
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

DECRET LLEI 11/2021, de 27 d'abril, de mesures de caràcter pressupostari, tributari, administratiu i
financer.

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 això, promulgo el següent

DECRET LLEI

Exposició de motius

La greu situació sanitària derivada de la pandèmia mundial establerta per l'Organització Mundial de la Salut i la
posterior declaració de l'estat d'alarma ha motivat l'adopció de diverses mesures urgents, de tipus econòmic,
sanitari, social, procedimental i d'intendència general, per fer front als seus efectes. L'allargament de la crisi
sanitària i les seves conseqüències en l'economia fan necessari aprovar un nou decret llei amb noves mesures
addicionals de caràcter pressupostari, tributari, administratiu i financer per continuar pal·liant els seus efectes.

Aquest Decret llei s'estructura en 2 capítols, cinc disposicions addicionals i dues disposicions finals. El capítol 1 i
la disposició addicional primera i segona contenen diverses mesures pressupostàries; el capítol 2 estableix
mesures de caràcter tributari i, finalment, les disposicions addicionals segona, tercera i quarta contenen
mesures financeres i la cinquena mesures administratives.

El capítol 1, amb un únic article, estableix que el 85 % de la recaptació derivada de les sancions imposades
pels òrgans competents del Departament d'Interior per incompliments de la normativa reguladora del primer
estat d'alarma decretat per la pandèmia causada per la COVID-19, denunciats pels diferents ajuntaments de
Catalunya, s'ha de transferir als respectius ajuntaments per tal que aquests el destinin a actuacions de reforç
en la seva tasca de prevenció, seguiment i lluita contra la pandèmia.

D'acord amb la Llei 4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya, aquest es
fonamenta en els principis de cooperació, col·laboració, lleialtat institucional i auxili mutu entre les autoritats,
les administracions i els serveis públics amb responsabilitats en l'àmbit de la seguretat, i preveu els òrgans de
coordinació i de participació ciutadana.

Les autoritats i les administracions locals –els alcaldes i els ajuntaments– tenen un paper destacat en la
participació en el disseny i el seguiment de les polítiques locals de seguretat i en l'execució de les competències
que els són propis en aquest àmbit, sobretot per mitjà dels serveis municipals i especialment de les policies
locals. Correspon a la Generalitat garantir la coherència del sistema i del conjunt de polítiques i mecanismes de
coordinació que en derivin, tot assegurant una prestació equivalent per al conjunt del territori i dels ciutadans i
ciutadanes del país.

El Decret llei 22/2020, de 2 de juny, pel qual es determinen els òrgans competents per tramitar les sancions
per incompliments de la normativa reguladora de l'estat d'alarma, denunciats pels diferents cossos policials, va
considerar procedent centralitzar la competència sancionadora en el conseller d'Interior, en tractar-se de
sancions derivades d'actes esteses pels diferents cossos policials que actuen a Catalunya.

L'article 5 de la Llei 4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya, determina
que la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra i les policies dels ajuntaments, amb la denominació de
policia local, policia municipal, guàrdia urbana o altres de tradicionals, constitueixen la policia de les
institucions pròpies de Catalunya. D'altra banda, l'apartat 4 d'aquest mateix article estableix que les relacions
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entre el cossos de la policia de les institucions pròpies de Catalunya es regeixen pels principis que inspiren el
sistema general de seguretat i, en particular, pels de complementarietat, coordinació, col·laboració, cooperació
i auxili mutu, especialment dins de les juntes locals de seguretat.

En el context actual de transmissió comunitària del virus, l'estratègia de lluita contra la COVID-19 comporta
l'adopció de diverses mesures preventives i de control, per protegir la salut de la ciutadania i contenir la
propagació de la malaltia, i els indicadors epidemiològics i assistencials obliguen a mantenir les mesures de
limitació d'activitats no essencials i de control de la mobilitat i a prorrogar les mesures preventives, situació
que requereix d'una actuació del personal dels respectius ajuntaments per comprovar i denunciar els
incompliments d'aquestes, fet que obliga a reforçar les actuacions del seu personal en la seva lluita contra la
pandèmia.

