtic, que s’ha formalitzat a Catalunya des dels inicis de la transició 
democràtica i que arriben fins als nostres dies, però que també tenen referents his-
tòrics. Les organitzacions sindicals i empresarials més representatives, actuant de 
manera voluntària, defensant interessos generals i assumint la tasca de rellevància 
institucional, han arribat a acords amb el Govern de la Generalitat de Catalunya 
d’indubtable importància i rellevància en l’àmbit econòmic i social, per la varietat 
de matèries que es tracten en aquests acords.

És per això que l’existència d’un gran nombre d’empreses i organitzacions a 
Catalunya amb representació unitària i/o sindical facilita i impulsa la negociació i 
l’acord, tant en el marc de les mateixes empreses com en la negociació sectorial. En 
aquest sentit, el paper de les organitzacions econòmiques i sindicals en l’impuls d’a-
quest marc propi de relacions laborals és fonamental, ja que els seus acords no so-
lament afecten l’àmbit dels seus respectius afiliats, sinó que són d’aplicació general.

Els agents socials han demostrat una llarga experiència de concertació social des 
del primer Acord Interprofessional de Catalunya (AIC) publicat al DOGC el 23 de 
gener de 1991, en exercici de la seva autonomia i representativitat, per orientar la ne-
gociació col·lectiva per a la construcció d’un model de competitivitat de les empreses 
i del conjunt de l’economia del país, acords interprofessionals que han estat renovats 
i actualitzats fins al cinquè, amb vigència fins a l’any 2020.

Del primer Acord Interprofessional de Catalunya neix el Tribunal Laboral de 
Catalunya, un sistema extrajudicial i de resolució de conflictes configurat com un 
instrument de resolució de conflictes, i que va entrar en funcionament el 12 de maig 
de 1992. Després de més de vint-i-cinc anys al servei de la resolució de conflictes al 
mercat de treball català, es valora extraordinàriament la seva tasca pels operadors 
jurídics, agents i Administració. Aquesta institució del marc de relacions laborals 
català desplega funcions reconegudes a l’ordenament jurídic laboral, atès que es 
configura com l’instrument de resolució extrajudicial de conflictes al que es refe-
reixen els articles 86 i 91, o la disposició addicional tretzena del Reial decret legis-
latiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut 
dels treballadors. Als efectes dels objectius d’aquesta Llei, és també rellevant que en 
aquest marc normatiu dispositiu, d’ordre laboral, s’hi ha desenvolupat el marc català 
de relacions laborals a partir també d’un mandat del mateix Estatut d’autonomia, en 
concret, del reiterat article 45. En efecte, aquest precepte al seu punt 4 interpel·la els 
poders públics a fomentar pràctiques pròpies del diàleg social i la concertació, i tam-
bé en la resolució extrajudicial de conflictes laborals, i, al seu punt 5, a promoure la 
mediació i l’arbitratge per a la resolució de conflictes d’interessos entre els diversos 
agents socials. Vista tant la trajectòria com els fonaments estatutaris que promouen 
aquest òrgan, com també els principis d’autonomia de les parts en el trànsit dels con-
flictes que allà es resolen, en aquesta Llei es proposa un model diferent de relació 
del Tribunal Laboral de Catalunya amb la Generalitat, proposant un model més en 
sintonia amb els nous temps i sense la participació pública. En aquest sentit, però, i 
per reforçar el mandat estatutari, es proposa mitjançant aquesta Llei que es garantei-
xi el seu finançament mitjançant convenis o altres instruments per tal que compleixi 
les seves finalitats, amb un model d’autogestió més propi del que ha de ser un òrgan 
de resolució extrajudicial de conflictes.

El Pacte per l’Ocupació a Catalunya del trienni 1998-2000 va destacar pel con-
sens obtingut entre la Generalitat de Catalunya i els agents socials, així com per 
l’acord de creació del Consell Català de la Formació Professional i de l’Observatori 
del Mercat de Treball. Introduïa també mesures innovadores, com els incentius a 
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empreses que potenciessin l’ocupació sobre la base de la reordenació de la jornada 
laboral, o bé la reducció d’hores extraordinàries. 

El 16 de febrer de 2005 es va signar l’Acord estratègic per a la internacionalitza-
ció, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana, amb 86 me-
sures acordades, que representa el primer document d’aquest tipus consensuat entre 
el Govern i les organitzacions empresarials i sindicals, fruit de l’esmentat procés 
singular basat en el diàleg, la concertació i el consens entre totes les parts, i on s’ar-
ticulen un seguit d’instruments que pretenen continuar impulsant el diàleg social i 
la negociació com a forma d’abordar qüestions relacionades amb la funció de repre-
sentació dels interessos de les organitzacions empresarials i sindicals.

El 16 de febrer de 2007 s’inicia, amb una declaració conjunta, la revisió de 
l’Acord estratègic per a la internacionalització quan encara faltava un any d’execu-
ció del període previst inicialment, i el 7 de juliol de 2008 se signa el nou Acord per 
la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana 2008-2011. Les 
parts signants, coincidents en què cal donar-li continuïtat, valoren que l’Acord ha de 
ser un procés de concertació social permanent i posen l’accent en una sèrie d’àmbits 
on es fa necessari dur a terme actuacions transformadores per impulsar la produc-
tivitat i la competitivitat de l’economia catalana i la qualitat de la seva ocupació. La 
cohesió social que torna a ser un eix fonamental de l’estratègia de futur.

El 15 de maig de 2013, el Govern de la Generalitat i els agents econòmics i so-
cials van signar el document de base per a l’impuls de la competitivitat, l’ocupació i 
la cohesió social que havia de suposar la renovació de l’Acord estratègic fins al 2016 
i acorden establir un marc de diàleg social permanent per tal d’arribar a acords i 
d’impulsar actuacions que permetin assolir al més aviat possible la recuperació eco-
nòmica i la creació d’ocupació a Catalunya.

Les organitzacions sindicals i empresarials també han demostrat la seva capaci-
tat per participar i aportar activament a la construcció dels grans consensos nacio-
nals a través de la signatura de diferents pactes nacionals en diversos àmbits. Així, 
per exemple, l’any 2005, subscriuen el Pacte Nacional per l’Educació; el 2007, el 
Pacte Nacional per l’Habitatge; el 2008, el Pacte Nacional per la Immigració; el 
2013, el Pacte Nacional per a la Infància. El procés d’elaboració dels pactes nacio-
nals ha estat basat en la concertació amb els agents econòmics i socials. També, més 
recentment, l’any 2019, han participat en el Pacte Nacional pel Coneixement. Entre 
molts d’altres exemples que es podrien esmentar, som davant d’un conjunt d’instru-
ments de país que permeten una governança més compartida i una clara mostra de 
l’esforç per participar-hi activament d’aquestes organitzacions.

Cal fer especial esment que el 27 de juliol del 2017 se signa el Pacte Nacional per 
a la Indústria, que concreta l’estratègia i les accions en: competitivitat i ocupació in-
dustrial; la dimensió empresarial i finançament; indústria 4.0 i digitalització; forma-
ció; infraestructures i energia; i sostenibilitat i economia circular i el seu contingut 
està alineat amb les directrius comunitàries.

