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DISPOSICIONS GENERALS
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
DECRET LLEI 5/2022, de 17 de maig, de mesures urgents per contribuir a pal·liar els efectes del conflicte
bèl·lic d'Ucraïna a Catalunya i d'actualització de determinades mesures adoptades durant la pandèmia de la
COVID-19.
El president de la Generalitat de Catalunya,

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

D'acord amb això, promulgo el següent

DECRET LLEI

Exposició de motius

I
El conflicte bèl·lic que pateix Ucraïna ha obligat el Govern de la Generalitat de Catalunya a adoptar mesures
urgents per fer front als greus efectes que produeix sobre les persones més directament afectades i el conjunt
de la ciutadania. El conflicte està comportant el desplaçament de milions de persones refugiades, especialment
dones, menors i persones grans, i genera greus efectes econòmics i socials que ja s'han començat a percebre
a Catalunya i al conjunt d'Europa.
En l'àmbit de les seves atribucions, l'Administració de la Generalitat ha donat una resposta integral a
l'emergència humanitària que s'està produint. L'arribada de persones refugiades implica la mobilització de
recursos d'emergència i un increment sobtat de les persones usuàries dels serveis públics, serveis que han de
tenir capacitat de reacció, adaptació i coordinació entre si per poder donar una resposta efectiva a les seves
necessitats, amb una atenció especial a la protecció dels i les menors. És essencial que aquestes polítiques es
despleguin amb la màxima coordinació possible amb la resta de polítiques europees i que puguin comptar amb
fons extraordinaris per fer-hi front.
En l'àmbit econòmic un dels principals efectes generat per aquesta crisi ha estat l'increment del preu de
l'energia, la qual cosa fa més necessari encara l'impuls de les energies renovables.
Totes aquestes mesures dutes a terme arran del conflicte d'Ucraïna s'han de posar en el context actual en què
es troba Catalunya, amb una societat en recuperació de les diferents onades de la pandèmia de la COVID-19,
sofertes els dos últims anys. En el moment actual, es fa necessari revisar algunes de les mesures adoptades
durant la pandèmia, per tal d'adequar-les a l'evolució que aquesta ha anat experimentant.

II
L'article 7 del Reial decret llei 6/2022, de 29 de març, pel qual s'adopten mesures urgents en el marc del Pla
Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, ha simplificat els
procediments d'autorització de projectes de generació, mitjançant energies renovables, de competència de
l'Administració general de l'Estat. A la vista d'aquestes mesures, esdevé urgent la simplificació d'aquests
procediments d'autorització en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat. A partir d'això, l'article 1 d'aquest
Decret llei regula mesures d'agilització en els procediments relatius a projectes d'energies renovables que es
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tramiten d'acord amb el Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència
climàtica i l'impuls a les energies renovables. En aquest sentit, es declaren d'urgència, per raons d'interès
públic, els procediments d'autorització de projectes de generació mitjançant energies renovables de potència
igual o inferior a 5 MW, atès que aquest tipus de projectes, per les seves dimensions i poca complexitat, poden
tenir una tramitació més àgil. D'altra banda, s'estableix una altra mesura d'agilització per tal que l'autorització
sectorial energètica es pugui atorgar sens perjudici de la intervenció urbanística, i així facilitar el compliment
de les fites que estableix el Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s'aproven mesures en matèria
d'energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica. També, com a mesura específica en els
procediments administratius que es tramitin en matèria de conflictes de connexió a la xarxa elèctrica de tensió
igual o inferior a 25 kV de projectes d'energies renovables de potència igual o inferior a 5 MW, es preveu la
possibilitat que l'òrgan competent pugui adoptar les mesures provisionals necessàries per garantir que la
connexió s'efectuï en el temps més breu possible, i d'aquesta manera assegurar l'eficàcia de la resolució final, i
protegir l'interès general.
A l'article 2 d'aquest Decret llei, i també en l'àmbit de les energies renovables, es regulen mesures de
flexibilització per a la implantació de plantes solars fotovoltaiques en sòl agrícola i forestal. D'una banda, se
suprimeix el criteri de la no-afectació a àmbits inclosos en projectes d'implantació de nous regs o de
transformació dels existents promoguts per l'Administració i, d'altra banda, es modifica l'àmbit territorial de la
limitació de l'ocupació de la superfície agrícola, que passa de l'àmbit comarcal al municipal. D'aquesta manera,
es facilita el desenvolupament d'un sistema de mosaic amb l'objectiu de fer possible la producció d'aliments per
assolir l'autoabastament alimentari i portar a terme la transició energètica, sobre una base d'implantació més
distribuïda, facilitant la participació de més municipis en aquesta transició. En l'àmbit del sòl forestal, per
facilitar la implantació de plantes solars fotovoltaiques, es flexibilitza el requisit de disposar d'una xarxa
d'hidrants, que se substitueix per la disponibilitat d'un punt d'aigua per a incendis forestals.

III
Les conseqüències sanitàries de les diferents onades de la pandèmia de la COVID-19 han posat en extrema
tensió el sistema sanitari públic en els dos últims anys i han fet necessari adoptar diverses mesures
excepcionals en l'àmbit de la salut.
Actualment, l'impacte clínic més baix de la variant òmicron de la COVID-19 i l'elevada cobertura vacunal de la
població han permès canviar el paradigma de la gestió de la situació pandèmica, la qual cosa ha comportat una
revisió de l'aplicació de les distintes mesures no farmacològiques que han estat determinants en l'estratègia de
control del SARS-CoV-2 i a dia d'avui no hi ha més mesures de contenció de caràcter poblacional que les
derivades de la Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer
front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i l'ús de mascareta en determinats àmbits.
Tanmateix, tant l'activitat assistencial com els serveis de salut pública estan lluny d'una situació de normalitat i
continuen sota els efectes de la situació de crisi sanitària. Pel que fa al sistema assistencial, l'objectiu principal
se centra en la recuperació de l'activitat i en la restauració en la seva capacitat de resposta a la ciutadania,
almenys al nivell del 2019. Pel que fa a l'activitat de salut pública, els esforços es dirigeixen ara, en el marc de
l'estratègia actual de vigilància i control de la transmissió del virus, principalment a la protecció d'entorns de
poblacions vulnerables amb un risc particularment elevat de transmissió i a casos greus, si bé les estructures
extraordinàries de vigilància i control es mantenen operatives per monitorar indicadors clau que permetin
detectar precoçment canvis en la situació que puguin requerir reimplantar mesures de control. En aquest
context, escau assegurar que aquelles mesures organitzatives adoptades per reforçar les estructures
assistencials i de salut pública per fer front a la pandèmia mantenen la seva vigència, en la mesura que siguin
necessàries, per assolir els objectius esmentats.
D'acord amb això, l'article 3 del present Decret llei modifica el Decret 159/2007, de 24 de juliol, pel qual es
regula la recepta electrònica i la tramitació telemàtica de la prestació farmacèutica a càrrec del Servei Català
de la Salut; i modifica també el Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió de residus sanitaris. D'altra
banda, l'article 4 del Decret llei afegeix una disposició final, la segona, al Decret llei 27/2020, de 13 de juliol,
de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública, i d'adopció de mesures urgents per fer
front al risc de brots de la COVID-19, per facultar la persona titular del departament competent en matèria de
salut per efectuar, mitjançant resolució motivada, les modificacions o actualitzacions dels indicadors de situació
epidemiològica i salut pública i d'assistència sanitària relacionats amb la COVID-19, que siguin necessàries en
funció de l'estratègia de vigilància i control de la COVID-19 aplicable en funció de l'evolució de la pandèmia.
Finalment, l'article 5 del Decret llei regula determinades actuacions sanitàries en centres residencials amb
l'objectiu de garantir la seguretat dels seus i les seves residents com a persones sanitàriament més
vulnerables.
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IV
En l'àmbit de la protecció civil, mitjançant l'article 6 del Decret llei, es modifiquen els articles 7 i 19 de la Llei
4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, per tal que les obligacions d'autoprotecció no s'apliquin
a les instal·lacions i als espais temporals quan es tracti dels usos destinats a l'atenció a població afectada per
una emergència, facilitant així l'atenció a persones. També es modifica l'article 27 de l'esmentada Llei 4/1997,
de 20 de maig, per incorporar la possibilitat d'activar els plans de protecció civil municipals en escenaris de
crisis migratòries i de manca de subministrament de serveis bàsics, malgrat que aquestes eventualitats no
estiguin especificades als plans.

