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Disposició final
Entrada en vigor (25-11-2020)

DECRET LLEI 47/2020, de 24 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter econòmic 
en el sector de les instal·lacions juvenils, de mesures en el sector de les cooperatives i de 
modificació del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter 
social per fer front a les conseqüències de la COVID-19, i del Decret llei 42/2020, de 10 de 
novembre, de mesures urgents de suport a entitats del tercer sector social. (DOGC 25-11-
2020)

L'article 67.6.a) de l'Estatut preveu que els decrets llei siguin promulgats, en nom del rei, pel 
president o presidenta de la Generalitat.

De conformitat amb el que disposen l'article 6 i concordants de la Llei 13/2008, del 5 de 
novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i vist el Decret 114/2020, de 30 de 
setembre, de substitució del president de la Generalitat de Catalunya;
D'acord amb l'anterior, promulgo el següent
 
DECRET LLEI
 
Exposició de motius
La situació de pandèmia generada per la COVID-19 ha provocat una situació d'excepcionalitat 
en molts sectors, la qual cosa requereix un desplegament continu de mesures extraordinàries 
de caràcter social i econòmic. Aquest Decret llei té per objecte establir mesures 
complementàries i urgents de suport adreçades a les entitats i les empreses del sector 
d'instal·lacions juvenils: les cases de colònies, els albergs de joventut, les granges escola, les 
aules de natura i els campaments juvenils. Totes s'han vist greument afectades pels efectes de 
la pandèmia.

A banda d'aquesta afectació generalitzada des de l'inici de la pandèmia, cal afegir-hi els efectes 
derivats de la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen i es 
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la 
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, amb l'objectiu d'aturar el ritme de propagació 
de la pandèmia, suspenent o afectant les activitats que potencien o requereixen la mobilitat de 
la ciutadania. En aquest sentit, les noves mesures anti-COVID han comportat la suspensió o 
l'afectació negativa de totes les activitats que es porten a terme en el sector de les 
instal·lacions juvenils. Aquesta situació està condicionada a l'evolució sanitària de la pandèmia 
i a les condicions objectives que es donin des de l'àmbit de la salut pública, però, així i tot, és 
necessari prendre mesures per pal·liar-ne l'impacte.

En aquest context, dins del sector de l'educació en el lleure, cal tenir en compte la situació 
crítica de les persones, les entitats i les empreses titulars o gestores d'instal·lacions juvenils. En 
efecte, la situació de pandèmia per la COVID-19, des del seu inici, ha tingut i està tenint un 
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impacte greu en aquestes instal·lacions, atès que han hagut d'aturar-ne completament 
l'activitat durant un període de temps prolongat, han hagut de retornar bestretes per 
cancel·lació d'activitats, han vist que la seva demanda es reduïa molt en els mesos en què 
podien desenvolupar l'activitat i han hagut d'adaptar-se constantment a les mesures de 
prevenció i protecció sanitàries que han establert en cada moment els òrgans competents. 
Totes aquestes circumstàncies posen en risc la viabilitat de la continuïtat d'una bona part del 
sector, el qual, a més de generar llocs de treball i serveis associats a aquestes instal·lacions, 
s'erigeix com un sector estratègic per fer front, ara i en un futur, a les conseqüències que pot 
tenir la situació de pandèmia actual per als infants i els adolescents, sobretot per als menors 
més vulnerables des del punt de vista socioeconòmic.

El Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en 
centres educatius i en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer 
front a les conseqüències de la COVID-19, preveu un ajut adreçat a les entitats privades titulars 
o gestores d'instal·lacions juvenils, a fi de fer front a la situació greu que està patint el sector. 
No obstant això, cal tenir en compte que aquestes instal·lacions estan patint d'una manera 
especialment significativa les conseqüències de la crisi derivada de la pandèmia esmentada. En 
aquest sentit, per pal·liar l'afectació de les darreres mesures decretades per la prevenció de la 
COVID-19, és necessari un nou ajut per mantenir la viabilitat de les instal·lacions juvenils; un 
ajut que tingui en compte, d'una banda, el nombre de places de cada instal·lació i, d'altra 
banda, el nombre d'instal·lacions de la qual sigui titular o gestora l'entitat o l'empresa 
beneficiària.

Aquest sector esdevé cabdal a l'hora de garantir, de la millor manera possible, que els infants i 
els joves del nostre país tinguin, ara i en un futur, espais per desenvolupar-se plenament des 
del punt de vista personal, físic i emocional. Les instal·lacions juvenils, a més d'afavorir les 
activitats d'educació en el lleure, són eines educatives vitals de qualitat a través de les quals els 
infants i els joves aprenen, es diverteixen i tenen un contacte més freqüent amb la natura i el 
seu entorn.
Per afrontar les dificultats greus que està patint el sector de l'educació en el lleure i les 
instal·lacions juvenils, cal una acció pública de suport complementària a les existents perquè 
les persones, les entitats i les empreses puguin fer front a la situació de pandèmia per la 
COVID-19, mitjançant un ajut econòmic extraordinari d'urgència, que s'estableix en una 
modalitat per a les instal·lacions juvenils.