D’altra banda, el marc normatiu de Catalunya ha desenvolupat alguns àmbits de 
diàleg social i/o participació dels agents socials en matèries concretes. Així, la Llei 
3/1997, del 16 de maig, amb el consens dels agents socials integrants del Consell de 
Treball, crea el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC, ac-
tualment regulat per la Llei 7/2005, de 8 de juny), com a òrgan consultiu i d’asses-
sorament al Govern en les matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals; la 
Llei 1/2007, del 5 de juny, crea el Consell de Relacions Laborals, que és un òrgan 
de participació institucional, de diàleg i de concertació social en matèria de rela-
cions laborals per fer efectiu l’espai català de relacions laborals, entre les organit-
zacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya i l’Administració 
de la Generalitat; la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació 
i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, que té per objecte ordenar el sistema 
d’ocupació de Catalunya, amb la creació del Consell de Direcció del Servei Públic 
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d’Ocupació de Catalunya. Aquesta Llei té la vocació de recollir la doctrina i l’es-
perit de la Unió Europea, en què la participació dels agents econòmics i socials és 
un principi bàsic i fonamental per garantir la màxima coordinació i sinergia de tots 
els recursos, amb el protagonisme actiu de les associacions empresarials i sindicals 
i amb el conjunt de les administracions públiques, i reforça, alhora, el marc català 
de relacions laborals.

El present Decret llei opta de manera clara i decidida per continuar potenciant 
els mecanismes de concertació social, reconeixent els agents socials i garantint-los 
perquè puguin realitzar eficaçment la seva tasca en tots els àmbits i instàncies de 
participació institucional que es creïn, en desplegament, si escau, dels esmentats 
acords de concertació social.

L’existència, doncs, d’espais on es porta a terme l’exercici del dret de participació 
institucional, la tradició de diàleg, i alhora, la no existència d’una norma específica 
que fixi el marc jurídic aconsellen dictar un Decret llei que, amb caràcter general, 
reguli i ordeni els criteris d’acord amb els quals es podrà determinar quines organit-
zacions sindicals i empresarials més representatives en el territori autonòmic català 
poden participar en les diferents entitats i empreses públiques i de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya. La important i rellevant tasca atribuïda a aquestes 
organitzacions fa necessari, igualment, regular els criteris de reparació econòmi-
ca de les despeses en què aquests incorrin a causa de les funcions que es derivin 
d’aquesta participació institucional, funcions que els són atribuïdes exclusivament 
per haver arribat a la condició d’organització sindical o empresarial més represen-
tativa.

Catalunya s’uneix, amb el present Decret llei, a altres territoris que han regulat 
per norma del màxim rang legal la participació institucional, el diàleg i la concerta-
ció social en el seu àmbit territorial respectiu, amb la voluntat de deixar clarament 
recollit en una norma amb rang legal propi el compromís del Govern de reconèi-
xer la implicació i participació dels agents socials en la vida econòmica i social de 
Catalunya. Aquest ha estat el cas de la Comunitat Valenciana, la Regió de Múrcia, 
Aragó, entre d’altres.

Amb aquest Decret llei es desenvolupa l’Estatut d’autonomia, quan atribueix a 
la Generalitat la competència exclusiva sobre les seves institucions d’autogovern, 
segons el que es disposa en l’article 150; i la competència per constituir institucions 
que fomentin la plena ocupació i el desenvolupament econòmic i social en l’àmbit de 
les seves competències; així com la planificació, ordenació i promoció de l’activitat 
econòmica, en el sentit de l’article 152. 

En relació amb les circumstàncies que envolten les diferents manifestacions de la 
participació institucional, les persones que han d’exercir les funcions corresponents, 
en els termes que preveu aquest Decret llei, han de vetllar per l’interès general que 
és subjacent al desenvolupament dels objectius i de les atribucions que pertoquen a 
l’entitat, organisme o empresa a considerar en cada cas.

Per acabar, cal remarcar que constitueix un objectiu d’aquest Decret llei regular 
els corresponents mecanismes d’avaluació, seguiment i control, per tal que la gestió 
de les compensacions econòmiques previstes per fomentar l’exercici del dret de re-
presentació institucional per part de les organitzacions sindicals i empresarials més 
representatives es realitzi amb transparència en compliment de la Llei 19/2014, del 
29 de desembre, de transparència, d’acord amb el seu títol II, i distingir organitza-
cions sindicals i empresarials dels grups d’interès regulats en el Decret llei 1/2017, 
de 14 de febrer.

L’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya regula la figura del Decret llei 
com a disposició legislativa provisional que, en cas d’una necessitat extraordinària i 
urgent, pot dictar el Govern i que requereix la validació expressa del Parlament si es 
vol mantenir-ne la vigència més enllà dels 30 dies subsegüents a la seva promulga-
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ció. En els mateixos termes consta a l’article 38 de la Llei 13/2008, de 5 de novem-
bre, de la presidència de la Generalitat.

Aquest Decret llei es fonamenta en la necessitat extraordinària i urgent de tra-
mitar una norma amb rang legal que vehiculi, en el si dels diferents òrgans i insti-
tucions, la participació institucional dels agents que la tenen reconeguda per la Llei. 
La pràctica institucional i administrativa dels darrers anys ha comportat que s’es-
tigui produint la participació institucional d’aquests agents en molts òrgans, en els 
que es prenen decisions i es construeixen consensos altament rellevants per moltes 
de les institucions del nostre país. Però, malgrat això, no hi ha una norma que ordeni 
jurídicament i amb garanties aquest aspecte.

En uns moments de tanta intensitat en les relacions entre administracions, insti-
tucions i agents, i on els consensos polítics i socioeconòmics prenen tanta rellevàn-
cia, esdevé fonamental dotar de seguretat jurídica aquests espais als efectes que cap 
de les decisions i de les polítiques que s’hi puguin construir puguin veure’s afecta-
des per la manca de les garanties jurídiques oportunes.

Tampoc no és aliè a aquest context l’acord sobre representativitat assolit per les 
organitzacions empresarials més representatives a Catalunya, Foment del Treball 
Nacional i Pimec (Petita i Mitjana Empresa de Catalunya), amb la mediació del De-
partament de Treball, Afers Socials i Famílies. Aquest acord, a més de pacificar la 
representació empresarial, ha comportat la desjudicialització del llarg conflicte vis-
cut els darrers anys i, alhora, un compromís ineludible de la Generalitat de Catalu-
nya per facilitar la reordenació i reforç de la representació empresarial a Catalunya. 
En aquest sentit, es justifica també la necessitat extraordinària i urgent en el fet que 
cal reordenar la representació empresarial allà on es produeix i, amb aquesta norma, 
es dona impuls a aquest mandat, i es defineix la participació de les organitzacions 
empresarials i reordenant-la sobre la base dels acords assolits. Per una altra banda, 
es compleix amb el mandat de realitzar les modificacions normatives per adequar 
l’escenari de la representació al nou escenari, així com a les interpretacions judicials 
que s’han produït sobre el marc competencial de la Generalitat de Catalunya. 