V
En l'àmbit dels serveis socials es regulen diverses mesures derivades de l'evolució de la pandèmia de la
COVID-19. En el moment actual d'evolució de la pandèmia, atesa la relaxació de les mesures establertes per a
la prevenció dels contagis i la situació amb tendència a la normalitat en el funcionament dels centres de
serveis socials, resulta urgent i necessari revisar les mesures adoptades pel 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, relatives a l'abonament de l'import previst en l'instrument de relació amb els
proveïdors del Sistema Català de Serveis Socials, amb la finalitat de garantir la seva sostenibilitat i que en el
moment que fos possible segons l'evolució de la crisi sanitària es poguessin tornar a prestar els serveis socials
presencials.
D'altra banda, el conflicte bèl·lic a Ucraïna ha provocat una afluència massiva de persones desplaçades
procedents d'aquell país, entre les quals es troben una gran quantitat de menors d'edat no acompanyats, que
han de ser objecte de la corresponent protecció. En aquest context, les mesures de protecció es prenen en un
marc de temporalitat, de protecció immediata de caràcter urgent i necessari i sense una vocació de caràcter
permanent, per mitjà principalment d'acolliments de caràcter temporal, i amb la clara i ferma voluntat que tots
els infants i adolescents puguin retornar al seu país, un cop finalitzi la guerra. En aquest sentit, l'article 7 del
Decret llei afegeix dos nous supòsits de prestacions socials de caràcter econòmic a l'article 22 de la Llei
13/2006, de 27 de juliol; concretament, la mesura cautelar de guarda provisional en família extensa o aliena i
la guarda protectora mitjançant l'acolliment per una persona o una família.
Així mateix, s'adopten mesures que cal prendre de manera imminent en matèria de suport a les persones i
famílies en situació de vulnerabilitat econòmica, per la seva vinculació amb les persones desplaçades per la
crisi bèl·lica d'Ucraïna. Així, l'article 8 del Decret llei incorpora la modificació dels percentatges de l'Indicador de
Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), establerts en el Decret 151/2009, de 29 de setembre, de
desplegament parcial de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, per garantir el reconeixement
de família monoparental.
L'article 9 del Decret llei incorpora una disposició addicional, la tercera, al Decret 151/2009, de 29 de
setembre, abans esmentat, segons la qual s'han d'actualitzar els percentatges de l'IRSC aplicables al llindar de
la pensió d'aliments per a la consideració de família monoparental.
Mitjançant l'article 10 del Decret llei es modifiquen i incorporen diversos preceptes de la Llei 18/2007, de 28 de
desembre, del dret a l'habitatge, que afecten als requisits per a la consideració d'habitatge buit, a la mediació
social en els lloguers d'habitatges, als habitatges d'inserció i als programes socials d'habitatges.
Finalment, atesa la gravetat de la crisi humanitària que ha provocat el conflicte bèl·lic d'Ucraïna, l'article 11 del
Decret llei modifica diversos preceptes del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge, per
tal de reforçar urgentment tots els instruments de captació d'habitatges per part de les administracions
públiques. Així, es preveu la inclusió explícita de les persones refugiades com a possibles beneficiàries del
programa de cessió d'habitatges a l'Administració, i s'amplia l'oferta d'habitatges disponibles per a persones
refugiades amb un enfocament que superi la temporalitat inherent als centres de primera acollida, per aportar
solucions residencials més estables, que facilitin el desenvolupament adequat de projectes de vida arrelats al
territori i a la societat d'acollida, on les persones refugiades puguin desenvolupar-se adequadament en els
àmbits laboral, educatiu i sanitari mentre no es donin les condicions idònies per a la seva tornada al país d'on
s'han vist forçades a fugir.