En matèria de cooperatives, i atenent l'impacte econòmic i empresarial de les mesures 
sanitàries adoptades i que se segueixen adoptant per la COVID-19, cal preveure el 
perllongament d'algunes de les mesures extraordinàries establertes amb relació a les 
cooperatives catalanes en el capítol III del Decret llei 19/2020, de 19 de maig, de mesures 
complementàries en matèria social i sanitària per pal·liar els efectes de la pandèmia generada 
per la COVID-19.

En aquest sentit, mitjançant aquest Decret llei es perllonguen, fins al 31 de desembre del 2021, 
totes les mesures que preveu el capítol esmentat, llevat de les que estableixen els articles 3.4, 
3.7, 3.8 i 6 del Decret llei esmentat, atès que, per la seva naturalesa i contingut, no se'n 
justifica el perllongament. Així mateix, i atenent l'experiència en l'aplicació de les mesures fins 
ara vigents, a petició del sector, s'hi incorporen petits canvis de contingut o matisacions amb 
relació a aquestes mesures que es perllonguen, com ara: estendre la potestat del Consell 
Rector de les societats cooperatives de convocar, amb el termini d'antelació que consideri 
pertinent, també les assemblees ordinàries; ampliar el termini per notificar a les persones 
sòcies les actes de les assemblees virtuals de 3 a 15 dies, i preveure que, amb caràcter 
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excepcional, els nomenaments dels càrrecs de les societats cooperatives i dels diferents òrgans 
socials, el mandat dels quals caduqui durant l'any 2020 i amb anterioritat al 9 de maig de 2021, 
s'entenen vigents fins a la primera assemblea que es convoqui, que, en tot cas, s'ha de fer com 
a molt tard el 31 de desembre del 2021.

D'altra banda, el capítol II del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures 
extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19, regula les 
mesures de caràcter social en l'àmbit de la cultura, i crea un ajut extraordinari, en forma de 
prestació econòmica de pagament únic, d'un import fix de 750 euros, destinat a les persones 
professionals i tècniques de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d'altres 
activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya.

És voluntat del Govern atendre totes les sol·licituds amb dret a l'ajut amb independència del 
moment de la presentació. Per aquest motiu, es fa necessari modificar alguns articles del 
Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, esmentat, i eliminar la previsió de l'atorgament dels 
ajuts segons l'ordre cronològic de presentació de les sol·licituds i establir que el criteri per 
atorgar els ajuts és la presentació dins del termini, sempre que s'acompleixin els requisits que 
es preveuen i d'acord amb la disponibilitat pressupostària. En cas que no hi hagi prou dotació 
pressupostària, i en cas que no es pugui ampliar l'import, els ajuts s'hauran d'atorgar 
prioritàriament i preferentment als beneficiaris amb menys ingressos, i fins a l'exhauriment 
total de la dotació.

Igualment, i a fi de garantir que aquest ajut efectivament arriba al col·lectiu del sector de la 
cultura directament afectat per les suspensions d'activitats i serveis ocasionades arran de la 
crisi sanitària de la COVID-19, es modifiquen altres articles del capítol II del Decret llei 39/2020, 
de 3 de novembre, que pretenen adequar aquesta prestació a la seva finalitat última, així com 
garantir l'agilitat en el procés, la tramitació i el pagament d'aquests ajuts als professionals i 
tècnics del sector cultural més necessitat en aquests moments.

Així mateix, aquest Decret llei inclou també altres dues modificacions del Decret llei 39/2020, 
de 3 de novembre, que tenen com a objectiu clarificar els conceptes que s'inclouen en els 
imports que estableix l'annex 6 relatiu als serveis en matèria d'acolliment i adopció, així com 
modificar la disposició final segona del mateix Decret llei, a fi de poder establir noves 
condicions per millorar la prestació de serveis en els casos en què s'hagin de prestar 
mitjançant contractes o convenis.
Finalment, i també amb la voluntat del Govern d'atendre totes les sol·licituds amb dret a l'ajut 
amb independència del moment en què es van presentar, es modifiquen els articles 4 i 7 del 
Decret llei 42/2020, de 10 de novembre, de mesures urgents de suport a entitats del tercer 
sector social, a fi d'eliminar la previsió de l'atorgament dels ajuts segons l'ordre cronològic de 
presentació de les sol·licituds i establir l'ampliació de la dotació pressupostària en cas que 
s'exhaureixi el crèdit per atendre totes les sol·licituds que compleixin els requisits per ser-ne 
beneficiari. També es modifiquen l'article 2.3 a fi de fer un aclariment sobre les entitats 
beneficiàries, l'article 5 en relació amb els efectes de les declaracions responsables i l'article 6 
per equiparar l'ajut a les entitats que descriu l'article 2.1 a altres ajuts de compensació que 
està aprovant el Govern.

