
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

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.

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, de 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 aquest

DECRET LLEI

Exposició de motius

I

La ràpida propagació de la pandèmia de la COVID-19 ha tingut unes devastadores conseqüències en tot el món
pel que fa a la salut de les persones, però també ha tingut una gran repercussió social i econòmica. Per fer
front a la crisi sanitària, a Catalunya es van adoptar mesures excepcionals de confinament de la població, de
distància i de protecció, de restricció de la mobilitat i de la interacció social, així com de paralització de gran
part de l'activitat productiva, algunes de les quals encara continuen vigents, que han tingut un impacte negatiu
en l'economia catalana.

Una situació semblant ha afectat tots els estats membres de la Unió Europea, cosa que ha donat lloc a una crisi
sanitària i econòmica sense precedents. Per tal de fer-hi front, el Consell Europeu, en la cimera celebrada el 21
de juliol de 2020, va adoptar un ampli conjunt de mesures adreçades a la recuperació econòmica, que
requereixen quantitats substancials d'inversió pública i privada, amb l'objectiu de situar la Unió Europea
fermament en el camí de la recuperació sostenible i resistent, crear llocs de treball d'alta qualitat, promoure la
inclusió social i reparar els danys immediats causats per la crisi de la COVID-19, tot donant suport, al mateix
temps, a les prioritats ecològiques i digitals de la UE.

Les mesures aprovades s'articulen mitjançant un doble nivell de resposta: l'instrument Next Generation EU (en
endavant, fons NGEU), dotat amb 750.000 milions d'euros, que destinarà al pressupost de la UE finançament
addicional obtingut en els mercats financers durant el període 2021-2024, i un pressupost europeu a llarg
termini reforçat per al període 2021-2027. Els pilars del fons NGEU són tres:

a) Instruments per donar suport als esforços dels estats membres per recuperar-se, reparar els danys i sortir
reforçats de la crisi, com el Mecanisme de Recuperació i Resiliència;

b) Mesures per impulsar la inversió privada i donar suport a les empreses amb dificultats amb l'objectiu de
rellançar l'economia;

c) Aprenentatge de l'experiència de la crisi i, a través del reforçament dels programes clau de la UE, fer que el
mercat únic esdevingui més resilient i accelerar la doble transició ecològica i digital.

En aquest sentit, els reglaments de la UE subratllen que l'instrument NGEU inclou mesures adreçades al
restabliment dels mercats laborals i la protecció social, així com als sistemes d'atenció de la salut, per
revitalitzar el potencial de creixement sostenible i el treball, amb la finalitat de reforçar la cohesió entre els
estats membres i ajudar en la seva transició cap a una economia ecològica i digital, per prestar ajuda a les
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empreses afectades per l'impacte de la crisi de la COVID-19, en particular les petites i mitjanes empreses, així
com ajuts a la inversió en activitats que són essencials per enfortir el creixement sostenible de la UE, inclosa la
inversió financera directa a les empreses, les mesures d'investigació i innovació en resposta a la crisi de la
COVID-19, la creació de capacitat a nivell de la UE per millorar la preparació per a futures crisis, el
manteniment dels esforços per garantir una economia neutra des del punt de vista climàtic i l'ajut a
l'agricultura i el desenvolupament de les zones rurals per fer front als efectes de la crisi de la COVID-19.

II

Ens trobem, doncs, davant d'una oportunitat excepcional per impulsar la transformació del model econòmic i
social cap a un nou model productiu més sostenible i resilient, respectuós amb el medi ambient, de forma que
tant les empreses com la ciutadania es puguin beneficiar d'una transició ecològica sostenible i una economia
més justa i socialment equitativa, basada en el foment de l'eficiència energètica i l'ús de les energies
alternatives, la mobilitat sostenible, la protecció de la biodiversitat i la lluita contra el canvi climàtic, entre
d'altres aspectes. Al mateix temps, l'instrument NGEU ha de permetre mobilitzar les inversions necessàries per
impulsar estratègies de digitalització que coadjuvin en la transformació de sectors, de territoris i d'estructures.

Per aquest motiu, paral·lelament a l'aprovació pel Consell Europeu de l'instrument de recuperació,
transformació i resiliència, el Govern de la Generalitat va aprovar el juliol de 2020 el Pla de reactivació
econòmica i de recuperació social articulat al voltant de 5 eixos:

Eix 1: Economia per a la vida.