VI
A la part final d'aquest Decret llei hi consten tres disposicions addicionals que regulen mesures d'agilització en
els procediments relatius a projectes d'energies renovables en tràmit, la primera; la publicació de determinades
dades agrícoles, la segona, i sobre l'àmbit d'aplicació de l'article 1 del Decret llei 19/2020, de 19 de maig, de
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mesures complementàries en matèria social i sanitària per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la
COVID-19, durant la seva vigència, la tercera. També hi consten dues disposicions transitòries que regulen el
percentatge de l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) a tenir en compte per al
reconeixement de família monoparental, la primera; i sobre el còmput d'ingressos dels beneficiaris de la
prestació econòmica prevista a l'article 21 de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de
caràcter econòmic, la segona. Mitjançant una disposició derogatòria es deroguen per motius de seguretat
jurídica diverses normes adoptades amb caràcter excepcional amb motiu de la COVID-19. Entre aquestes
derogacions s'inclouen la del Decret llei 44/2020, de 17 de novembre, pel qual es crea el Cens d'espais de
cultura responsables, i la del Decret llei 34/2020, de 20 d'octubre, de mesures urgents de suport a l'activitat
econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats.
En darrer terme, aquest Decret llei incorpora set disposicions finals. La primera estableix el manteniment del
rang reglamentari de decret de determinats preceptes que es modifiquen. La segona prorroga la vigència fins
el 31 de desembre de 2022 de les mesures següents: la posada a disposició de serveis sanitaris privats, les
mesures específiques relatives al sistemes de pagament dels serveis, la flexibilització procedimental per la
compatibilitat de activitats públiques sanitàries; l'obligació de les funeràries de comunicar determinades dades
de les persones difuntes, i l'obligació per als centres socials residencials de comunicació de dades identificatives
i de contacte del personal propi i extern que hi treballa o col·labora, als efectes de mesures de control. La data
de pròrroga s'estableix a partir de l'estimació de les necessitats del sistema de salut per recuperar la seva
capacitat productiva, així com, atesa la situació epidemiològica i immunitària actual, per encarar la resposta
necessària a la futura evolució de la situació de crisi sanitària provocada per la COVID-19. La tercera preveu la
suspensió de l'obligació de la comunicació de dades identificatives i de contacte del personal dels serveis
socials de caràcter residencial al Departament de Salut. La quarta habilita al Govern, en el cas que sigui
necessari, per establir nous imports que s'hagin d'abonar a les entitats en el futur, i també per adoptar les
mesures de sectorització i d'aïllament que corresponguin. La cinquena autoritza el Govern, en el marc de les
mesures de reactivació econòmica, a prestar una garantia a favor de l'Institut Català de Finances per a la
formalització d'operacions de finançament que impulsin la constitució d'empreses fruit de la recerca i la
consolidació en les seves fases inicials. La sisena recull els títols competencials en els quals s'empara el Govern
per dictar aquesta norma i, finalment, i atès el caràcter urgent d'aquest Decret llei, la setena preveu la seva
entrada en vigor l'endemà de la seva publicació.
Atès el caràcter extraordinari i excepcional de la situació derivada de la crisi bèl·lica d'Ucraïna i arran de la
nova situació de recuperació de les diferents onades de la pandèmia de la COVID-19, sofertes els dos últims
anys, es requereix adoptar de manera urgent les mesures de flexibilitat esmentades per al nou context que no
poden ajornar-se, fins i tot, mitjançant la utilització de mitjans legislatius d'urgència a un moment posterior.
Per tant, en ús de l'autorització que concedeix l'article 64 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, de conformitat
amb l'article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern;
A proposta de la consellera de la Presidència, del conseller d'Empresa i Treball, de la consellera de Recerca i
Universitats, de la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, del conseller de Salut, del conseller
d'Interior, de la consellera de Drets Socials, de la consellera de Cultura, de la consellera de Justícia i amb la
deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1
Mesures d'agilització en els procediments relatius a projectes d'energies renovables
1.1. S'afegeix un article, el 14 bis, al Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a
l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables, amb el text següent:
“Article 14 bis
Tramitació d'urgència
Es declaren d'urgència per raons d'interès públic, els procediments d'autorització de projectes de generació
mitjançant energies renovables que siguin competència de l'Administració de la Generalitat, de potència igual o
inferior a 5 MW connectats a la xarxa elèctrica de distribució d'intensitat igual o inferior a 25 kV.”
1.2 Es modifica l'article 18.1 del Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a
l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables, que queda redactat de la manera següent:
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“Article 18
Atorgament de l'autorització substantiva en matèria d'energia
18.1 L'òrgan competent en matèria d'energia, en el termini d'un mes a comptar des de la comunicació de la
resolució dels tràmits ambiental i d'aprovació urbanística, ha d'emetre la resolució sobre la sol·licitud
d'autorització administrativa prèvia, de declaració d'utilitat pública, si s'ha sol·licitat, i de construcció del parc
eòlic o de la planta solar fotovoltaica.
En el cas que en el termini d'un mes des de l'avaluació d'impacte ambiental del projecte, no s'hagi aprovat el
projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable, l'òrgan competent en matèria d'energia ha d'emetre la
resolució sobre la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia, de declaració d'utilitat pública, si s'ha
sol·licitat, i de construcció del parc eòlic o de la planta solar fotovoltaica, sens perjudici de la necessitat
d'obtenir l'aprovació definitiva del projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable.”
1.3. Es modifica la disposició addicional tercera del Decret Llei 24/2021, de 26 d'octubre, d'acceleració del
desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades, que queda redactat de la manera següent:
“Disposició addicional tercera
Supervisió dels gestors de les xarxes de distribució d'energia elèctrica
1. La Direcció General d'Energia, com a òrgan competent en la supervisió de l'acompliment de les funcions dels
gestors de les xarxes de distribució d'energia elèctrica que exerceixen la seva activitat a Catalunya, ha de
vetllar perquè els gestors esmentats justifiquin davant l'Administració les denegacions de connexió a la xarxa
de fins a 25 kV per als projectes de potència igual o inferior a 5 MW, d'acord amb la normativa vigent. Amb
aquesta finalitat, s'ha de constituir una comissió de seguiment entre l'Administració i els gestors de les xarxes
de distribució d'energia elèctrica.
2. En els procediments administratius que es tramitin en matèria de conflictes de connexió a la xarxa elèctrica
de tensió igual o inferior a 25 kV de projectes d'energies renovables de potència igual o inferior a 5 MW,
l'òrgan competent en matèria d'energia pot adoptar, d'ofici o a instància de part, les mesures provisionals que
consideri necessàries per tal d'assegurar l'eficàcia de la resolució que pugui recaure i garantir que la connexió
s'efectuï en el temps més breu possible, si existeixen elements de judici suficients, d'acord amb els principis de
proporcionalitat, efectivitat i menor onerositat.”

Article 2
Mesures de flexibilització per a la implantació de plantes solars fotovoltaiques en sòl agrícola i forestal
2.1. Se suprimeix la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 9 del Decret llei 16/2019, de 26 de novembre.
2.2. Es modifica la lletra a) de l'apartat 3 de l'article 9 del Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, que queda
redactada de la manera següent:
“a) En sòls de Classe de Capacitat Agrològica III i IV, es limita l'ocupació de la totalitat dels projectes aprovats
a un màxim del 10% de la superfície agrícola de secà del terme municipal, i a un màxim del 5% de la
superfície agrícola de regadiu del terme municipal.”
2.3. S'afegeix un apartat, el 4, a l'article 9 del Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, amb el text següent:
“9.4 La implantació de plantes solars fotovoltaiques en sòl forestal o en la seva franja de protecció ha de
complir les mesures de prevenció dels incendis forestals previstes a la normativa vigent, llevat del requisit de
disposar d'una xarxa d'hidrants homologats per a l'extinció d'incendis que es pot substituir per un punt d'aigua
per a incendis forestals.”

Article 3
Modificació del Decret 159/2007, de 24 de juliol, i del Decret 27/1999, de 9 de febrer
3.1 Es modifica la lletra n) de l'article 2 del Decret 159/2007, de 24 de juliol, pel qual es regula la recepta
electrònica i la tramitació telemàtica de la prestació farmacèutica a càrrec del Servei Català de la Salut, que
queda redactada de la manera següent:
“n) Full de medicació activa: document, en format paper o electrònic segons l'elecció de la persona pacient,
que inclou la informació que sobre la prescripció s'ha de donar a la persona pacient i un codi que el vincula
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amb la recepta electrònica.”
3.2 Es modifica l'annex del Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió de residus sanitaris, en el sentit
següent:
On diu:
“Infecció: Covid-19”
Ha de dir:
“Infecció: Covid-19. Residus contaminats amb secrecions respiratòries.”