Per tant, en ús de l'autorització que concedeix l'article 64 de l'Estatut d'autonomia de 
Catalunya, de conformitat amb l'article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la 
presidència de la Generalitat i del Govern;

A proposta del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies i d'acord amb el Govern,
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Decreto:
 
Capítol I
Ajut extraordinari per a les entitats, les empreses i les persones treballadores autònomes 

titulars o gestores d'instal·lacions juvenils
 
Article 1
Objecte i finalitat
S'estableix un ajut extraordinari d'emergència, en forma de prestació econòmica de pagament 
únic, destinat a les entitats, les empreses i les persones treballadores autònomes titulars o 
gestores d'instal·lacions juvenils. Aquest ajut té com a finalitat afavorir la sostenibilitat 
econòmica del sector, que ha patit una reducció dràstica i involuntària dels seus ingressos 
econòmics o un increment de les despeses com a conseqüència de la crisi sanitària de la 
COVID-19 i, en especial, a causa de les noves mesures que adopta la Resolució SLT/2700/2020, 
de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut 
pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de 
Catalunya.
 
Article 2
Beneficiaris i requisits
2.1 Poden ser beneficiàries d'aquest ajut les entitats, les empreses i les persones treballadores 
autònomes titulars o gestores d'instal·lacions juvenils que preveu la Llei 38/1991, de 30 de 
desembre, d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, que no es trobin en cap 
de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari que regula l'article 13 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2.2 Les instal·lacions per les quals se sol·liciti l'ajut han d'estar inscrites en el Registre 
d'instal·lacions juvenils de la Direcció General de Joventut.
 
Article 3
Quantia
3.1 La quantia de l'ajut, que s'abona en un pagament únic, consisteix en una aportació única de 
5.000,00 euros per cada instal·lació juvenil, la qual es complementa amb una aportació de 25 
euros per a cada plaça registrada de la instal·lació juvenil inscrita en el Registre d'instal·lacions 
juvenils de la Direcció General de Joventut, amb un màxim total de 40.000,00 euros per a cada 
entitat, empresa o persona treballadora autònoma sol·licitant.
3.2 El pagament de l'ajut s'ha de fer mitjançant una bestreta del 100% de l'import total, que es 
farà efectiva a partir del moment en què es notifiqui la resolució definitiva d'atorgament, 
sense necessitat d'aportar cap aval o garantia.
 
Article 4
Atorgament, pagament i compatibilitats
4.1 Aquest ajut s'atorga en un pagament únic pel procediment de concurrència no 
competitiva.

4.2 El criteri d'atorgament dels ajuts serà la presentació dins del termini de la sol·licitud, 
sempre que s'acompleixin els requisits per ser-ne beneficiari i d'acord amb la disponibilitat de 
crèdit. En cas que s'exhaureixi la dotació pressupostària, s'ampliarà la dotació d'acord amb 
l'article 7.2.
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4.3 Aquest ajut és incompatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció pública 
o privada, destinat a la mateixa finalitat, excepte amb els ajuts que preveu el Decret llei 
41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres 
educatius i en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a 
les conseqüències de la COVID-19, amb els quals sí és compatible.
 
Article 5
Procediment de sol·licitud i acreditació dels requisits
5.1 Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de l'ajut i la seva 
justificació s'han de presentar segons els models normalitzats i seguint les indicacions, que 
estaran disponibles a l'apartat Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

5.2 Només es pot sol·licitar un ajut per cada instal·lació juvenil. En cas que es presenti més 
d'una sol·licitud per una mateixa instal·lació juvenil, no s'acumulen. Només es considera vàlida 
la primera sol·licitud i les següents no s'admetran. No obstant això, l'òrgan gestor, si escau, pot 
valorar conjuntament les diverses sol·licituds presentades per a una mateixa instal·lació, a fi de 
determinar quina és la sol·licitud vàlida que s'ha de tramitar.