Atesa la gravetat de les dades epidemiològiques i assistencials actuals que justifiquen les limitacions que
continuen sent adoptades en les successives resolucions per les quals es prorroguen i, si escau, modifiquen les
mesures en matèria de salut pública per contenir el brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 al territori
de Catalunya, es troba justificat de manera extraordinària i urgent l'adopció immediata d'aquesta mesura, per
tal de combatre eficaçment la pandèmia en tot el territori de Catalunya.

El capítol 2, amb 2 articles, conté mesures de caràcter tributari. En primer terme, l'article 2 estableix una
bonificació de la quota fixa de la taxa fiscal sobre el joc que grava les màquines recreatives i d'atzar, amb la
finalitat d'ajustar la càrrega fiscal a la reducció de l'activitat que ha patit el sector. Aquesta bonificació és
aplicable en les autoliquidacions del primer i segon trimestre del 2021, que s'han de presentar de l'1 al 20 del
proper mes de juny.

D'altra banda, amb l'objectiu d'estimular l'activitat econòmica i la competitivitat d'un àmbit particularment
castigat per l'efecte del confinament i la incertesa en l'economia del lleure, com és el sector turístic, l'article 3
prorroga fins al 31 de desembre de 2022, la mesura aprovada pel 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. La mesura, que ara es manté, establia una rebaixa fiscal en el cànon de
l'aigua, que consistia a no aplicar en el cànon repercutit per les entitats subministradores en les seves factures
o en el liquidat directament per l'Agencia Catalana de l'Aigua, corresponent a consums dels mesos d'abril a
desembre de 2020, els mínims específics per establiments hotelers, càmpings i altres allotjaments de curta
durada (3 m3 per plaça/mes) i, en el seu lloc, aplicar els mateixos mínims generals de 6 m3 mensuals
previstos per a persones usuàries domèstiques i la resta de persones usuàries industrials.

El Decret llei conté cinc disposicions addicionals.

La disposició addicional primera, de contingut pressupostari, estableix dues propostes que responen a l'objectiu
de millorar la gestió i l'assoliment dels objectius dels fons europeus Next Generation EU, amb la modificació del
Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons
procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a l'Administració de la
Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

Per tal de garantir el compliment dels objectius fixats en els programes operatius de FEDER i FSE i en el Pla de
recuperació i resiliència és necessari agilitzar al màxim l'execució dels projectes de despesa, avançant crèdit si
és necessari del mateix departament o entitat. Els mecanismes de finançament que s'han previst des de l'Estat
encara no s'han desenvolupat, la qual cosa posa en risc l'assoliment dels objectius, especialment pel que fa als
programes operatius de REACT-EU que finalitzen 2023.

Per tal que aquest avançament de crèdit no suposi una menor despesa dels departaments a mitjà termini, s'ha
previst la possibilitat de restituir el crèdit avançat una vegada s'ingressin al Tresor de la Generalitat els fons
europeus.

Els crèdits restituïts s'han de destinar preferentment a garantir el compliment dels objectius de programació de
fons europeus, però també es podran destinar a altres projectes de recuperació i resiliència econòmica i social
per motiu de la crisi provocada per la pandèmia de la COVID-19, que potser inicialment es podrien haver
quedat sense finançament de fons europeus.

D'aquesta manera es pretén maximitzar l'execució dels fons europeus i també l'execució dels projectes que
han estat seleccionats i que es vagin seleccionant en el futur per transformar el teixit productiu, econòmic i
social de Catalunya.

Per tal de simplificar-ne la gestió i garantir que es compleixen els terminis d'execució, s'autoritza al
departament competent en matèria de finances a autoritzar o modificar compromisos de despesa a càrrec
d'exercicis futurs, sempre que l'import de les anualitats no superin els 300.000 euros. Es preveu un volum
elevat de contractació amb impactes pluriennals dels projectes programats en el marc dels fons procedents del
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Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU que requereixen una agilitat especial en el tràmit,
per complir amb els objectius programats.

D'altra banda, la disposició addicional segona modifica la Llei 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per al 2020.