Article 4
Modificació del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut
pública, i d'adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19
S'afegeix una disposició final, la segona, al Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei
18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública, i d'adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la
COVID-19, amb la redacció següent:
“Es faculta la persona titular del departament competent en matèria de salut per efectuar, mitjançant resolució,
les modificacions o actualitzacions que siguin necessàries en funció de l'estratègia de vigilància i control de la
COVID-19 aplicable d'acord amb l'evolució de la pandèmia, dels indicadors de situació epidemiològica i salut
pública i d'assistència sanitària relacionats amb la COVID-19 a què fa referència l'annex 1 d'aquest Decret llei.”

Article 5
Regulació d'actuacions sanitàries en centres residencials
Per tal de garantir les mesures preventives necessàries en els centres residencials tant públics com privats, en
funció de la seva situació epidemiològica i residencial, i prevenir possibles brots als col·lectius de persones més
vulnerables, l'autoritat sanitària competent pot prendre les decisions que corresponguin en matèria de salut,
previ acord amb el departament competent en matèria de serveis socials. Així mateix, s'han de garantir les
mesures en relació amb la prevenció, detecció precoç i cribratge dels i les professionals d'atenció directa del
centre residencial per minimitzar l'entrada del virus al mateix centre.

Article 6
Mesures en l'àmbit de la protecció civil
6.1 S'afegeix un nou apartat 6 a l'article 7 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya,
amb el redactat següent:
“Article 7
Obligació d'autoprotecció.
6. Resten exempts de la regulació prevista als apartats anteriors els espais provisionals o desmuntables
habilitats temporalment així com l'ús de qualsevol instal·lació existent, pública o privada, quan es realitzi amb
caràcter d'urgència per motiu d'una emergència declarada, inclosos els centres d'acollida de població.”
6.2. S'afegeix un nou apartat 7 a l'article 19 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya
amb el redactat següent:
“Article 19
Els plans d'autoprotecció
7. Resten exempts de la regulació prevista als apartats anteriors els espais provisionals o desmuntables
habilitats temporalment així com l'ús de qualsevol instal·lació existent, pública o privada, quan es realitzi amb
caràcter d'urgència per motiu d'una emergència declarada, inclosos els centres d'acollida de població.”
6.3.S'afegeix un nou apartat 1 bis a l'article 27 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de
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Catalunya, amb el redactat següent:
“Article 27
Activació dels plans de protecció civil
1 bis. El director o directora del pla bàsic d'emergència municipal podrà activar-lo per crisis migratòries, de
refugi o de manca de subministrament de serveis bàsics, malgrat que aquestes eventualitats no estiguin
previstes al pla.”
6.4. Es modifica l'article 60 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya, que queda
redactat de la manera següent:
“ Article 60,
Exoneració del pagament
1. No es genera l'obligació del pagament del gravamen en relació amb:
a) Els elements patrimonials afectes a activitats desenvolupades directament per l'Estat, per la Generalitat, per
l'Agència Catalana de l'Aigua, per les corporacions locals o per llurs organismes autònoms de caràcter
administratiu. L'exempció no s'aplica si els esmentats ens actuen per mitjà d'empresa pública, privada o mixta
o, en general, d'empreses mercantils, ni tampoc als organismes autònoms de caràcter industrial, comercial,
financer o anàlegs.
b) Les instal·lacions i les estructures afectes a la producció de combustibles, de carburants o d'energia
elèctrica, mitjançant la transformació de residus sòlids i líquids.
c) Les estacions transformadores d'energia elèctrica la tensió de les quals en el primari sigui igual o inferior a
25 quilovolts (kv), i també les xarxes de distribució de tensió igual o inferior a 25 quilovolts (kv).
d) Les instal·lacions de producció d'energia elèctrica incloses en el règim especial regulades per la Llei de
l'Estat 40/1994, del 30 de desembre, d'ordenació del sistema elèctric nacional, en el capítol II, els articles 26 i
següents, i el Reial decret 2366/1994, del 9 de desembre, de potència nominal inferior a 50 megawatts.
e) Les conduccions de gas propà i de gas natural canalitzat de pressió inferior a 36 quilograms per centímetre
quadrat.
f) Les centrals nuclears.
2. Els titulars de les activitats afectades pel gravamen de protecció civil podran optar per accions directes
d'inversió en infraestructures associades als plans de protecció civil de la Generalitat de Catalunya o bé per
l'atenció a les persones afectades per una emergència de manera que podran descomptar-se de la liquidació
del gravamen l'equivalent a la quantia destinada a aquestes accions, podent ser del 100% del total.
Prèviament a la inversió caldrà que els titulars de les activitats presentin a la Direcció General de Protecció Civil
una proposta amb el detall i la justificació de les quanties i objectes de l'actuació despesa. La Direcció General
de Protecció Civil emetrà un informe en relació a l'acceptació o no de la proposta. L'informe tindrà en compte
les previsions dels plans de protecció civil de la Generalitat en quant a la implantació i també en quant a les
mesures d'atenció a la població. Aquest informe serà vinculant per poder reduir la liquidació del gravamen en
els termes abans indicats”

Article 7
Modificació de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic
Es modifica l'article 22 de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, que
queda redactat de la manera següent:
“Article 22
Prestació per l'acolliment de menors d'edat tutelats o sota la guarda protectora de la Generalitat
1. Es crea una prestació de dret subjectiu per atendre les despeses de manteniment d'un o una menor d'edat
tutelat per la Generalitat, o sota la seva guarda protectora, en mesura d'acolliment en família extensa o en
família aliena.
2. Tenen dret a la prestació regulada per aquest article els i les menors d'edat tutelats o sota la guarda
protectora de la Generalitat que es troben en alguna de les situacions següents:
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a) Acolliment familiar simple en família extensa o aliena.
b) Acolliment familiar permanent en família extensa o aliena.
c) Acolliment familiar en unitat convivencial d'acció educativa.
d) Acolliment preadoptiu de menors amb discapacitat.
e) Mesura cautelar de guarda provisional en família extensa o aliena.
f) Guarda protectora mitjançant l'acolliment per una persona o una família
3. L'import de la prestació regulada per aquest article consisteix en una quantitat per menor d'edat acollit o
acollida, establerta per la Llei de pressupostos. Aquest import, si escau, es redueix en proporció a l'import que
es rep o que es pot reconèixer per dret d'aliments o derivats de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les
famílies.
4. El Govern pot establir imports complementaris a la prestació per raó de discapacitat del o de la menor
d'edat, pel nombre de menors acollits o acollides o per qualsevol altra circumstància que requereixi una
dedicació especial.
5. La prestació regulada per aquest article s'abona a la persona o persones en qui ha estat delegada la guarda.
6. Són causes d'extinció de la prestació regulada per aquest article, a més de les establertes amb caràcter
general, les següents:
a) Deixar sense efecte la mesura de protecció que ha donat lloc a la prestació.
b) Arribar a la majoria d'edat o veure reconeguda l'emancipació.
c) Haver-se dictat sentència ferma d'adopció.
7. L'import de la prestació regulada per aquest article, establert per la Llei de pressupostos, ha de ser revisat
com a mínim en la mateixa proporció que l'índex de renda de suficiència regulat per aquesta Llei.
8. És causa de suspensió automàtica de la prestació, a més de les establertes amb caràcter general, el fet que
la persona menor d'edat deixi de conviure al nucli acollidor de manera temporal, per un període mínim d'un
mes, quan la mesura d'acolliment en família extensa continua vigent.”