5.3 La situació d'excepcionalitat obliga a prendre mesures de simplificació administrativa i, per 
aquest motiu, la sol·licitud conté les declaracions responsables que acrediten el compliment 
dels requisits que estableix l'article 2, incloent-hi la declaració de les dades del compte bancari,  
en què s'haurà d'efectuar el pagament que ha de servir per donar-los d'alta com a creditors de 
la Generalitat. La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de tot el que es preveu a la 
convocatòria i faculta l'ens competent per comprovar la conformitat de les dades que s'hi 
contenen o es declaren, així com l'autorització expressa per consultar dades tributàries.
 
Article 6
Aprovació, instrucció i resolució de la convocatòria
6.1 La persona titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha d'aprovar la 
resolució de convocatòria d'aquest ajut extraordinari. La convocatòria s'ha de publicar en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, la qual ha de concretar el procediment de 
tramitació i concessió de l'ajut, així com el termini per presentar les sol·licituds.
L'òrgan competent per resoldre les sol·licituds presentades és la Direcció General de Joventut 
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. La tramitació de les sol·licituds s'ha de fer 
a través de la Sub-direcció General de Joventut.

6.2 El termini màxim per notificar i emetre resolució és de tres mesos a comptar a partir de 
l'endemà de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, sens perjudici que 
la convocatòria pugui reduir aquest termini.
En cas que hagi finalitzat el termini establert i no s'hagi notificat la resolució expressa, la 
sol·licitud s'ha d'entendre desestimada per silenci administratiu, d'acord amb el que estableix 
l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya.
 
Article 7
Dotació pressupostària
7.1 L'import màxim corresponent al pagament d'aquest ajut per a l'exercici 2020 és de 
3.500.000,00 euros, a càrrec de les partides pressupostàries D/470000190/3171, 
D/481000190/3171 i D/482000190/3171 del centre gestor BE09.
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7.2 L'import màxim que es destina a aquesta línia d'ajut per a l'exercici 2020 es pot ampliar 
mitjançant resolució de la persona titular de l'òrgan concedent, d'acord amb el crèdit 
disponible a la partida.
 
Article 8
Justificació i verificació
8.1 D'acord amb l'article 30.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
la concessió d'aquestes subvencions no requerirà cap altra justificació que l'acreditació del 
compliment dels requisits que s'indiquen a l'article 2 mitjançant la declaració responsable en 
els termes que estableix l'article 5.3, sens perjudici dels controls que es puguin dur a terme 
amb posterioritat.

8.2 L'òrgan instructor, a fi d'obtenir una evidència raonable sobre la correcta aplicació dels 
ajuts, elaborarà un pla de verificació posterior al reconeixement de l'obligació, que pot 
comportar que les persones sol·licitants presentin la documentació acreditativa que s'indica en 
la convocatòria quan així se sol·liciti.
 
Capítol II
Mesures urgents aplicables a les societats cooperatives catalanes
 
Article 9
Mesures relatives a la convocatòria i celebració de les assemblees generals
9.1 De manera excepcional i fins al 31 de desembre de 2021, encara que els estatuts de les 
societats cooperatives no ho prevegin, el Consell Rector pot convocar amb l'antelació mínima i 
màxima que consideri pertinent les assemblees generals, tant ordinàries com extraordinàries, 
sempre tenint en compte la urgència de l'acord que cal adoptar.
Aquesta convocatòria es pot efectuar telemàticament. En tot cas, és responsabilitat del Consell 
Rector adoptar les mesures pertinents, en atenció a les circumstàncies concretes de cada 
societat cooperativa, per tal que els socis i sòcies puguin rebre la convocatòria i concórrer a la 
sessió de l'assemblea amb les garanties pertinents.

9.2 De manera excepcional, i fins al 31 de desembre de 2021, encara que els estatuts de les 
societats cooperatives no ho prevegin, es pot celebrar l'assemblea general, tant ordinària com 
extraordinària, i es poden adoptar acords mitjançant videoconferència o altres mitjans de 
comunicació que permetin la participació a distància dels socis i sòcies.
Les reunions que se celebrin d'aquesta manera s'entenen que han tingut lloc al domicili social 
de la cooperativa.
Igualment, fins al 31 de desembre de 2021, les persones sòcies poden participar a l'assemblea 
emprant mitjans virtuals, encara que aquests no estiguin previstos als estatuts socials.