L'apartat 1 modifica la lletra e) de l'apartat 7 de l'article 5 de la Llei. Aquesta lletra es va afegir amb el Decret
llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons
procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a l'Administració de la
Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, per recollir un problema de gestió al Catsalut derivat del fet
d'avançar crèdit propi per cobrir despeses derivades de la pandèmia. Vist que els efectes de la situació de crisi
provocada per la pandèmia comporta també per a la resta dels departaments i entitats del sector públic
administratiu haver de realitzar despeses extraordinàries, així com la tramitació dels respectius expedients de
contractació, amb càrrec de les partides de despesa ordinària o general, mentre no arriben els fons
extraordinaris per finançar-les, es considera necessari modificar el text actual d'aquest apartat per tal
d'ampliar-lo a tots els departaments i entitats del sector públic administratiu, amb l'objectiu de millorar la
gestió i l'eficiència amb la qual s'executa la despesa amb càrrec dels fons extraordinaris.

Per la seva banda, l'apartat 2 d'aquesta disposició addicional modifica l'article 14 de la Llei 4/2020, del 29
d'abril. Aquest article regula les transferències o aportacions a determinades entitats, el compliment dels
objectius pressupostaris i la gestió dels romanents de tresoreria. En concret, l'apartat 4 sobre els romanents de
tresoreria, disposa que a les entitats en què la Generalitat participa majoritàriament, de manera directa o
indirecta, en llur capital o en la designació de la majoria de representants amb dret a vot de llurs òrgans de
govern, de les entitats adscrites o a favor de les entitats que, sense complir aquestes condicions, es
classifiquen com a Administració pública de la Generalitat, d'acord amb les normes del Sistema Europeu de
Comptes (són les entitats descrites a l'apartat 1 d'aquest article 14) que tinguin romanent de tresoreria, se'ls
ha d'efectuar una retenció de les aportacions i transferències que estiguin previstes de transferir-los. Aquestes
entitats estan afectades per la retenció d'excessos de transferències previstes amb caràcter general, no obstant
això, i a la vista del context actual provocat per la pandèmia de la COVID-19, es creu convenient que aquesta
retenció sigui potestativa i no obligatòria, condicionada al criteri de la Intervenció General, i amb la finalitat
que aquestes entitats puguin executar el seu pressupost totalment, i això ajudi a l'activació de l'economia.
Aquesta modificació és de caràcter urgent atesa la proximitat de la data per tal que aquestes entitats
compleixin les seves obligacions de tancament comptable.

La disposició addicional tercera modifica la Llei de creació de l'Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament, aprovada per la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives.
L'Agència com a organisme al qual correspon gestionar els recursos econòmics i materials destinats a la
cooperació al desenvolupament, requereix d'instruments econòmics de suport al sector de la cooperació, més
enllà de les mesures de foment, com són les subvencions, i més acords amb la nova realitat resultant de la
COVID-19, que implica que la liquiditat dels agents de cooperació i de l'economia en general necessiti nous
elements financers relacionats amb els préstecs, avals i altres operacions financeres de garantia en matèria de
cooperació al desenvolupament. A tal efecte, es considera necessari ampliar les funcions de l'Agència a fi que
també pugui impulsar actuacions en aquesta matèria.

L'Agència va néixer a l'empara d'un model de gestió que ha evolucionat envers estructures més eficaces, àgils i
dinàmiques i que contribueixen a augmentar els recursos destinats a la cooperació. Així, el bagatge
internacional de l'Agència li ha permès estar molt present i activa en el marc de les licitacions i subvencions de
la Unió Europea i també en la definició i l'impuls dels clústers d'organismes internacionals, de dins i de fora de
la Unió Europea, i al voltant d'àmbits específics. Aquests nous escenaris requereixen buscar nous instruments
per facilitar que l'Agència s'adapti als nous espais on hi ha hagut una evolució de la cooperació de qualitat.