Article 8
Modificació del Decret 151/2009, de 29 de setembre, de desplegament parcial de la Llei 18/2003, de 4 de
juliol, de suport a les famílies
8.1 Es modifica l'article 4.2 c) del Decret 151/2009, de 29 de setembre, de desplegament parcial de la Llei
18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies que queda redactat de la manera següent:
“c) Aquella en la qual la persona progenitora que té la guarda dels fills o filles no percep pensió pels aliments
d'ells o elles establerta judicialment o, tot i percebre-la, aquesta és inferior a l'import del percentatge de
l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) que s'estableixi anualment a la Llei de pressupostos
per cada fill o filla.”
8.2 Es modifica l'article 4.3 c) del Decret 151/2009, de 29 de setembre, de desplegament parcial de la Llei
18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, que queda redactat de la manera següent:
“c) Dependre econòmicament de la persona progenitora. Es considera que hi ha dependència econòmica
sempre que els fills o filles no obtinguin, cadascun d'ells o elles, uns ingressos per rendiment del treball
superiors, en còmput anual, al percentatge de l'IRSC que s'estableixi anualment a la Llei de pressupostos.”

Article 9
Modificació del Decret 151/2009, de 29 de setembre, de desplegament parcial de la Llei 18/2003, de 4 de
juliol, de suport a les famílies
S'afegeix una disposició addicional, la tercera, al Decret 151/2009, de 29 de setembre, de desplegament
parcial de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, amb el redactat següent:
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“Disposició addicional tercera
Els percentatges de l'IRSC aplicables al llindar de la pensió d'aliments per a la consideració de família
monoparental previst a l'article 4.2 c) d'aquest Decret, i a la consideració d'independència econòmica dels fills
o filles respecte dels seus progenitors per al reconeixement i manteniment de la condició de família
monoparental previst a l'article 4.3.c) d'aquest Decret, s'han de fixar anualment a la Llei de pressupostos, i
han de tenir en compte les variacions anuals de l'Índex de Preus de Consum (IPC).”

Article 10
Modificació de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge
10.1 Es modifica l'article 3, apartat d) de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, que queda
redactat de la manera següent:
“d) Habitatge buit: l'habitatge que roman desocupat permanentment, sense causa justificada, per un termini
de més de dos anys. A aquest efecte, són causes justificades el trasllat per raons laborals, el canvi de domicili
per una situació de dependència i el fet que la propietat de l'habitatge sigui objecte d'un litigi judicial pendent
de resolució. L'ocupació sense títol legítim no impedeix que es pugui considerar buit un habitatge”.
10.2 Es modifica l'article 69 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, que queda redactat
de la manera següent:
“Article 69
Mediació social en el lloguer d'habitatges
1. El departament competent en matèria d'habitatge ha d'establir un sistema de concertació pública i privada
per estimular els propietaris i propietàries i els inversors i inversores privats a posar en el mercat de lloguer
habitatges adreçats a les persones i les unitats de convivència amb dificultats de tot ordre per accedir al
mercat de l'habitatge.
2. Els estímuls als propietaris i propietàries i als inversors i inversores poden consistir en garanties i avals per
al cobrament i en ajuts per a la posada en condicions d'habitabilitat.
3. El sistema a què es fa referència a l'apartat 1 ha de ser gestionat per una xarxa de mediació social
subvencionada pel Govern, que pot ser integrada per administracions públiques locals, entitats sense ànim de
lucre o agents vinculats amb l'habitatge que se subjectin a les condicions i al sistema de control que s'ha
d'establir per reglament.
4. Els habitatges obtinguts pel sistema a què es refereix aquest article poden ser oferts a persones grans en el
cas que els seus habitatges no s'adaptin a les seves condicions físiques o econòmiques. Quan l'habitatge previ
de la persona beneficiària sigui de propietat, s'han d'establir fórmules perquè pugui ser utilitzat temporalment
o permanentment per l'Administració dins dels programes de lloguer social.”
10.3 S'afegeix un article 69 bis a la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, amb la redacció
següent:
“Article 69 bis
Cessió d'habitatges a l'Administració
El departament competent en matèria d'habitatge ha d'establir establir un sistema voluntari d'obtenció
d'habitatges del mercat privat, en especial els desocupats, mitjançant el qual s'efectuï la cessió de la gestió de
l'ús o la cessió de l'ús dels habitatges a l'Administració pública, per destinar-los a la Xarxa d'Habitatges
d'Inserció social (XHIS), a incrementar la dotació d'habitatge social per posar a disposició de la Mesa de
valoració de situacions d'emergència econòmiques i socials de Catalunya o meses d'àmbit local, i al Registre de
Sol·licitants d'Habitatges de Protecció Oficial de Catalunya.”
10.4 Es modifica l'article 70, apartat 4, de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, que
queda redactat de la manera següent:
“4. Els habitatges obtinguts pels sistemes que estableix l'article 69 i 69 bis poden ser oferts a entitats sense
ànim de lucre o als serveis socials municipals perquè els puguin utilitzar com a habitatges d'inserció.”