9.3 En la convocatòria que el Consell Rector faci, d'acord amb el que preveuen els apartats 
anteriors, s'han de fer constar les raons d'excepcionalitat per les quals s'ha de fer d'aquesta 
manera i especificar detalladament com es durà a terme, en primera i en segona convocatòria. 
En tot cas, és responsabilitat del Consell Rector adoptar les mesures pertinents, en atenció a 
les circumstàncies concretes de cada societat cooperativa, per tal que els socis i sòcies rebin la 
convocatòria i puguin participar en l'assemblea convocada.
En l'acta de la sessió, a més de les circumstàncies que indica l'article 51 de la Llei de 
cooperatives, el secretari o secretària del Consell Rector ha de deixar constància expressa que 
ha reconegut la identitat de totes les persones assistents. L'acta aprovada s'ha de remetre, en 
el termini màxim de quinze dies des que va tenir lloc la reunió, a les adreces de correu 
electrònic de cadascuna de les persones assistents.
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En tots els casos, en la convocatòria s'ha de fer possible l'accés, d'ençà del moment en què es 
faci, als documents als quals es refereix l'article 39.2.d) de la Llei 12/2015, del 9 de juliol, de 
cooperatives.

9.4 De manera excepcional, i fins al 31 de desembre de 2021, el Consell Rector, segons les 
circumstàncies concretes de cada societat cooperativa, pot disposar mecanismes diferents als 
que estableix l'article 48.2 de la Llei de cooperatives en relació amb l'obligació de posar a 
disposició dels socis i sòcies el nombre de vots socials que correspon a cada persona. En tot 
cas, els mecanismes que s'articulin han d'oferir als socis i sòcies les mateixes garanties que 
l'article 48.2 de la Llei de cooperatives.

9.5 De manera excepcional, i fins al 31 de desembre de 2021, a les assemblees generals 
convocades, cada soci o sòcia pot disposar com a màxim de cinc vots delegats, que han de 
complir els requisits que exigeix l'article 49.1 de la Llei de cooperatives.

9.6 De manera excepcional, i fins al 31 de desembre de 2021, les societats cooperatives que, 
conforme amb l'article 50 de la Llei de cooperatives, constitueixin la seva assemblea general 
mitjançant assemblees de delegats o delegades, no estan obligades a celebrar abans les 
assemblees preparatòries o de secció, encara que els seus estatuts ho prevegin. El Consell 
Rector ha de motivar en la convocatòria de l'assemblea general les raons per les quals no es 
poden fer les assemblees preparatòries o de secció.
Tanmateix, per a les cooperatives que convoquin assemblees preparatòries o de secció, els 
nomenaments dels delegats o delegades que esgotin el seu mandat a partir de la data de 
declaració de l'estat d'alarma i dins de l'exercici 2020 s'entenen prorrogats fins al 31 de 
desembre de 2021.
Igualment, queden prorrogats fins al 31 de desembre de 2021 els nomenaments de delegats o 
delegades que s'hagin produït abans de la declaració de l'estat d'alarma, i per tant, poden 
actuar en les assemblees generals que tinguin lloc fins a aquesta data. En el cas que s'hagi 
designat un delegat o delegada per a una assemblea concreta, i aquesta s'hagi ajornat en la 
forma legalment prevista amb motiu de l'estat d'alarma, es considera vigent la designació fins 
al moment en què es faci l'assemblea per la qual va ser designat o designada.
 
Article 10
Mesures en relació amb el Consell Rector
10.1 De manera excepcional i fins al 31 de desembre de 2021, encara que els estatuts de les 
societats cooperatives no ho prevegin, el Consell Rector i les comissions delegades es poden 
reunir i adoptar acords per mitjà de videoconferència o altres mitjans de comunicació que 
permetin la participació a distància dels socis i sòcies, d'acord amb el que disposa l'article 
57.1.e) de la Llei de cooperatives.
Les reunions que se celebrin d'aquesta manera s'entenen que han tingut lloc al domicili social 
de la cooperativa.
Igualment, fins al 31 de desembre de 2021, els membres d'aquests òrgans poden participar 
emprant mitjans virtuals, encara que aquests no estiguin previstos als estatuts socials.

10.2 El Consell Rector també pot adoptar acords sense reunió, segons el que disposa l'article 
312-7 del Codi civil de Catalunya, encara que els estatuts de la societat cooperativa no ho 
prevegin, sempre que ho decideixi la persona que els presideix o ho sol·licitin almenys dos 
membres.
 

8



SÍNTESIS DIARIA

Article 11
Mesura excepcional respecte a les causes de dissolució
Als efectes exclusius de determinar la concurrència de la causa de dissolució que preveu 
l'article 102.1.e) de la Llei de cooperatives, no es prendrà en consideració per al còmput del 
termini previst l'exercici tancat en l'any en què s'hagi declarat l'estat d'alarma.
 
Article 12
Mesura de perllongament de la vigència dels nomenaments dels càrrecs dels òrgans de 

les cooperatives
Amb caràcter excepcional, els nomenaments dels càrrecs de les societats cooperatives i dels 
diferents òrgans socials, el mandat dels quals caduqui durant l'any 2020 i amb anterioritat al 9 
de maig de 2021, s'entenen vigents fins a la primera assemblea que es convoqui que, en tot 
cas, s'ha de fer com a molt tard el 31 de desembre de 2021. A aquests efectes, en la 
certificació de l'acord del nomenament dels nous càrrecs que es presenti al Registre s'hi ha de 
fer constar aquesta circumstància.
 