Alhora, el trànsit administratiu ha incorporat canvis de criteri sobre com ha de 
participar la Generalitat de Catalunya i les administracions en general, en determi-
nades institucions, fundacions i altres òrgans amb personalitat jurídica pròpia. La 
necessitat d’adequar amb caràcter urgent la composició dels òrgans, però també, la 
forma en què participen els governs i les administracions, interpel·la la urgència per 
donar-hi resposta. Aquest és el cas, per exemple, del Tribunal Laboral de Catalunya.

Aquest Decret llei s’estructura en 11 articles, que es distribueixen en tres capí-
tols. El primer d’ells relatius a les disposicions generals, que incorpora aspectes com 
l’objecte, les definicions i l’àmbit d’aplicació. El segon capítol es dedica al contingut 
de la participació institucional, i preveu la creació del Consell del Diàleg Social de 
Catalunya, i estableix els drets i deures en l’exercici de la participació institucional, 
el diàleg social i la concertació social. Finalment, el tercer capítol preveu aspectes 
relatius al finançament, tant de les organitzacions sindicals i empresarials més re-
presentatives, com del Tribunal Laboral de Catalunya.

Per acabar, el Decret llei recull una disposició addicional, tres disposicions tran-
sitòries i dues disposicions finals.

En virtut del que preveu l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la 
Presidència de la Generalitat i del Govern;

Per tot això, en ús de l’autorització concedida per l’article 64 de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya;

A proposta del conseller de Treball, Afers Social i Famílies, i d’acord amb el 
Govern,
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Decreto:

Capítol 1. Disposicions generals

Article 1. Objecte 
1.1 És objecte d’aquest Decret llei la regulació del marc de la participació insti-

tucional de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Cata-
lunya en els òrgans, entitats o empreses públiques integrats a la Generalitat de Ca-
talunya, per mitjà de comissions, consells o altres òrgans col·legiats de participació, 
que tinguin atribuïdes competències en matèries laborals, socials i socioeconòmi-
ques que afectin els interessos econòmics i socials de treballadors i treballadores i 
de l’empresariat. 

1.2 També és objecte d’aquest Decret llei el desplegament dels àmbits de diàleg 
social permanent i concertació social que permetin el desenvolupament efectiu dels 
apartats 3, 4 i 6 de l’article 45 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

Article 2. Definicions
2.1 Als efectes del que es disposa en aquest Decret llei, s’entén per participació 

institucional l’exercici de tasques i activitats de defensa i promoció dels interessos 
generals comuns i intersectorials que corresponen a treballadors i empresaris.

2.2 Als efectes del que disposa aquest Decret llei, s’entén per diàleg social per-
manent i concertació social la participació, la interacció, la negociació i les con-
verses que es porten a terme de forma estable i en tots els àmbits que determina la 
present norma, amb l’objectiu d’assolir consensos entre les administracions i les or-
ganitzacions sindicals i empresarials més representatives en matèria d’acció social 
i econòmica d’interès general, especialment en àmbits com la millora de l’ocupació 
i la seva qualitat i dignitat; la dinamització empresarial i industrial; el creixement 
econòmic sostenible e inclusiu; i la preservació de l’estat del benestar.

Article 3. Organitzacions sindicals i empresarials més representatives i 
criteris de representativitat 
3.1 Són organitzacions sindicals i empresarials més representatives en l’àmbit de 

Catalunya, als efectes del que es disposa en aquest Decret llei, les que tinguin aques-
ta condició d’acord amb el que preveuen els articles 6.2 a) i 7.1 de la Llei orgànica 
11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical, i la disposició addicional sisena del Reial 
decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
l’Estatut dels treballadors, així com aquelles normes que, en desplegament dels es-
mentats preceptes, es puguin dictar, en el marc de les competències que tingui atri-
buïdes la Generalitat de Catalunya, en cada moment.

3.2 Les organitzacions empresarials que tinguin la condició de més representa-
tives es distribueixen aquesta representació en funció de l’acord que hagin assolit 
entre elles, i si no n’hi ha, s’estableix a partir de l’aplicació de les normes i procedi-
ments previstos per a la seva determinació.

3.3 Per a la determinació específica del nombre de representants d’aquestes orga-
nitzacions, tant sindicals com empresarials, a les entitats previstes a l’article 1 s’hi 
ha d’aplicar el criteri de proporcionalitat en relació amb la representativitat a Cata-
lunya, i de paritat entre les representacions sindicals i empresarials.

3.4 La designació de les persones representants de les organitzacions sindicals 
i empresarials més representatives es fa d’acord amb les propostes formulades per 
aquestes organitzacions per mitjà dels seus òrgans de direcció competents i s’ha de 
respectar que, com a mínim, hi hagi igual nombre de dones que d’homes. Corres-
pon el seu nomenament al Govern, al conseller o consellera del Departament on 
estigui adscrit, o a qui correspongui, en funció de la norma reguladora o de creació 
de cada òrgan.
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Article 4. Àmbit d’aplicació 
4.1 La participació institucional, el diàleg social permanent i la concertació so-

cial establerts en aquest Decret llei s’han d’exercir en els termes que la legislació 
específica de cada òrgan dels departaments de la Generalitat de Catalunya, entitats 
o empreses públiques estableixi, i en els àmbits d’intervenció següents:

a) Entitats públiques integrades a l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
que tinguin atribuïdes competències en matèries de caràcter laboral o social. S’hi 
inclouen totes aquelles entitats públiques o organismes autònoms que tinguin com-
petències en matèria de treball, ocupació, formació professional, economia social, 
política d’immigració vinculada al mercat de treball, i en general qualsevol altra 
matèria de rellevància laboral, econòmica o social. 

b) Entitats públiques integrades a l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
que tinguin atribuïdes competències en matèries socioeconòmiques i de foment del 
desenvolupament econòmic i social. S’hi inclouen totes aquelles entitats públiques 
o organismes autònoms que tinguin competències de desenvolupament autonòmic, 
política industrial, seguiment de la política autonòmica en tot el que faci referència a 
l’aplicació dels fons estructurals comunitaris, política sanitària, política de desenvo-
lupament territorial i de medi ambient, serveis socials, política d’immigració, educa-
ció, ensenyament superior, habitatge, infraestructures i mobilitat, protecció social, i 
en general qualsevol altra competència que, per la seva rellevància socioeconòmica, 
es consideri convenient adequar als mecanismes de participació institucional i dià-
leg social permanent que regula aquest Decret llei.

4.2 La participació institucional també és aplicable a aquelles altres matèries que 
les administracions determinin en funció dels seus interessos i de la rellevància so-
cioeconòmica que tinguin.

4.3 El present Decret llei també és d’aplicació a aquelles altres administracions 
públiques de Catalunya, així com els seus organismes autònoms integrats i el seu 
sector públic, que així ho determinin per l’acord dels seus òrgans de Govern, si al-
hora es determinen matèries de participació, així com els recursos per tal de fer-ho 
efectiu. Els nomenaments que preveu l’article 3.4 es duen a terme d’acord amb la 
normativa específica que els sigui aplicable.