Article 11
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Modificació del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge
11.1 Es modifica l'article 8 del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge, que queda
redactat de la manera següent:
“Article 8
Els programes socials d'habitatge
Els programes socials d'habitatge inclouen les actuacions següents:
a) Els ajuts per al pagament de l'habitatge.
b) La mediació en el lloguer social.
c) La cessió d'habitatges.
d) Els habitatges d'inserció.
e) Actuacions socials en àrees de risc d'exclusió residencial i amb degradació urbana.”
11.2 Es modifica l'article 9 del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge, que queda
redactat de la manera següent:
“Article 9
Finalitats
Els programes socials d'habitatge tenen per finalitat:
a) Ajudar les persones en risc d'exclusió social que tenen dificultats a l'hora d'accedir a un habitatge o de pagar
el lloguer o les quotes d'amortització hipotecàries, la qual cosa les podria situar en l'exclusió social residencial o
dificultar-ne el procés d'inserció social.
b) Estimular les persones físiques o jurídiques propietàries d'habitatges buits perquè els posin en el mercat de
lloguer, preferentment adreçat a persones amb necessitats especials d'habitatge.
c) Impulsar el sistema de mediació de l'Administració pública entre persones físiques o jurídiques propietàries i
persones llogateres per fomentar la disposició d'habitatges destinats al lloguer social.
d) Obtenir habitatges del mercat privat, per destinar-los a dotar la Xarxa d'Habitatges d'Inserció social (XHIS),
a incrementar la dotació d'habitatge social per posar a disposició de la Mesa de valoració de situacions
d'emergència econòmiques i socials de Catalunya o meses d'àmbit local, i per posar-los a disposició del
Registre de Sol·licitants d'Habitatges de Protecció Oficial de Catalunya.
e) Ajudar les entitats sense ànim de lucre i les cooperatives que tenen reconeguda la condició d'entitats sense
ànim de lucre que gestionen habitatges d'inserció.”
11.3 Se suprimeix l'apartat e) del punt 2 de l'article 10 del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret
a l'habitatge.
11.4 Es modifica l'article 15 del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge, que queda
redactat de la manera següent:
“Article 15
Objecte
La mediació per al lloguer social té per objecte incrementar el parc d'habitatges que es destina a lloguer social
per possibilitar l'accés a l'habitatge de la població amb ingressos inferiors a 4 vegades l'Indicador de Renda de
Suficiència de Catalunya (IRSC) ponderats, mitjançant l'establiment d'un sistema de garanties públiques per als
propietaris o propietàries d'habitatges desocupats.
La mediació per al lloguer social es pot desenvolupar mitjançant l'oferta de llogaters o llogateres als propietaris
o propietàries d'habitatges desocupats.”
11.5 Es modifica l'article 16, apartat 5, del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge,
que queda redactat de la manera següent:
“5. Amb l'objectiu d'incrementar el nombre d'habitatges destinats a lloguer social, l'Agència de l'Habitatge de
Catalunya pot establir un sistema d'ajuts públics, mitjançant concessió directa, als i les professionals dedicats a
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la intermediació immobiliària, que subministrin habitatges de propietat privada per aquest programa, per cada
habitatge ofert i acceptat, en funció de les disponibilitats pressupostàries i d'acord amb la normativa aplicable.”
11.6 Es modifica l'article 17 del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge, que queda
redactat de la manera següent:
“Article 17
Procediment d'adjudicació dels habitatges del sistema de mediació per al lloguer social
1. Els habitatges que obtenen les borses de mediació per al lloguer social s'assignen a persones que els han
sol·licitat, d'acord amb els criteris següents:
a) Les administracions locals assignen l'habitatge a la persona sol·licitant que millor s'hi adapti, tenint en
compte la relació entre el preu del lloguer pactat amb el propietari o propietària i els ingressos de la unitat de
convivència, i la relació entre la superfície de l'habitatge o el nombre d'habitacions i la seva composició
familiar.
b) En el cas de coincidència entre diversos sol·licitants, la borsa de mediació per al lloguer social assigna
l'habitatge per rigorós ordre d'antiguitat de les sol·licituds que ha tingut.
2. Les persones sol·licitants que rebutgin un habitatge sense justificació poden ser excloses de la borsa de
mediació per al lloguer social pel període d'un any. A aquests efectes, es considera justificada la renúncia a un
habitatge quan la renda suposi més del 30 per cent dels ingressos de la unitat de convivència.”
11.7 Es modifica l'article 19 del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge, que queda
redactat de la manera següent:
“Article 19
Renda màxima a percebre
Les administracions locals que impulsen les borses de mediació per al lloguer social convenen amb els
propietaris o propietàries les rendes a cobrar. La renda màxima anual inicial a percebre serà:
a) Si es tracta d'un habitatge lliure destinat a la mediació per al lloguer social, una renda per sota del preu de
mercat.
b) Si es tracta d'un habitatge protegit, la que correspon al seu règim de protecció en la data del contracte i en
la zona geogràfica on s'ubica l'habitatge i sempre sota els estàndards del mercat.”
11.8 Es modifica l'article 20 del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge, que queda
redactat de la manera següent:
"Article 20
Reserva per a persones amb ingressos inferiors a 2,35 vegades l'Indicador de la Renda de Suficiència de
Catalunya
1. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya pot determinar en els convenis a signar amb les administracions locals
que impulsen cadascuna de les borses de mediació per al lloguer social que un percentatge dels habitatges
gestionats es destinin a persones amb ingressos inferiors a 2,35 vegades l'Indicador de la Renda de Suficiència
de Catalunya (IRSC).
2. En la convocatòria de prestacions per al pagament del lloguer previstes en la secció segona d'aquest capítol,
s'hi ha d'incloure de forma separada el volum d'ajuts necessaris per tal que tots els habitatges que s'obtinguin
per donar compliment a aquesta reserva gaudeixin de l'ajut al pagament del lloguer.
3. L'import del lloguer a satisfer al propietari o propietària no pot superar l'import màxim que es determini en
el conveni.”
11.9 S'afegeix una secció 3 bis al capítol 2 del Decret 75/2014,de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge,
titulada “La cessió d'habitatges a l'Administració”, que inclou només l'article 21, el qual queda redactat de la
manera següent:
“Secció 3 bis
La cessió d'habitatges a l'Administració
Article 21
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La cessió d'habitatges a l'Administració pública per destinar-los a lloguer social
La cessió d'habitatges a l'Administració pública es regeix per les regles següents:
a) L'Agència de l'Habitatge de Catalunya i les entitats del sector públic local, com a entitats cessionàries,
supediten l'admissió d'habitatges en cessió a la demanda de lloguer de la zona on estigui ubicat l'habitatge i al
seu estat de conservació.
b) El propietari o propietària cedeix la gestió de l'ús o l'ús de l'habitatge a les entitats cessionàries, pel termini
mínim adequat als col·lectius als quals van adreçats els habitatges, d'acord amb l'article 69 bis de la Llei
18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, i resta de normativa aplicable.
c) L'Agència de l'Habitatge de Catalunya, o l'entitat del sector públic local que rep un habitatge en el marc del
programa de cessió, pot cobrar un percentatge del cànon o renda pactat en concepte de despeses de gestió.
Per a l'administració dels habitatges, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, o l'entitat receptora d'un habitatge,
estan facultades per contractar empreses administradores especialitzades.
d) El cànon o la renda màxima a satisfer al propietari o propietària serà el que resulti d'aplicar l'Index de
referència de preus de lloguer, regulat a l'article 68. bis de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, pel dret a
l'habitatge.
e) Amb l'objectiu d'incrementar el nombre d'habitatges destinats a lloguer social, l'Agència de l'Habitatge de
Catalunya pot establir un sistema d'ajuts públics, mitjançant concessió directa, als i les professionals dedicats a
la intermediació immobiliària, que subministrin habitatges de propietat privada per a aquest programa, per
cada habitatge ofert i acceptat, en funció de les disponibilitats pressupostàries i d'acord amb la normativa
aplicable.”
11.10 Es modifica l'article 22, apartat 2 del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge,
que queda redactat de la manera següent:
“2. S'entén per persones que requereixen una atenció especial aquelles que formen part dels col·lectius
següents: les persones sense llar, les dones afectades per la violència masclista, les persones refugiades, les
persones amb drogodependències, les persones amb trastorn mental, les persones perceptores de prestacions
molt baixes, els i les joves extutelats i altres en situacions anàlogues que requereixen una especial atenció,
tutela o suport especialitzat.”