Capítol III
Modificació  del  capítol  II  del  Decret  llei  39/2020,  de  3  de  novembre,  de  mesures 

extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19
 
Article 13
Es modifica l'article 8 del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, que queda redactat de la 

manera següent:

“Article 8
”Objecte i finalitat de la prestació

”S'estableix un ajut extraordinari, en forma de prestació econòmica de pagament únic, per un 
import fix de 750 euros destinat a les persones professionals i tècniques de les arts escèniques, 
arts visuals, música, i d'altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a 
Catalunya, que té com a finalitat afavorir la sostenibilitat econòmica del sector cultural i pal·liar 
la situació de necessitat material i de vulnerabilitat d'aquestes persones i les seves unitats 
familiars a Catalunya, que han patit una reducció dràstica i involuntària dels seus ingressos 
econòmics com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19 i, en especial, de les noves 
mesures adoptades per la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es 
prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot 
epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 al territori de Catalunya.”
 
Article 14
Es modifica l'article 9 del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, que queda redactat de la 

manera següent:

“Article 9
”Persones beneficiàries i requisits
”Les persones beneficiàries de la prestació extraordinària per a les persones professionals i 
tècniques de les arts escèniques, arts visuals, música, i d'altres activitats culturals suspeses per 
raó de la crisi sanitària a Catalunya són les persones que acreditin el compliment dels requisits 
següents:
”a) Ser més gran de divuit anys.
”b) Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya.
”c) Haver exercit alguna activitat professional, per compte propi, en situació d'alta en el Règim 
especial d'autònoms de la Seguretat Social (RETA), o per compte d'altri, en el Sistema especial 
d'artistes del Règim general de la Seguretat Social, per activitats de les arts escèniques, arts 
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visuals, música, i d'altres activitats culturals, ja siguin artístiques, tècniques o de docència, 
suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya, o bé al Règim general de la Seguretat Social 
per a les mateixes activitats, com a mínim 1 dia l'any 2020.
”d) El ingressos obtinguts durant els tres primers trimestres de 2020 de la persona beneficiària 
no han de superar l'import de 13.000 euros.
”e) Acreditar de manera fefaent les activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a 
Catalunya (festivals, espectacles, concerts, xerrades, recitals, tallers, o altres), així com els 
serveis pels quals havia estat contractada o als quals s'havia compromès.
”f) Acreditar que les activitats suspeses han estat cancel·lades per l'entitat o l'empresa 
organitzadora.”
 
Article 15
Es modifica l'article 11 del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, que queda redactat de 

la manera següent:

“Article 11
”Procediment de tramitació
”11.1 L'òrgan competent del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha d'aprovar una 
resolució de convocatòria que s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC), la qual ha de concretar el procediment de tramitació i concessió de la 
prestació, d'acord amb el que preveu l'apartat 8 d'aquest article.
”11.2 Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva 
justificació s'han de presentar segons models normalitzats i seguint les indicacions que estaran 
disponibles a l'espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya. El termini per 
presentar les sol·licituds restarà obert set dies naturals des de l'endemà de la publicació en el 
DOGC de la Resolució de la convocatòria d'aquest ajut.
”11.3 La situació d'excepcionalitat obliga a prendre mesures de simplificació administrativa i, 
per aquest motiu, en la fase de tramitació s'ha de declarar responsablement el compliment 
dels requisits mitjançant la sol·licitud.
”11.4 La presentació de les declaracions responsables faculta l'Administració per verificar en 
qualsevol moment la veracitat de les dades declarades. La inexactitud o falsedat de les 
declaracions responsables pot determinar l'exclusió de la persona sol·licitant de la 
convocatòria, i ser causa de revocació, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o 
administratives de qualsevol tipus en què hagi pogut incórrer.
”11.5 L'òrgan instructor, per tal d'obtenir una evidència raonable sobre la correcta aplicació de 
l'ajut, fa un pla de verificació posterior que pot comportar la presentació, per part de les 
persones sol·licitants, de la documentació acreditativa que s'indica a la convocatòria, quan així 
se sol·liciti.
”11.6 El termini màxim per notificar i emetre resolució és de tres mesos comptats des de 
l'endemà de la data de presentació de la sol·licitud, sens perjudici que la convocatòria pugui 
reduir aquest termini. Finalitzat el termini establert sense haver-se notificat la resolució 
expressa, la sol·licitud s'ha d'entendre desestimada.
”11.7 L'òrgan competent per a la tramitació i resolució de les sol·licituds de la prestació 
extraordinària per a les persones professionals i tècniques de les arts escèniques, arts visuals, 
música, i d'altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya és la 
Direcció General de Prestacions Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
”11.8 El criteri d'atorgament dels ajuts és la presentació dins del termini de la sol·licitud, 
sempre que es compleixin els requisits per ser-ne beneficiari i d'acord amb la disponibilitat de 
crèdit. Si la dotació pressupostària no és suficient per a totes les sol·licituds presentades, i no 
és possible ampliar aquesta dotació, l'ajut s'ha d'atorgar de manera prioritària i preferent als 
beneficiaris amb menys ingressos, fins a l'exhauriment total de la dotació.”
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Article 16
Es modifica l'article 12 del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, que queda redactat de 