4.4 La regulació de la participació institucional de les organitzacions sindicals 
i empresarials més representatives en els òrgans d’administració d’empreses públi-
ques en les quals tinguin reconeguda la seva presència s’ha d’adequar al que es dis-
posi en la seva normativa específica. 

4.5 El present Decret llei no és aplicable als òrgans de participació, representació 
i negociació col·lectiva del personal funcionari i laboral inclòs en l’àmbit d’aplicació 
del Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat 
Públic, que es regeixen per la seva regulació específica.

4.6 Aquest Decret llei no és aplicable a la regulació del dret de negociació col-
lectiva en el sector privat, que es regeix pel que es disposa en el títol III del Reial 
decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
l’Estatut dels treballadors, i en general a tots aquells altres espais de negociació que 
es puguin crear i produir per les organitzacions sindicals i empresarials més repre-
sentatives i entre elles.

4.7 Les administracions públiques han de vetllar per tal de facilitar el diàleg so-
cial permanent i la concertació social en les iniciatives que es desenvolupin en els 
àmbits i matèries previstos als apartats a) i b) del punt 1 d’aquest article. A aquest 
efecte, s’han de constituir òrgans de seguiment per tal de garantir-ho.
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Capítol 2. Contingut de la participació institucional, del diàleg social 
permanent i de la concertació social 

Article 5. Contingut de la participació institucional, del diàleg social 
permanent i de la concertació social
La participació institucional, el diàleg social permanent i la concertació social es 

porta a terme per mitjà de la representació de les organitzacions sindicals i empre-
sarials més representatives en consells, comissions, o òrgans col·legiats de direcció 
o similars, de participació, consultius o d’assessorament; així com en òrgans i ins-
titucions de participació o en taules o fòrums específics de negociació o concerta-
ció socioeconòmica, d’acord amb les previsions que es determinen en la normativa 
reguladora o de creació de cada entitat o empresa pública, així com en els òrgans 
previstos en aquesta Llei.

Article 6. Consell del Diàleg Social de Catalunya
6.1 Es crea el Consell del Diàleg Social de Catalunya, òrgan col·legiat de partici-

pació institucional i permanent, de caràcter tripartit, que vetlla pel desenvolupament 
del diàleg i la concertació social, adscrit al Departament competent en matèria de 
treball.

6.2 El Consell del Diàleg Social de Catalunya és presidit pel president de la Ge-
neralitat de Catalunya, i es compon pels titulars de les secretaries generals de les 
organitzacions sindicals més representatives i pels titulars de les presidències de les 
organitzacions empresarials més representatives, així com pel conseller o consellera 
competent en matèria de treball.

6.3 El Consell es reuneix anualment, convocat per la Presidència i mitjançant 
proposta del conseller o consellera competent en matèria de treball, per acordar les 
prioritats del diàleg i la concertació social a Catalunya, i els seus acords seran ele-
vats al Govern, mitjançant el conseller o consellera competent en matèria de treball. 
El seu funcionament es regeix per la normativa reguladora dels òrgans col·legiats i 
els seus acords es prenen per unanimitat.

Article 7. Comissió de Seguiment del Consell del Diàleg Social
7.1 Es crea una Comissió de Seguiment del Consell del Diàleg Social de Catalu-

nya, que coordina els treballs per l’elaboració dels acords anuals del Consell i valora 
la participació institucional, la concertació i el diàleg social permanent a Catalunya. 
Igualment elabora anualment una memòria del seu estat, que s’eleva al Consell del 
Diàleg Social de Catalunya.

7.2 La Comissió de Seguiment està composta per un membre de cadascuna de 
les organitzacions empresarials i sindicals més representatives i dos representants 
del departament competent en matèria de treball, i és presidida per la persona que 
ocupi la secretaria general del departament competent en matèria de treball.

7.3 El nomenament dels membres d’aquesta Comissió de Seguiment correspon 
al conseller o consellera competent amb matèria de treball, a proposta de les entitats 
representades.

7.4 El funcionament de la Comissió de Seguiment es regeix per la normativa re-
guladora dels òrgans col·legiats, i els seus acords es prenen per unanimitat dels seus 
membres.

Article 8. Drets i deures en l’exercici de la participació institucional i del 
diàleg social permanent i la concertació social
8.1 Les organitzacions sindicals i empresarials més representatives han de por-

tar a terme les seves tasques de representació previstes en aquest Decret llei d’acord 
amb els principis de corresponsabilitat de les actuacions, bona fe negociadora i con-
fiança legítima.

8.2 Les organitzacions sindicals i empresarials més representatives, en exercici 
de les seves funcions de participació institucional, diàleg social permanent i concer-
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tació social, i d’acord amb la normativa específica de cada entitat, òrgan o empresa 
pública, on participin, tenen atribuïdes competències per:

a) Conèixer, amb caràcter previ, els avantprojectes de llei o els projectes de nor-
mes reglamentàries de desplegament de normes legals, en relació amb les matèries 
de la seva competència.

b) Rebre informació sobre els plans, programes i actuacions desenvolupades so-
bre matèries de la seva competència. 

c) Participar en l’elaboració de criteris, directrius i línies generals d’actuació, en 
relació amb les matèries de la seva competència.

8.3 En l’exercici de la seva tasca, les persones que exerceixin funcions de parti-
cipació institucional i diàleg social permanent en els òrgans corresponents tenen els 
deures següents:

a) Assistir a les reunions dels òrgans de participació institucional en els quals 
l’organització sindical o empresarial a la qual es pertanyi tingui reconeguda legal-
ment la seva presència. 

b) Custodiar els documents als quals es tingui accés per raó de l’exercici del dret 
de participació institucional.

c) Guardar la confidencialitat deguda sobre les deliberacions produïdes en els 
òrgans de participació, i no utilitzar la informació obtinguda en les reunions dels 
mateixos òrgans i que hagi estat declarada reservada per a finalitats diferents de les 
pròpies del debat, la negociació i la presa de decisió.

d) Qualsevol altre deure que determinin les normes de funcionament dels òrgans 
en què participin.

Capítol 3. Foment de la participació institucional i del diàleg social 
permanent 

Article 9. Finançament
9.1 La Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya ha de consignar una 

partida pressupostària específica destinada a finançar la participació institucional, la 
concertació i el diàleg social de les organitzacions sindicals i empresarials més re-
presentatives, per tal de fomentar i garantir adequadament l’exercici dels seus drets 
i deures, així com la tutela de drets d’informació, assessorament, negociació col·lec-
tiva que la seva condició de més representatius els atorga.

9.2 Aquesta partida pressupostària es consignarà com a subvenció nominativa 
en la secció corresponent del Departament competent en matèria de treball, i tindrà 
caràcter pluriennal. A aquests efectes, s’ha de subscriure entre l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya i cadascuna de les organitzacions empresarials i sindicals 
més representatives un conveni programa quadriennal.