Disposicions addicionals

Disposició addicional primera
Aplicació de les mesures d'agilització en els procediments relatius a projectes d'energies renovables en tràmit.
1. Les mesures d'agilització en els procediments relatius a projectes d'energies renovables previstes a l'article 1
del present Decret llei, són d'aplicació als procediments d'autorització administrativa per a la implantació de les
instal·lacions que es trobin en tràmit en la data d'entrada en vigor d'aquest Decret llei.
2. Les mesures provisionals previstes a l'apartat 2 de la disposició addicional tercera del Decret llei 24/2021,
de 26 d'octubre, d'acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades,
incorporat per l'article 1.3 d'aquest Decret llei, poden ser adoptades per l'òrgan competent en els procediments
administratius en matèria de conflictes de connexió a la xarxa elèctrica que estiguin en tràmit en la data
d'entrada en vigor d'aquest Decret llei, sempre que es compleixin els requisits previstos.

Disposició addicional segona
Publicació de dades agrícoles
El departament competent en matèria d'agricultura ha de publicar a la seva pàgina web les dades relatives a
les superfícies de secà i regadiu dels municipis de Catalunya i el percentatge d'ocupació de la superfície
agrícola corresponent a les plantes autoritzades en el termini de tres mesos a comptar de l'entrada en vigor
d'aquest Decret llei.
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Disposició addicional tercera
Àmbit d'aplicació de l'article 1 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, durant la seva vigència.
Sens perjudici del que estableix l'apartat 3 de la disposició derogatòria d'aquest Decret llei, durant el període
de vigència de l'article 1 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, les previsions d'aquest
precepte es fan extensives, amb caràcter retroactiu des del dia 21 de maig de 2020 fins a la data d'entrada en
vigor d'aquest Decret llei, als serveis de reinserció per a persones amb drogodependències i/o altres addiccions
i per a persones afectades pel virus VIH/SIDA previstos a la Cartera de Serveis Socials, i inclosos a l'annex 4,
línia J de l'Ordre TSF/127/2019, de 27 de juny, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria
ordinària de subvencions de projectes i activitats a entitats de l'àmbit de polítiques socials del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies.

Disposicions transitòries

Disposició transitòria primera
Percentatge de l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) a tenir en compte per al reconeixement
de família monoparental.
Fins que s'aprovi una nova Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, el percentatge de l'IRSC
aplicable al llindar de la pensió d'aliments per a la consideració de família monoparental previst a l'article 4.2 c)
del Decret 151/2009, de 29 de setembre, és del 61,25%, i el percentatge aplicable a la consideració
d'independència econòmica dels fills o filles respecte dels seus progenitors per al reconeixement i manteniment
de la condició de família monoparental previst a l'article 4.3.c) del Decret 151/2009, de 29 de setembre, és del
122,5%.

Disposició transitòria segona
Còmput d'ingressos dels beneficiaris i beneficiàries de la prestació econòmica prevista a l'article 21 de la Llei
13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.
De manera extraordinària i durant els mesos que l'Estat mantingui vigent l'article 45 del Reial decret llei
6/2022, de 29 de març, pel qual s'adopten mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les
conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, l'increment del 15% en l'import de l'Ingrés Mínim
Vital no computarà com a ingressos i, per tant, no es deduirà de la prestació econòmica complementària als
ajuts, les pensions i les prestacions estatals prevista a l'article 21 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de
prestacions socials.

Disposició derogatòria
1. Es deroga l'article 7 del Decret llei 26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i
administrativa.
2. Es deroguen els articles 1, 3, 4, 5, 7, 8 i 9, i la disposició addicional primera del Decret llei 29/2020, de 28
de juliol, pel qual s'adopten mesures pressupostàries en relació amb el desplegament de les actuacions
d'atenció social, ordenació i reforç de determinats serveis socials de caràcter residencial i d'atenció diürna que
preveu el Pla de contingència per a residències, per fer front als brots de la pandèmia generada per la COVID19, pel qual es manté la vigència de preceptes en matèria d'infància i adolescència del Decret llei 11/2020, de
7 d'abril, pel qual s'adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la
pandèmia generada per la COVID-19 i altres de complementàries, i pel qual es modifica el Decret llei 21/2020,
de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social, sota el títol de mesures de caràcter
social.
3. Es deroga l'article 1 del Decret llei 19/2020, de 19 de maig, de mesures complementàries en matèria social i
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sanitària per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19.
4. Es deroga el capítol III del Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic,
cultural i social.
5. Es deroguen els articles 1, 2, 3, 4, 5 i 6 i la disposició final primera del Decret llei 35/2020, de 20 d'octubre,
de modificació del Decret llei 19/2020, de 19 de maig, i del Decret llei 29/2020, de 28 de juliol, en matèria
d'adopció de mesures socials i sanitàries per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19.
6. Es deroguen els articles 16 i 17 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.
7. Es deroga el capítol I del 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.
8. Es deroga la disposició final primera del Decret llei 51/2020 de 15 de desembre, 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 49/2020, d'1 de desembre, de mesura urgent complementària en matèria
d'ocupació i foment de l'activitat econòmica per fer front a les conseqüències de la major afectació en el mercat
de treball de la COVID-19 en determinats territoris de Catalunya.
9. Es deroga el Decret llei 55/2020, de 29 de desembre, de mesures extraordinàries de caràcter econòmic en el
sector de les instal·lacions juvenils afectades pel confinament perimetral de determinades comarques arran de
la COVID-19.
10. Es deroga el Decret llei 2/2021, de 12 de gener, d'ajuts extraordinaris en l'àmbit de l'educació en el lleure i
de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19.
11. Es deroga el Decret llei 44/2020, de 17 de novembre, pel qual es crea el Cens d'espais de cultura
responsables.
12. Es deroga el Decret llei 34/2020, de 20 d'octubre, de mesures urgents de suport a l'activitat econòmica
desenvolupada en locals de negoci arrendats.

Disposicions finals

Disposició final primera
Rang normatiu de determinats preceptes
Les previsions contingudes en els articles 3, 8, 9 i 11 d'aquest Decret llei mantenen rang reglamentari de
decret als efectes del seu desplegament, modificació i derogació.