la manera següent:

“Article 12
”Aplicació pressupostària i finançament
”L'import màxim corresponent al pagament d'aquests ajuts, per a l'exercici 2020, és de 
6.500.000 euros i s'imputa a la partida pressupostària D/480000190 del centre gestor BE19. 
L'import màxim destinat a aquest ajut es pot ampliar mitjançant resolució de la persona titular 
de l'òrgan concedent, d'acord amb el crèdit disponible a la partida.”
  
Capítol IV
Modificació  de  l'annex  6  del  Decret  llei  39/2020,  de  3  de  novembre,  de  mesures 

extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19
 
Article 17
Es modifica l'annex 6 del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, que queda redactat de la 

manera següent:

“Annex 6
”Increment del preu dels serveis en matèria d'acolliment i adopció
 
”Servei de formació i valoració de les famílies que sol·liciten l'acolliment en família aliena (AFA)
 

 Anterior Incremen
t

Total amb 
increment

Lot 50 201.537,8
8 4.843,84 206.381,72

Lot 80 294.698,2
6 7.199,30 301.897,56

 
”L'import total correspon a la part fixa del contracte incrementada més l'import corresponent 
a la despesa per disposar d'una línia d'atenció telefònica. A aquests imports caldrà afegir, quan 
correspongui, els imports per incentius i famílies col·laboradores d'acord amb els plecs que 
regeixen els contractes.
 
”Servei de preparació i valoració dels sol·licitants d'adopció i seguiment de menors en 
acolliment familiar preadoptiu (VAS)
 

 Anterior Incremen
t

Total amb 
increment

Lot 1 318.382,7
6

6.342,33 324.725,09

Lots 2 i 3 189.651,2
6

4.351,35 194.002,61

Lot 4 176.698,3
4

4.351,35 181.049,69

 
”L'import total correspon a la part fixa del contracte incrementada més la part variable 
corresponent a les valoracions.

11



SÍNTESIS DIARIA

 
”Servei d'acolliment familiar d'infants i adolescents en unitat convivencial d'acció educativa 
(UCAE)
 

 Anterior Incremen
t

Total amb 
increment

UCAE 1 infant 34.520,42 862,81 35.383,23
UCAE 2 infants 37.580,42 862,81 38.443,23
UCAE 3 infants 40.640,42 862,81 41.503,23
UCAE 4 infants 43.700,42 862,81 44.563,23
 
”Convenis de col·laboració en matèria de preparació i valoració de les famílies sol·licitants 
d'adopció internacional, formació i valoració de les famílies sol·licitants d'acolliment en família 
aliena sense finalitat adoptiva i el corresponent seguiment i la preparació i la valoració dels 
sol·licitants d'adopció de menors tutelats per la Generalitat
 

 Anterior Incremen
t

Total amb 
increment

CC Baix Ebre 223.917,0
1

5.229,35 229.146,36

CBS Ripollès 176.172,5
1

3.413,95 179.586,46

 
“L'import total correspon a la part fixa del conveni incrementada més l'import corresponent a 
la despesa per disposar d'una línia d'atenció telefònica més la part variable corresponent a les 
valoracions. A aquests imports caldrà afegir-hi, quan correspongui, els imports per incentius i 
famílies col·laboradores d'acord amb la regulació que estableixen els convenis.”
 
 
Capítol V
Modificació de la disposició final segona del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de 

mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la 
COVID-19

 
Article 18
Es modifica l'apartat  3 de la  disposició final  segona del  Decret  llei  39/2020,  de 3 de 

novembre, que queda redactat de la manera següent:

“En el cas dels serveis que no tenen els preus establerts a la Cartera de serveis socials, l'import 
es podrà modificar mitjançant la Resolució de convocatòria pública de provisió de serveis, i 
començarà a ser aplicable a partir de la formalització de noves provisions, d'acord amb el que 
estableix el Decret 69/2020, de 14 de juliol, d'acreditació, concert social i gestió delegada en la 
Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública.