9.3 Aquest finançament respon, únicament, a les activitats que preveu aquest De-
cret llei, i, per tant, no limitarà l’existència d’altres fonts de finançament per realit-
zar dites altres activitats o d’altres de diferent tipus, amb fons provinents d’aquesta 
o d’altres administracions.

9.4 La distribució dels recursos assignats es realitza en funció de la representa-
tivitat determinada per a cada organització sindical o empresarial el darrer dia de 
l’any anterior, i s’ha d’abonar d’acord amb la normativa general de subvencions, lle-
vat de la justificació d’aquesta, que s’acreditarà amb les certificacions d’assistència 
dels membres designats als òrgans de participació o representació dels que hagin 
estat nomenats, i d’acord amb els criteris fixats al conveni programa quadriennal.

9.5 Addicionalment a tot el que s’esmenta en matèria de finançament, les organit-
zacions participants en el Consell de Diàleg Social de Catalunya que preveu aquest 
Decret llei rebran un finançament adequat per les tasques de representació i diàleg.
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Article 10. Tribunal Laboral de Catalunya
10.1 La Generalitat de Catalunya ha de garantir l’existència i el finançament 

del Tribunal Laboral de Catalunya, ens participat per les organitzacions sindicals i 
empresarials més representatives, per tal de fer efectiva la solució extrajudicial de 
conflictes.

10.2 A tal efecte, i atenent al que preveu l’article 45, apartats 4 i 6 de l’Estatut 
d’autonomia, respecte de l’obligació dels poders públics de fomentar la resolució 
extrajudicial de conflictes laborals, així com de promoure la mediació i l’arbitratge, 
el Departament competent en matèria de treball ha de formalitzar els instruments 
adients que garanteixin el finançament pluriennal, per tal que aquestes finalitats es 
puguin desenvolupar adequadament amb un finançament suficient.

Article 11. Justificació i control de les subvencions i obligacions de 
col·laboració
11.1 Els beneficiaris de les subvencions que regula aquest Decret llei, en com-

pliment dels principis de transparència, se sotmeten a les actuacions de control de 
l’activitat econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció General de la 
Generalitat de Catalunya o a altres òrgans de control competents, d’acord amb la 
normativa de subvencions vigent.

11.2 Els beneficiaris de les subvencions regulades en aquest Decret llei estan 
obligats a prestar col·laboració i a aportar tota la informació que els sigui requerida 
en l’exercici de les actuacions regulades a l’apartat anterior per part dels òrgans de 
control competents.

Disposicions addicionals 

Primera. Adaptació del Consell de Relacions Laborals
El Govern i els agents socials impulsaran un grup de treball específic per revisar 

el contingut de la Llei 1/2007, del 5 de juny, del Consell de Relacions Laborals, a 
l’efecte d’adequar-se a les necessitats del model de participació institucional, la con-
certació social i el diàleg social permanent que aquest Decret Llei regula i dotant-lo 
de la personalitat jurídica escaient.

Disposicions transitòries

Primera. Adaptació en els òrgans, entitats i empreses públiques
1. En un termini màxim de sis mesos s’iniciaran els tràmits per tal d’adaptar la 

participació institucional i del diàleg social permanent i la concertació social de les 
organitzacions empresarials i sindicals més representatives en les diferents entitats 
o empreses públiques, òrgans, institucions i altres espais de participació integrats a 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en els casos que s’escaigui.

2. Les organitzacions sindicals i empresarials més representatives a què es refe-
reix aquest Decret llei han de ser escoltades en el procediment de modificació nor-
mativa de la regulació dels òrgans de participació institucional vigents en el moment 
d’entrada en vigor de la Llei. 

Segona. Aplicació de la normativa vigent
Mentre es produeix l’adaptació a què fa referència la disposició transitòria pri-

mera, continuen en vigor totes les normes que regulen la participació institucional 
en les entitats públiques i organismes autònoms de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya. 
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Disposicions finals 

Primera. Desplegament reglamentari
S’autoritza el Govern de la Generalitat de Catalunya per aprovar les disposicions 

que siguin necessàries per al seu desplegament. 

Segona. Entrada en vigor
Aquest Decret llei entra en vigor l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya.

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

Barcelona, 24 de març de 2020
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Chakir El Hom-

rani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Antecedents del Decret llei
1. Memòria general del Director general Relacions Laborals, Treball Autònom, 

Seguretat i Salut Laboral
2. Memòria econòmica del Director general Relacions Laborals, Treball Autò-

nom, Seguretat i Salut Laboral
3. Esborrany Projecte de Decret llei pel qual es regula la participació institucio-

nal, el diàleg social permanent i la concertació social de les organitzacions sindicals 
i empresarials més representatives a Catalunya –versió inicial

4. Informe jurídic de la cap de l’Àrea Jurídica de Treball i Relacions Laborals
5. Justificant e_valisa de tramesa de l’expedient al Secretari de Govern
6. Informe de Subdirecció General de Planificació i Gestió Pressupostària de la 

Direcció de Serveis del Departament
7. Informe de la Direcció General de Pressupostos. Departament de la Vicepresi-

dencia, i d’Economia i Hisenda
8. Nota relativa a les observacions rebudes EMC i PDA en relació amb el Pro-

jecte de decret llei
9. Projecte de Decret llei pel qual es regula la participació institucional, el diàleg 

social permanent i la concertació social de les organitzacions sindicals i empresa-
rials més representatives a Catalunya – versió Govern 24 de març de 2020

10. Certificat de la Secretaria de Govern, de 25 de març de 2020
11. Decret llei 9/2020, de 24 de març, pel qual es regula la participació institu-

cional, el diàleg social permanent i la concertació social de les organitzacions sin-
dicals i empresarials més representatives a Catalunya (DOGC 8096 de 26 de març 
de 2020)

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.
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Decret llei 10/2020, del 27 de març, pel qual s’estableixen noves 
mesures extraordinàries per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i 
social del Covid-19
203-00035/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 61801 / Coneixement: Mesa del Parlament, 07.04.2020

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 7 d’abril de 2020, ha pres 
coneixement del Decret Llei 10/2020, pel qual s’estableixen noves mesures extraor-
dinàries per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social del COVID-19D-19, pu-
blicat al DOGC 8098, 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 de març de 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 extraordinària del Govern de la Generalitat del dia 27 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 SIG20VEH0370 - Projecte de decret llei pel qual s’estableixen 
noves mesures extraordinàries per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social 
del COVID-19.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 27 de març de 2020.