En la dinàmica d'aquests nous instruments i nous escenaris, el projecte del Pla anual de cooperació al
desenvolupament 2021 planteja la necessitat d'impulsar una nova línia d'avals amb entitats financeres ètiques
que, sota el nom “ICF-Cooperació”, oferiria instruments de finançament a entitats sense ànim de lucre
vinculades al tercer sector (ONGD, associacions, fundacions o cooperatives) amb seu social a Catalunya que
impulsin projectes de cooperació al desenvolupament orientats a enfortir l'economia social i solidària en un
àmbit local i col·lectiu.

Aquesta iniciativa que ara es vol implantar té el seu origen en el Pla director de cooperació al desenvolupament
2019-2022, que preveu la recerca de finançaments complementaris a l'Ajut Oficial al Desenvolupament (AOD) i
la mobilització de fons addicionals per als objectius de desenvolupament: l'impuls d'incentius i mecanismes de
salvaguarda (avals, crèdits, etc.) que permetin mobilitzar recursos provinents de la banca ètica i el suport a les
estratègies de captació de nous socis o col·laboradors.

Alhora, el Pla director preveu actuacions que tenen un abast de país i que es relacionen amb la millora de la
política pública catalana. Entre aquestes, destaca el treball conjunt amb relació a elements de la coherència de

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8398 - 29.4.20213/8 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-21117094-2021



les polítiques per al desenvolupament, com el reforçament del compromís amb el comerç just i amb les
finances ètiques.

En conseqüència i des d'un perspectiva jurídica, per implementar aquest tipus d'operació es requereix, en
primer terme, que la Llei de creació de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament prevegi
expressament la competència avaladora de l'Agència, és a dir, la capacitat de l'entitat de constituir-se en
prestadora de garanties per tal que se'n derivi la possibilitat de constituir els fons previstos en el Pla director i
en el projecte del Pla anual 2021. La urgència d'aprovar aquesta modificació la causa l'adequació legal
necessària als instruments de planificació operativa prevista per aquest exercici i iniciada l'any 2020.

La disposició addicional quarta, de caràcter financer, introdueix dues modificacions en el Decret llei 54/2020,
de 29 de desembre, de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària.

D'una banda l'apartat 1 modifica l'apartat 2.c) de l'article únic. L'Acord GOV/46/2021, de 6 d'abril, pel qual
s'autoritza Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a constituir la societat FGC MOBILITAT, SA, i se
n'aproven els Estatuts, autoritza la constitució d'una societat anònima de mercat amb la denominació FGC
MOBILITAT, SA, per temps indefinit, que té com a objecte social principal la prestació de serveis de transport
de viatgers i mercaderies per ferrocarril, tant nacional com internacional, incloent-hi els serveis ferroviaris que
s'hagin de prestar sobre la Xarxa Ferroviària d'Interès General, d'acord amb la normativa ferroviària.

L'article únic del Decret llei 54/2020, de 29 de desembre, en el seu apartat 2.c), autoritza FGCRAIL, SA a fer
ús, durant el 2021, de l'endeutament amb termini de reemborsament superior a un any, per adquirir el
material mòbil necessari per implantar un nou servei de rodalia entre l'aeroport i la ciutat de Barcelona, fins a
un màxim de 120.000.000 euros amb l'autorització prèvia del Govern. Atès que es preveu que l'adquisició del
material mòbil necessari per implantar un nou servei de rodalia entre l'aeroport i la ciutat de Barcelona el
realitzi la nova societat constituïda, FGC MOBILITAT, SA, i no la societat FGCRAIL, SA, és necessari i urgent
modificar l'article esmentat per tal de substituir la referència a FGCRAIL, SA per la referència a FGC
MOBILITAT, SA.

D'altra banda, com a conseqüència de la modificació de la Llei de creació de l'Agència Catalana de Cooperació
al Desenvolupament introduïda en la disposició addicional tercera d'aquest Decret llei, és necessari afegir un
nou apartat, el 5.i) a l'article únic del Decret llei 54/2020, de 29 de desembre, per donar compliment a la
normativa vigent que estableix en l'article 27 del text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de
l'Empresa pública catalana, que els requisits per a l'atorgament d'avals en cas d'entitats de dret públic són els
que preveu l'article 9: ”la prestació d'avals efectuada per aquestes entitats ha d'ésser regulada per la norma de
creació respectiva i no pot ultrapassar l'import ni es pot aplicar a altres persones o a altres finalitats que les
determinades per la Llei de pressupostos de l'exercici corresponent o per una  llei especial.”