”Així mateix, l'import també es podrà modificar mitjançant els convenis o contractes que es 
puguin subscriure en matèria d'acolliment i adopció. Aquesta modificació començarà a ser 
aplicable a partir de la formalització dels nous contractes o convenis.”
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Capítol VI
Modificació del Decret llei 42/2020, de 10 de novembre, de mesures urgents de suport a 

entitats del tercer sector social
 
Article 19
Es modifica l'apartat 3 de l'article 2 del Decret llei 42/2020, de 10 de novembre, que queda 

redactat de la manera següent:

“2.3 No poden sol·licitar l'ajut les entitats que descriu l'article 2.1 que presten serveis al 
sistema públic de serveis socials de Catalunya mitjançant contractes, convenis o concerts, ni 
les que ho fan mitjançant subvencions quan han estat objecte d'algun tipus de compensació o 
que hi poden tenir dret.

”En concret, en aquest darrer cas, mitjançant les mesures de caràcter econòmic que preveuen 
el Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer 
front a les conseqüències de la COVID-19, el Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, de 
mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l'àmbit de l'educació en el 
lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19, i les 
mesures del capítol I d'aquest Decret llei. Tampoc el poden sol·licitar les que presten serveis al 
sistema públic de Salut, Educació o Justícia.”
 
Article 20
Es modifica l'apartat 1 de l'article 4 del Decret llei 42/2020, de 10 de novembre, que queda 

redactat de la manera següent:

“4.1 Aquest ajut s'atorga en un pagament únic i el criteri d'atorgament dels ajuts serà la 
presentació dins del termini de la sol·licitud, que és de set dies naturals des de l'endemà de la 
publicació al DOGC de la Resolució de la convocatòria d'aquest ajut, sempre que es compleixin 
els requisits per ser-ne beneficiari i d'acord amb la disponibilitat de crèdit. Si s'exhaureix la 
dotació pressupostària, aquesta s'ampliarà d'acord amb l'article 6.4.”
 
Article 21
S'afegeix un apartat 4 a l'article 5 del Decret llei 42/2020, de 10 de novembre, amb la 

redacció següent:

“5.4 La presentació de les declaracions responsables faculta l'Administració per verificar en 
qualsevol moment la veracitat de les dades declarades. La inexactitud o falsedat de les 
declaracions responsables pot determinar l'exclusió de la persona sol·licitant de la 
convocatòria, i ser causa de revocació, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o 
administratives de qualsevol tipus en què hagi pogut incórrer.”
 
Article 22
Es modifica l'apartat 2 de l'article 6 del Decret llei 42/2020, de 10 de novembre, que queda 

redactat de la manera següent:

“6.2 L'import de l'ajut, que és un import fix de pagament únic, és de 5.000 euros per a les 
entitats que descriu l'article 2.1 i de 20.000 euros per a les entitats que descriu l'article 2.2.”
 
Article 23
Es modifiquen els apartats 2 i 3 de l'article 7 del Decret llei 42/2020, de 10 de novembre,  

que queden redactats de la manera següent:

“7.2 La Sub-direcció General d'Economia Social, Tercer Sector i les Cooperatives és l'òrgan 
instructor d'aquesta convocatòria, amb la col·laboració de la Direcció General de Relacions 
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Laborals, Treball Autònom i Seguretat i Salut Laboral, i del Servei Públic d'Ocupació de 
Catalunya, i la persona titular de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector i les 
Cooperatives és qui ha de resoldre la convocatòria, de conformitat amb el que preveu l'article 
4.1.

”7.3 El termini màxim per notificar i emetre resolució és de tres mesos a comptar de l'endemà 
de la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, sens perjudici que la 
convocatòria pugui reduir aquest termini.
”Transcorregut el termini sense que s'hagi dictat i notificat resolució expressa, les entitats 
sol·licitants poden entendre desestimat l'ajut per silenci administratiu, sens perjudici del deure 
de resoldre de les administracions públiques.”
 
Disposició derogatòria
Es deroga el capítol III del Decret llei 19/2020, de 19 de maig, de mesures complementàries en 
matèria social i sanitària per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19, 
llevat dels articles 3.4, 3.7 i 3.8 i 6.
 
Disposició final
Entrada en vigor
Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.
 
Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals s'apliqui aquest Decret llei cooperin a complir-
lo i que els tribunals i les autoritats a qui pertoqui el facin complir.
 
Barcelona, 24 de novembre de 2020
 
Pere Aragonès i Garcia
Vicepresident del Govern en substitució de la presidència de la Generalitat i conseller 
d'Economia i Hisenda
 
Chakir El Homrani Lesfar
Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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