Decret llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s’estableixen noves 
mesures extraordinàries per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i 
social del COVID-19

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 pandèmia de la COVID-19 és una emergència sanitària i social mundial que 

justifica la necessitat extraordinària i urgent d’adoptar mesures per fer front a les 
conseqüències de tot tipus derivades dels seus efectes. La Generalitat de Catalunya 
ha adoptat diverses mesures des que l’Organització Mundial de la Salut va declarar, 
el passat 11 de març, la situació de pandèmia. 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 efec-
tes de la  pandèmia generada 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 econòmica, que donava continuïtat a les mesures. Posterior-
ment, es va veure necessari efectuar determinades adaptacions al que establia aquest 
últim Decret llei en matèria de contractació, així com adoptar altres mesures com-
plementàries en matèria de subvencions i ajuts, mesures extraordinàries aplicables 
a les persones jurídiques de dret públic de l’àmbit del sector públic de la Generali-
tat de Catalunya i també mesures en matèria tributària, i es va dictar el Decret llei 
8/2020, de 24 de març.
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Aquest nou Decret llei té per objecte l’adopció de noves mesures per fer front a 
l’impacte sanitari, econòmic i social derivat de la greu situació actual i s’estructura 
en quatre capítols, cinc articles, dos disposicions addicionals, una disposició transi-
tòria i una disposició final.

En primer lloc, el capítol I del Decret llei, de mesures en matèria de despeses de 
personal, aprova la mesura extraordinària i urgent per recuperar l’import del com-
plement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la 
Salut, establert al II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les 
condicions de treball d’aquest personal.

El capítol II estableix mesures en matèria mortuòria, i per això afegeix una dis-
posició addicional a la Llei 2/1997, de 3 d’abril, sobre serveis funeraris. Tenint en 
compte que el nombre de defuncions a Catalunya s’ha incrementat considerablement 
a causa del COVID-19, i malgrat que fins al moment no hi ha evidències sòlides que 
es produeixi infecció a partir dels cadàvers amb persones difuntes per COVID-19, 
es considera adequat establir mesures que permetin agilitar el temps de donar-los el 
corresponent destí final, de conformitat amb les previsions normatives que, en ma-
tèria de serveis funeraris i policia sanitària mortuòria, resulten d’aplicació. Així ma-
teix cal assegurar que la prestació dels serveis funeraris en una situació de pandèmia 
com la que ens ocupa es faci de manera continua i universal, garantint el dret de les 
persones usuàries, en el marc de les disposicions que, en matèria de salut pública, 
s’adoptin per garantir la salut de les persones i reduir els riscos d’infermetat o con-
tagi. A tal efecte, i mentre es mantingui la urgència sanitària, els serveis funeraris 
poden ser declarats per l’autoritat competent en matèria de salut serveis de prestació 
forçosa. Finalment, i amb el mateix objecte, es considera adient establir protocols 
de tractament dels cadàvers afectats pel COVID-19 i en matèria de trasllat per a la 
realització del seu destí final d’inhumació o incineració.

El capítol III, en exercici de les funcions de coordinació i control en l’àmbit de 
l’esport, estableix mesures relatives d’una banda a la suspensió de les assemblees 
generals de qualsevol tipus de les entitats esportives catalanes, preveient el règim 
jurídic d’aplicació una vegada aixecat l’estat d’alarma, suspenent igualment les fa-
cultats dels òrgans competents per elegir juntes o comissions directives d’aquestes 
entitats, finalment es preveu el perllongament automàtic del mandat a aquells òrgans 
directius que vegin durant l’estat d’alarma expirat el seu mandat.

El capítol IV adopta diverses solucions en l’àmbit de les persones jurídiques de 
dret privat subjectes a les disposicions del dret civil català, incloses les societats co-
operatives, i a les juntes de propietaris en les comunitats subjectes a règim de pro-
pietat horitzontal durant la vigència de l’estat d’alarma. Així, es disposa l’ampliació 
dels terminis legalment previstos per a la reunió dels òrgans d’aquestes entitats i la 
possibilitat d’ajornar o modificar les reunions convocades amb anterioritat a la de-
claració de l’estat d’alarma. Així mateix, s’admet la celebració de reunions i l’adop-
ció d’acords per mitjà de videoconferència o d’altres mitjans de comunicació i també 
l’adopció d’acords sense reunions, d’acord amb el requisits previstos pel Codi civil 
de Catalunya i encara que els estatuts no ho prevegin. Finalment, es disposa l’am-
pliació de terminis per elaborar, aprovar i presentar comptes anuals i altres docu-
ments exigibles legalment. En l’àmbit de les cooperatives, a més de les disposicions 
relatives a la convocatòria i celebració de les reunions i a l’adopció d’acords, també 
es regula la possibilitat de suspendre de forma total o parcial l’activitat cooperati-
vitzada, així com la pròrroga del reemborsament de les aportacions de les persones 
sòcies de la cooperativa que causin baixa durant la vigència de l’estat d’alarma. Les 
mesures d’aquest capítol es dicten a l’empara dels articles 124 i 129 de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya. 

Pel que fa a les dues disposicions addicionals, la primera introdueix una precisió 
al que preveu l’article 6.2 del Decret llei 8/2020, de 24 de març, en el sentit que el 
que preveu aquest article podrà ser portat a terme també fent ús de mitjans telemà-
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tics, i, finalment, la segona preveu un règim extraordinari i restrictiu d’extensió dels 
efectes de la força major a determinats esdeveniments, tot condicionant-lo a la reso-
lució que es dicti per al departament competent en matèria de cultura.

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 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.

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  de despeses de personal

Article 1
A partir de l’exercici del 2020, el personal estatutari de l’Institut Català de la Sa-

lut percep les retribucions fixades al II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de 
Sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de 
la Salut, en concepte de complement de productivitat variable referit al compliment 
dels objectius fixats per a l’any anterior.

Capítol II. Mesures en matèria mortuòria  

Article 2
S’afegeix una disposició addicional a la Llei 2/1997, de 3 d’abril, sobre serveis 

funeraris.
«Disposició addicional. Condicions de prestació de serveis funeraris i facultats 

en matèria de policia sanitària mortuòria en situacions d’emergència sanitària greu
1. La prestació dels serveis funeraris en situacions de pandèmia, catàstrofes i 

situacions similars ha de garantir la continuïtat i universalitat del servei, així com 
els drets de les persones usuàries, en el marc de les disposicions que, en matèria de 
salut pública, s’adoptin per garantir la salut de les persones i reduir els riscos d’in-
fermetat o contagi.

A aquests efectes, mentre es mantingui la situació de greu emergència sanitària, 
els serveis funeraris poden ser declarats per l’autoritat competent en matèria de salut 
serveis de prestació forçosa.

La declaració de prestació forçosa implica qualsevol de les accions següents:
a) La possibilitat d’assignar a cada hospital, centre residencial o altres locals i es-

pais medicalitzats  una empresa funerària per a la prestació del servei, quan existei-
xin raons justificades o la possibilitat de derivació directa a una empresa en concret, 
de manera que en aquest cas el dret previst a l’article 3.1.h) de la present Llei relatiu 
a la lliure elecció de l’empresa funerària es podrà exercir, si escau, un cop efectuat 
el trasllat urgent del cadàver al domicili mortuori.

L’assignació de les empreses funeràries s’efectuarà a proposta motivada de l’ens 
local territorial corresponent.
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b) La determinació d’un preu màxim que s’ha d’oferir a les persones usuàries, en 
funció de la modalitat de servei, i que abasti la prestació bàsica imposada legalment. 
Això no exclou el dret de les persones usuàries de pactar un servei superior amb el 
preu corresponent al servei pactat. 