Finalment, la disposició addicional cinquena modifica l'article17 del Decret 69/2020, de 14 de juliol,
d'acreditació, concert social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública i article 5 de
l'Ordre TSF/218/2020, de 16 de desembre, per a la provisió dels serveis de la Xarxa de Serveis Socials
d'Atenció Pública per tal d'ampliar el termini màxim per publicar la convocatòria pública de provisió de sis
mesos a un any.

Durant la pandèmia ha estat necessari recórrer al procediment d'emergència previst al Decret 69/2020, de 14
de juliol i a l'Ordre TSF/218/2020, de 16 de desembre, per tal de garantir una atenció immediata a les
persones usuàries en situació d'urgència social i vulnerabilitat, que en alguns casos han patit el tancament dels
centres on residien i ha calgut fer un trasllat d'emergència. Per aquest motiu, en els casos en què hi ha un
perill greu per a la integritat o la vida de les persones usuàries, s'ha palesat que cal disposar d'un termini més
ampli abans de la nova provisió ordinària i en tot cas garantir la continuïtat en l'atenció de les persones
usuàries. En les circumstàncies actuals i davant les necessitats que s'han fet paleses de donar una resposta àgil
i eficient a la ciutadania en l'accés i la prestació d'uns serveis socials de qualitat dins de l'actual Sistema Públic
de serveis socials, esdevé imprescindible establir una nova redacció dels articles relatius al procediment
d'emergència del Decret 69/2020, de 14 de juliol, i de l'Ordre TSF/218/2020, de 16 de desembre, per a la
provisió dels serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública.

Totes les mesures exposades determinen que sigui imprescindible aprovar de forma immediata aquest Decret
llei per a la consecució dels objectius plantejats amb la celeritat que requereix el calendari assenyalat, objectiu
que no podria ser assolit mitjançant la tramitació d'un procediment legislatiu ordinari.

D'acord amb l'article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,
el Govern pot dictar disposicions legislatives provisionals sota la forma de decret llei en cas d'una necessitat
extraordinària i urgent. En aquest cas, la necessitat és la crisi econòmica i sanitària, que requereix l'adopció
urgent de mesures pal·liatives.

En ús de l'autorització que concedeix l'article 64 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, a proposta del
vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda i amb la deliberació prèvia del Govern,
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Decreto:

Capítol 1

Mesures pressupostàries

Article 1

Destinació del 85 % de la recaptació derivada de les sancions imposades pels òrgans competents del
Departament d'Interior per incompliments de la normativa reguladora del primer estat d'alarma decretat per la
pandèmia causada per la COVID-19, denunciats pels ajuntaments de Catalunya.

1.1 El 85 % de la recaptació derivada de les sancions imposades pels òrgans competents del Departament
d'Interior per incompliments de la normativa reguladora de l'estat d'alarma decretat per la pandèmia causada
per la COVID-19, el dia 14 de març de 2020, i aixecat el dia 21 de juny de 2020, denunciades pels
ajuntaments de Catalunya, s'ha de transferir al respectiu ajuntament per tal que aquest el destini a actuacions
de reforç en la seva tasca de prevenció, seguiment i lluita contra la pandèmia.

1.2 S'autoritza el departament competent en matèria d'economia i hisenda a realitzar les modificacions
pressupostàries necessàries per tal de donar compliment al que s'estableix en aquest article, i adoptar les
mesures que siguin oportunes per fer efectiva la transferència als ajuntaments que s'hi preveu.

Capítol 2

Mesures tributàries

Article 2

Taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar. Màquines recreatives i d'atzar

Amb efectes de l'1 de gener del 2021, i per als períodes d'autoliquidació corresponents al primer i segon
trimestre del 2021, s'estableixen en la quota de la taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar que grava les
màquines recreatives i d'atzar els percentatges de bonificació següents:

1. Màquines recreatives i d'atzar instal·lades en establiments de joc (casinos, bingos i salons de joc):
bonificació del 80 % en les quotes d'ambdós trimestres assenyalats.