Disposició final segona
Pròrroga de la vigència de determinades mesures relatives a la gestió de la sanitat pública durant la pandèmia
Es prorroguen fins al 31 de desembre de 2022 la vigència dels preceptes següents:
1.- L'apartat 3, excepte la referència al punt 1, i els apartats 11 a 16 de l'article 2 del Decret llei 12/2020, de
10 d'abril, pel qual s'adopten mesures pressupostàries, en relació amb el Sistema sanitari integral d'utilització
pública de Catalunya, en l'àmbit tributari i en l'estructura de l'Administració de la Generalitat, per pal·liar els
efectes de la pandèmia generada per la COVID-19.
2.- L'article 11 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,
segons la redacció donada pel Decret llei 26/2020, de 23 de juny.
3.- L'article 1 i l'article 6 del Decret llei 26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria
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sanitària i administrativa.
4.- L'article 2 del Decret llei 48/2020, d'1 de desembre, de mesures de caràcter organitzatiu en l'àmbit sanitari,
social i de salut pública per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19, i de modificació del Decret
llei 30/2020, de 4 d'agost, i del Decret llei 41/2020, de 10 de novembre.

Disposició final tercera
Suspensió de l'obligació de la comunicació de dades identificatives i de contacte del personal dels serveis
socials de caràcter residencial al Departament de Salut
Es faculta el conseller o consellera de Salut per resoldre la suspensió de l'obligació de comunicació de dades
establerta en l'article 2 del Decret llei 48/2020, d'1 de desembre, de mesures de caràcter organitzatiu en
l'àmbit sanitari, social i de salut pública per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19, i de
modificació del Decret llei 30/2020, de 4 d'agost, i del Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, en funció de
l'evolució de la situació de crisi sanitària derivada de la COVID-19 i d'acord amb l'estratègia de vigilància i
control aplicable.

Disposició final quarta
Habilitació per adoptar mesures extraordinàries respecte dels serveis de la xarxa de serveis socials d'atenció
pública
1.- En aquelles tipologies de serveis especialitzats de la Cartera de serveis socials que proposi el departament
competent en matèria de serveis socials, el Govern pot establir, en funció de l'evolució de la pandèmia de la
COVID-19, i mitjançant acord:
1.1.- El pagament d'un import addicional per plaça en el cas dels serveis socials de la xarxa d'atenció pública
amb concert social o gestió delegada, en règim de col·laboració, amb places subvencionades, així com places
finançades amb prestació econòmica vinculada del Departament de Drets Socials, que estigui destinat al reforç
del personal d'atenció directa -principalment gerocultor i personal auxiliar-, a la compra d'equips de protecció
individual i a la intensificació de les mesures addicionals d'higiene relacionades amb la COVID-19, així com
altres mesures relacionades amb la COVID-19 que puguin ser necessàries. L'acord del Govern que estableixi
l'import addicional esmentat pot establir el seu import exacte per a cada servei i autoritzar el seu pagament.
En el cas que s'estableixi, aquest import es podrà abonar mensualment o amb la periodicitat que es determini.
1.2.- Les mesures de sectorització i d'aïllament que siguin necessàries en els centres de la xarxa de serveis
socials d'atenció pública amb concert social i gestió delegada, en règim de col·laboració, amb places
subvencionades, així com places finançades amb prestació econòmica vinculada del departament competent en
matèria de serveis socials, l'establiment dels costos derivats de l'adopció d'aquestes mesures i l'autorització del
seu pagament a les entitats proveïdores.
1.3.- Els imports a pagar a les entitats proveïdores respecte de les places no ocupades amb motiu de la
pandèmia, i l'autorització del seu pagament, en els centres de la xarxa de serveis socials d'atenció pública amb
concert social i gestió delegada, en règim de col·laboració, amb places subvencionades, així com places
finançades amb prestació econòmica vinculada.
2.- Els acords a què fa referència l'apartat anterior han de tenir en compte les mesures exigibles als serveis
per part de les autoritats sanitàries en cada moment, segons l'evolució de la pandèmia.
3.- S'habilita la persona titular del departament competent en matèria de serveis socials per ordenar,
mitjançant resolució, el pagament directe de les mesures establertes en els acords del Govern als quals fa
referència aquest article, als centres que presten serveis especialitzats de la Cartera de serveis socials amb
places col·laboradores, amb places finançades amb prestació econòmica vinculada i amb places subvencionades
pel departament.
4.- Els pagaments a les entitats prestadores de serveis socials s'han de dur a terme d'acord amb les
instruccions que, si escau, dicti l'òrgan competent del departament competent en matèria de serveis socials.

Disposició final cinquena
Garantia per a la formalització d'operacions de finançament per a empreses fruit de la recerca
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S'autoritza el Govern a prestar garantia, durant l'exercici del 2022, fins a una quantia màxima global de
7.748.934,19 euros, a favor de l'Institut Català de Finances per a la formalització d'operacions de finançament
per a empreses fruit de la recerca. A aquest efecte, el Departament de Recerca i Universitats ha de formalitzar
un conveni amb l'Institut Català de Finances per donar continuïtat a la utilització del fons de garantia ja
existent, i que va gestionar l'Institut Català de Finances, mitjançant l'IFEM (Instruments Financers per a
Empreses Innovadores, SLU), en virtut del Conveni de col·laboració de 16 de desembre de 2014, modificat per
addenda de 31 de juliol de 2017, entre el Departament d'Economia i Coneixement, IFEM i l'Institut Català de
Finances pel qual es constitueix un fons de garantia associat a la línia de finançament per a empreses fruit de
la recerca.

Disposició final sisena
Títols competencials
Aquest Decret llei es dicta a l'empara del que disposen els articles 116, 121, 127, 129, 132, 133, 137, 138,
149, 152, 158, 162, i 166, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, d'acord amb els quals correspon a la
Generalitat competències en matèria, respectivament, d'agricultura, ramaderia i aprofitaments forestals;
comerç; cultura; dret civil; emergències i protecció civil; energia i mines; habitatge; immigració; ordenació del
territori i del paisatge, del litoral i urbanisme; planificació, ordenació i promoció de l'activitat econòmica;
recerca, desenvolupament i innovació tecnològica; sanitat; salut pública; ordenació farmacèutica i productes
farmacèutics; i en matèria de serveis socials, voluntariat, menors i promoció de les famílies

Disposició final setena
Entrada en vigor
Aquest Decret llei entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans i ciutadanes 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, 17 de maig de 2022

Pere Aragonès i Garcia
President de la Generalitat de Catalunya

Laura Vilagrà Pons
Consellera de la Presidència

Roger Torrent i Ramió
Conseller d'Empresa i Treball

Per encàrrec (Decret 96/2022, d'11 de maig. DOGC núm. 8667, de 13.05.2022)
Laura Vilagrà Pons
Consellera de la Presidència

Gemma Geis i Carreras
Consellera de Recerca i Universitats
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Teresa Jordà i Roura
Consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Josep Maria Argimon Pallàs
Conseller de Salut

Joan Ignasi Elena i Garcia
Conseller d'Interior

Violant Cervera i Gòdia
Consellera de Drets Socials

Natàlia Garriga Ibáñez
Consellera de Cultura

Lourdes Ciuró i Buldó
Consellera de Justícia

(22.137.153)
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