Aquest preu es determinarà per part de l’òrgan competent en matèria de salut, a 
proposta motivada de l’ens local territorial corresponent.

La gestió del servei funerari s’ha de fer en el tanatori (domicili mortuori), encara 
que el tipus de fèretre es determinarà en el moment de realitzar-se el transport del 
cadàver des del centre hospitalari, centre residencial o altre lloc de defunció fins al 
domicili mortuori.

La prestació bàsica ha de permetre optar entre enterrament o incineració, sempre 
que hi hagi disponibilitat. 

En cas d’impossibilitat d’incinerar per manca de capacitat operativa de les ins-
tal·lacions corresponents, es pot procedir a la inhumació provisional, sense perjudici 
de la posterior exhumació i incineració realitzades de conformitat amb la normativa 
de sanitat mortuòria.

Igualment, en cas d’impossibilitat d’enterrament per manca d’espai als cemen-
tiris, es podrà optar per la incineració, llevat que calgui autorització judicial. Es 
respectarà, sempre que sigui possible, la pluralitat de conviccions religioses, filosò-
fiques o culturals.

c) La prestació del servei s’haurà d’adequar a les condicions establertes per les 
autoritats sanitàries en matèria de policia sanitària mortuòria i qualsevol altra que 
resulti aplicable. 

2. A l’efecte de l’adopció de mesures en matèria de policia sanitària mortuòria:
a) Les facultats administratives en matèria de policia sanitària mortuòria s’exer-

ceixen per la persona titular de la Secretaria de Salut Pública. L’òrgan esmentat 
també pot delegar l’exercici de les facultats esmentades en aquest apartat en altres 
òrgans, que poden ser també de l’Administració local. 

b) S’habilita la Secretaria de Salut Pública per exercir la coordinació de les com-
petències sobre serveis funeraris i per imposar obligacions addicionals de caràcter 
excepcional i transitori a les entitats relacionades amb la prestació d’aquests serveis, 
sense perjudici de les requises o expropiacions urgents que convingui adoptar.

c) L’exercici i el contingut dels drets de les persones usuàries dels serveis funera-
ris resten condicionats als requeriments de salut pública que estableixi la Secretaria 
de Salut Pública, la qual ha d’adoptar totes les mesures possibles per fer-los efectius. 

El Govern de la Generalitat, a través dels òrgans en cada cas competents, ha d’es-
tablir els mecanismes adients d’assistència psicològica, acompanyament i suport a la 
gestió del dol de les persones afectades. 

En l’adopció d’aquestes mesures, sempre que sigui possible, es tindrà en compte 
la pluralitat religiosa.  

3. D’acord amb les previsions que estableixi la normativa en matèria de policia 
sanitària mortuòria, la Secretaria de Salut Pública pot disposar:

a) La classificació de cadàvers en grups, segons la causa de defunció, incloent-hi 
els canvis de classificació i l’adaptació dels requisits que hi siguin aplicables, d’acord 
amb l’evolució de les circumstàncies.

b) El transport urgent dels cadàvers al cementiri de la localitat o, si escau, a d’al-
tres de properes, per a la seva inhumació o incineració immediates. 

c) El transport de cadàvers per mitjà de qualsevol mitjà adient, amb l’adaptació, 
si escau, dels requeriments establerts reglamentàriament.

d) La prohibició de les vetlles en tot tipus d’instal·lacions, així com les cerimò-
nies de comiat, civils o religioses, que puguin comportar l’aglomeració de persones 
per evitar el risc de contagis.

e) L’establiment de restriccions en l’acompanyament dels cadàvers a la seva des-
tinació final.
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f) L’habilitació d’espais com a domicilis mortuoris altres que les sales de vetlla i 
els cementiris, establint-ne les condicions higièniques i sanitàries.

g) La prohibició de realitzar pràctiques sobre cadàvers.
h) L’autorització d’inhumacions fora de cementiris comuns establint les condi-

cions higièniques i sanitàries.
i) L’adopció de totes aquelles mesures addicionals que siguin necessaris per ga-

rantir la salut pública i la de totes les persones, familiars o prestadores de serveis 
afectades.»

Capítol III. Mesures relatives al funcionament de les entitats esportives 
a Catalunya

Article 3
Mentre es mantingui l’estat d’alarma, en exercici de les funcions de coordinació 

i control en l’àmbit de l’esport, s’adopten les mesures següents:
a) Se suspèn la realització d’assemblees generals, tant ordinàries com extraordi-

nàries, de les entitats esportives de Catalunya, deixant sense efecte qualsevol con-
vocatòria que ja hagi estat acordada i comunicada i que es tingui previst realitzar a 
partir de l’entrada en vigor del present Decret llei. Una vegada aixecada la suspen-
sió, per raons de seguretat jurídica i evitar situacions d’indefensió, s’hauran de tor-
nar a convocar i comunicar, respectant els períodes establerts legalment.

b) Se suspèn la facultat per convocar per part dels òrgans competents procedi-
ments electorals per elegir la Junta Directiva o la Comissió Directiva de les entitats 
esportives a Catalunya. Els procediments electorals en curs resten suspesos fins a 
l’aixecament de l’estat d’alarma. En el termini d’un mes, comptador a partir de la 
data en què s’aixequi la suspensió, les juntes electorals de les entitats esportives han 
d’aprovar i publicar la reformulació del calendari que haurà de regir el procediment, 
respectant els terminis previstos per a cada fase del procediment electoral pendent 
de realitzar que hagués aprovat l’òrgan convocant i d’acord amb el que determina la 
normativa vigent en matèria d’esports sobre aquesta matèria. 

c) El mandat dels òrgans directius de les entitats esportives a Catalunya que ex-
piri durant l’estat d’alarma es perllonga automàticament fins que es pugui convo-
car i realitzar el corresponent procediment electoral, d’acord amb el que determina 
l’apartat b d’aquest article. 

d) Són nul·les de ple dret les actuacions que vulnerin el que disposen els apartats 
anteriors.  

Capítol IV. Mesures relatives a les persones jurídiques de dret 
privat, juntes de propietaris en règim de propietat horitzontal i a les 
cooperatives catalanes

Article 4. Mesures aplicables a les persones jurídiques de dret privat 
subjectes a les disposicions del dret civil català, incloses les societats 
cooperatives, i a les juntes de propietaris en les comunitats subjectes a 
règim de propietat horitzontal durant la vigència de l’estat d’alarma
4.1 Durant la vigència de l’estat d’alarma actual, els terminis previstos legalment 

per a la reunió dels òrgans col·legiats de les persones jurídiques de dret privat sub-
jectes a les disposicions del dret català, incloses les societats cooperatives, queden 
suspesos a partir de la data de declaració de l’estat d’alarma, i el seu còmput es re-
prèn a partir de la data de finalització de l’estat d’alarma o les seves pròrrogues. Les 
reunions convocades abans de la declaració d’aquest estat que hagin de tenir lloc 
amb posterioritat a aquesta declaració poden ser objecte d’ajornament o de modi-
ficació quant al lloc, mitjà, dia i hora de celebració per qui les ha convocat. Si s’ha 
decidit l’ajornament o la normativa reguladora de l’estat d’alarma impossibilita la 
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celebració de la reunió, aquesta s’ha de tornar a convocar dins del mes següent a la 
data d’aixecament d’aquest estat.