2. Resta de màquines recreatives: bonificació del 50 % en les quotes d'ambdós trimestres assenyalats.

Article 3

No aplicació de mínims de facturació específics de cànon de l'aigua a establiments hotelers, càmpings i altres
allotjaments de curta durada en relació amb factures i liquidacions corresponents al període de consum
comprès entre l'1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2022

En les liquidacions de cànon de l'aigua, així com en la repercussió d'aquest tribut que les entitats
subministradores inclouen en les seves factures, que s'hagin emès o s'hagin d'emetre a establiments hotelers i
de càmping, així com a altres allotjaments de curta durada, en relació amb consums del període comprès entre
els mesos de gener de l'any 2021 i desembre de l'any 2022, ambdós inclosos, no s'apliquen els mínims de
facturació previstos en especial per aquests tipus d'establiments en les lletres b) i c) de l'apartat 2 de l'article
67 del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, sinó els mínims generals de 6 metres cúbics
mensuals per usuari industrial i assimilable, previstos en la lletra a del l'apartat 2 de l'article 67.
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Disposicions addicionals

Primera. Modificació del Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la
implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU
per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

1. S'afegeix l'article 4 bis al Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, amb el redactat següent:

“Article 4 bis.

Restitució de crèdits

4 bis. En el cas que els projectes elegibles que poden ser finançats amb els fons REACT-EU ja s'hagin iniciat o
executat amb càrrec a crèdits no vinculats als fons esmentats, el conseller o consellera competent amb
matèria de finances, amb els informes previs de la Direcció General de Pressupostos i de l'òrgan competent en
matèria de fons europeus, podrà restituir aquests crèdits, per finançar en tot cas projectes destinats a la
recuperació i resiliència econòmica i social en motiu de la crisi provocada per la pandèmia de la COVID-19 i
preferentment a complir els objectius de programació de fons europeus. Els esmentats crèdits s'identificaran
amb un codi de fons de finançament específic.”

2. S'afegeix l'apartat 4 a l'article 7 del Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, amb el text següent:

“7.4 Correspon al departament competent en matèria de finances l'autorització i la modificació de compromisos
de despesa amb càrrec a pressupostos d'exercicis futurs de projectes programats en el marc del Mecanisme de
Recuperació i Resiliència i del REACT-EU, sempre que l'import de les anualitats futures no superi els 300.000
euros.”

Segona. Modificació de la Llei 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al
2020

1. Es modifica la lletra e) de l'apartat 7 de l'article 5 de la Llei 4/2020, del 29 d'abril, que queda redactada de la
manera següent:

“e) Dels crèdits procedents del servei pressupostari DD10 “Despeses diversos departaments. Fons
extraordinaris DGP del VEH” per atendre les necessitats derivades de la pandèmia, que vinculen amb el crèdit
inicial, independentment de l'origen de crèdit i del codi de finançament, i d'acord amb els criteris de l'apartat
1.”

2. Es modifica l'apartat 4 de l'article 14 de la Llei 4/2020, del 29 d'abril, que queda redactat de la manera
següent:

“4. En el cas que el 31 de desembre de 2020 les entitats a què fa referència l'apartat 1 tinguessin un
romanent de tresoreria derivat d'un excés d'ingressos cedits, transferències o aportacions de la Generalitat o
de les entitats del seu sector públic no obtingudes en concurrència, el departament competent en matèria de
finances públiques, d'acord amb els criteris establerts per la Intervenció General, pot efectuar una retenció de
les aportacions i transferències que els departaments als quals estan adscrites les entitats afectades tenen
previst atorgar el 2021, per l'import que determini la Intervenció General, llevat que per llei, contracte
programa o per altres acords del Govern s'hagi establert que han de tenir una altra destinació.”