4.2 No obstant el que disposa l’apartat anterior, durant la vigència de l’estat 
d’alarma els òrgans esmentats en l’apartat anterior es poden reunir i adoptar acords 
per mitjà de videoconferència o d’altres mitjans de comunicació, d’acord amb el que 
disposa l’article 312-5.2 del Codi civil de Catalunya, encara que llurs estatuts no 
ho prevegin. Així mateix, els òrgans de govern i llurs comissions delegades també 
poden adoptar acords sense reunió, d’acord amb allò que disposa l’article 312-7 del 
Codi civil de Catalunya, encara que els estatuts no ho prevegin, sempre que ho deci-
deixi la persona que els presideix o ho sol·licitin almenys dos membres.

4.3 Els terminis previstos legalment per elaborar, aprovar i presentar comptes 
anuals i altres documents exigibles s’entenen suspesos a partir de la data de decla-
ració de l’estat d’alarma, i el seu còmput es reprèn a partir de la data de finalització 
de l’estat d’alarma o les seves pròrrogues.

4.4 Els terminis legals o estatutaris per a la convocatòria i celebració de les reu-
nions de les juntes de propietaris en les comunitats subjectes a règim de propietat 
horitzontal resten suspesos a partir de la data de declaració de l’estat d’alarma, i el 
seu còmput es reprèn a partir de la data de finalització de l’estat d’alarma o les seves 
pròrrogues. Les reunions ja convocades que s’hagin de celebrar durant la vigència 
d’aquest estat resten suspeses i s’han de tornar a convocar dins del mes següent al 
seu aixecament, llevat que sigui possible dur-les a terme pels mitjans establerts en 
l’article 312-5.2 del Codi civil de Catalunya. Durant la vigència de l’estat d’alarma, 
queda admesa també la possibilitat d’adoptar acords sense reunió, a instància de la 
persona que presideix la junta, si es compleixen els requisits establerts a l’article 
312-7 del Codi civil de Catalunya.

4.5 Les mesures previstes en aquest article s’entenen vigents des de l’entrada en 
vigor de l’estat d’alarma.

Article 5. Mesures concretes aplicables a les cooperatives catalanes
5.1 De forma excepcional i durant el període d’estat d’alarma, el consell rector 

pot convocar assemblees extraordinàries amb l’antelació mínima que consideri per-
tinent, sempre tenint en compte la urgència de l’acord que cal adoptar. En tot cas, 
serà responsabilitat del consell rector adoptar les mesures pertinents, en atenció a 
les circumstàncies concretes de cada societat cooperativa, per tal que les persones 
sòcies puguin rebre la convocatòria i concórrer a la sessió de l’assemblea que podrà 
fer-se per videoconferència o altres mitjans de comunicació, amb les garanties per-
tinents. A aquests efectes, la convocatòria de la reunió de l’assemblea haurà de fer 
constar la concurrència de les raons que han motivat fer la convocatòria amb una 
antelació inferior als 15 dies que preveu l’article 44 de la Llei 12/2015, de 9 de ju-
liol, de cooperatives.

5.2 De forma excepcional i durant el període d’estat d’alarma, el Consell Rec-
tor, segons les circumstàncies concretes de cada cooperativa, podrà disposar altres 
mecanismes diferents als establerts a l’article 48.2 de la Llei de cooperatives amb 
relació a l’obligació de posar a disposició de les persones sòcies el nombre de vots 
socials que correspon a cada persona sòcia.

5.3 De forma excepcional amb relació al que estableix l’article 134 de la Llei 
12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives, durant tot el període d’estat d’alarma, el 
consell rector pot acordar la suspensió total o parcial de l’activitat cooperativitzada 
de totes les persones sòcies treballadores, sòcies de treball, o persones treballadores 
o d’una part d’aquestes, quan es donin els requisits següents:

a) Que la cooperativa tingui més de 100 persones sòcies treballadores, sòcies de 
treball o treballadores.
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b) Que no sigui possible fer l’assemblea ni de forma presencial, ni telemàtica, a 
causa de les mesures sanitàries que cal seguir per dur a terme reunions i a la manca 
de mitjans telemàtics. 

A aquests efectes, caldrà que en l’acord es motivi la concurrència dels requisits 
indicats.

5.4 El reemborsament de les aportacions de les persones sòcies de la cooperati-
va que causin baixa durant la vigència de l’estat d’alarma queda prorrogat fins que 
transcorrin sis mesos comptadors des que finalitzi l’estat d’alarma.

5.5 Les mesures previstes en aquest article s’entenen vigents des de l’entrada en 
vigor de l’estat d’alarma.

Disposicions addicionals

Primera
El que es preveu a l’article 6.2 del Decret llei  8/2020, de 24 de març, de modifi-

cació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, podrà ser portat a terme també 
fent ús de mitjans telemàtics.

Segona
1. En els casos de suspensió o ajornament dels esdeveniments culturals que, per 

la seva rellevància, envergadura o naturalesa internacional, requereixen una prepa-
ració especial i depenen en gran mesura de la mobilitat dels assistents, fins i tot, 
quan es preveu que tinguin lloc després de l’aixecament de l’estat d’alarma, els serà 
d’aplicació els supòsit de la força major sempre que es donin els requisits següents:

a) Que estiguessin programats i la venda de localitats iniciada abans del dia 13 
de març de 2020.

b) Que totes o part de les actuacions preparatòries que siguin necessàries per 
garantir la celebració en les dates programades, obligatòriament s’hagin de portar 
a terme dins del període de l’estat d’alarma, o que la modificació de les que s’han 
fet abans no sigui factible, com a conseqüència de l’estat d’alarma. A tal efecte, es 
consideren actuacions preparatòries entre d’altres, les contractacions logístiques o 
artístiques, l’obtenció de llicències o drets d’ocupació. 

2. El que s’estableix en el apartat anterior restarà condicionat al fet que el Depar-
tament de Cultura determini, mitjançant resolució i a instància de part, els esdeve-
niments culturals que compleixen aquests requisits en funció de la seva repercussió 
econòmica, mediàtica i cultural, el gran nombre d’entrades venudes en el moment 
de declarar-se l’estat d’alarma i el manteniment de futures edicions.

Disposició transitòria
El que es disposa en aquest Decret llei restarà vigent fins que no s’aixequi l’es-

tat d’alarma decretat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, que declara l’estat 
d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, 
excepte que s’estableixi un altre termini de vigència i llevat del que es disposa a 
l’article 1.

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, 27 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 27.3.20
2. Comunicat al secretari del Govern
3. Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 13/2008 de 26.3.20
4. Informe jurídic de 26.3.20
5. Nota de la Direcció General de la Funció Pública de 27.3.20
6. Certificat de la Comissió Tècnica de la Funció Publica sessió 27.3.20

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