Tercera. Modificació de la Llei de creació de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, aprovada
per la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives

Es modifica l'article 51.2 de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, que queda redactat de la manera següent:

“2. L'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament té atribuïdes les funcions següents:

a) Executar i gestionar la política de cooperació al desenvolupament, segons les directrius establertes per
l'òrgan competent de l'Administració de la Generalitat.

b) Gestionar els recursos econòmics i materials destinats a la cooperació al desenvolupament.

c) Atorgar i gestionar préstecs, avals i altres operacions financeres de garantia en matèria de cooperació al
desenvolupament.
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d) Assessorar l'Administració de la Generalitat sobre la planificació de la política catalana de cooperació al
desenvolupament.

e) Les que li atribueixin les disposicions vigents.”

Quarta. Modificació del Decret llei 54/2020, de 29 de desembre, de necessitats financeres del sector públic en
pròrroga pressupostària

1. Es modifica l'apartat 2.c de l'article únic del Decret llei 54/2020, de 29 de desembre, que queda redactat de
la manera següent:

“c) S'autoritza FGC MOBILITAT, SA a fer ús, durant el 2021, de l'endeutament amb termini de reemborsament
superior a un any, per adquirir el material mòbil necessari per implantar un nou servei de rodalia entre
l'aeroport i la ciutat de Barcelona, fins a un màxim de 120.000.000 euros, amb l'autorització prèvia del
Govern.”

2. S'afegeix l'apartat 5.i) a l'article únic del Decret llei 54/2020, de 29 de desembre, amb el text següent:

“i) S'autoritza el Govern a prestar garantia, durant l'exercici 2021, fins a una quantia màxima global de
500.000 euros, a favor de l'ICF per atorgar avals i préstecs per finançar entitats sense ànim de lucre
vinculades al tercer sector (ONGD, associacions, fundacions o cooperatives) amb seu social a Catalunya que
impulsin projectes de cooperació al desenvolupament orientats a enfortir l'economia social i solidària en un
àmbit local i col·lectiu. A aquest efecte l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament ha de tenir
formalitzar un conveni amb l'ICF per constituir un fons garantia amb càrrec als pressupostos de l'Agència
Catalana de Cooperació al Desenvolupament.”

Cinquena. Modificació del Decret 69/2020, de 14 de juliol, d'acreditació, concert social i gestió delegada en la
Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública i de l'Ordre TSF/218/2020, de 16 de desembre, per a la provisió dels
serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública

1. Modificació de l'article 17.2 del Decret 69/2020, de 14 de juliol, d'acreditació, concert social i gestió
delegada en la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública.

Es modifica l'article 17.2 del Decret 69/2020, de 14 de juliol, que queda redactat de la manera següent:

“17.2 Aquests serveis socials s'han d'incloure en una convocatòria pública de provisió que s'ha de publicar en el
termini màxim d'un any, a comptar des de la resolució de provisió del concert social o la gestió delegada pel
procediment d'emergència. La provisió d'emergència mantindrà la vigència fins a la formalització del nou
concert o gestió delegada.”

2. Modificació de l'article 5.2 de l'Ordre TSF/218/2020, de 16 de desembre, per a la provisió dels serveis de la
Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública

Es modifica l'article 5.2 de l'Ordre TSF/218/2020, de 16 de desembre, que queda redactat de la manera
següent:

“5.2 Aquests serveis socials s'han d'incloure en una convocatòria pública de provisió que s'ha de publicar en el
termini màxim d'un any, a comptar des de la resolució de provisió del concert social o la gestió delegada pel
procediment d'emergència. La provisió d'emergència mantindrà la vigència fins a la formalització del nou
concert o gestió delegada.”

Disposicions finals

Primera. Rang normatiu de determinats preceptes

1. L'apartat 1 de la disposició addicional cinquena d'aquest Decret llei manté rang reglamentari de Decret a
l'efecte del seu desplegament, modificació i derogació.

2. L'apartat 2 de la disposició addicional cinquena d'aquest Decret llei manté rang reglamentari d'Ordre a
l'efecte del seu desplegament, modificació i derogació.
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Segona. 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 als quals sigui d'aplicació aquest Decret llei cooperin en el seu
compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui el facin complir.

Barcelona, 27 d'abril de 2021

Pere Aragonès i Garcia

Vicepresident del Govern en substitució de la presidència de la Generalitat i conseller d'Economia i Hisenda

(21.117.094)
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