Eix 2: Digitalització.

Eix 3: Transició ecològica.

Eix 4: Societat del Coneixement.

Eix 5: Actuacions transversals.

Aquest Pla inclou 20 projectes transformadors que s'han discutit i consensuat en diferents grups de treball i
amb la participació d'experts externs a l'Administració de la Generalitat, amb l'objectiu de marcar les prioritats
i els objectius del Govern en aquesta fase preliminar, en l'espera de disposar de les eines necessàries per a la
implementació i aplicació dels fons NGEU.

III

Tanmateix, la clau per a poder-se beneficiar d'aquests fons NGEU rau en la capacitat d'articular aliances entre
el sector públic i el privat i en una àgil, rigorosa i transparent tramitació administrativa dels procediments. Amb
aquesta finalitat, per al conjunt de l'Estat, s'ha establert, mitjançant el Reial decret llei 36/2020, de 30 de
desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de les administracions públiques i per a
l'execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència, el marc general bàsic que ha de permetre
mobilitzar inversions i projectes i facilitar, dins del calendari temporal marcat per la UE, la gestió administrativa
necessària perquè el màxim de projectes es puguin beneficiar del finançament europeu NGEU. En aquest
sentit, el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, modifica diverses lleis estatals amb l'objectiu de
facilitar la tramitació per l'Administració general de l'Estat dels procediments administratius de la seva
competència, sense condicionar, però, la forma en què les comunitats autònomes, d'acord amb les seves
competències d'autoorganització i per a establir especialitats procedimentals, decideixin configurar els seus
respectius procediments de tramitació normativa amb la mateixa finalitat d'agilitar l'execució dels fons
europeus, tal com estableix aquest Reial decret llei a l'apartat XI de l'exposició de motius.

L'aplicació d'aquestes mesures a Catalunya, doncs, requereix una adaptació normativa que faciliti una gestió
adequada, en la qual es conciliïn els principis d'eficàcia, simplificació i celeritat amb els de la seguretat jurídica,
la transparència i la bona administració. Al mateix temps, és necessari també establir i fomentar mecanismes
per a la col·laboració i la cooperació entre l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, inclòs l'àmbit
universitari, i les entitats locals de Catalunya i el seu sector públic, d'una banda, així com entre el sector públic
i el privat, de l'altra. Igualment, cal crear espais de diàleg i de participació del sector privat i dels agents socials
amb l'objectiu de sumar esforços i consensos tant entre els diferents actors del sector públic com també entre
el sector públic i el privat, a l'efecte d'aconseguir la transformació social i econòmica que el país necessita,
modernitzant les estructures, els serveis i les prestacions públiques, però també protegint i reforçant el teixit
productiu del país, creant ocupació de qualitat i fomentant una societat més justa i equitativa.
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IV

Amb aquests objectius, el present Decret llei s'estructura en trenta-tres articles, agrupats en set títols, alguns
dividits en capítols, set disposicions addicionals i una disposició final.

El títol 1, integrat pels articles 1 a 3, recull les disposicions generals, és a dir, l'objecte i àmbit d'aplicació del
Decret llei, així com els principis de tramitació que regeixen la implementació i gestió dels fons europeus del
Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU quan la Generalitat de Catalunya sigui la
responsable de la seva gestió i control, com són la prioritat, la preferència i la celeritat en la tramitació de tots
els procediments derivats d'aquests fons.

El títol 2 està integrat pels articles 4 a 10 i recull les especialitats en matèria de gestió pressupostària i
econòmica. Aquest títol regula els crèdits pressupostaris, la seva afectació i nivell de vinculació, així com les
competències específiques en matèria de modificacions pressupostàries i el règim de compromisos de despesa
amb càrrec a pressupostos d'exercicis futurs. Regula, així mateix, els romanents i el sistema de seguiment dels
fons consistent en el rendiment de comptes per part de l'Administració de la Generalitat i les entitats del seu
sector públic.

El títol 3, integrat per l'article 11, està destinat a les especialitats en matèria de subvencions i ajuts públics de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, les entitats del seu sector públic administratiu i el Servei Català
de la Salut. S'hi regulen les actuacions dels òrgans concedents de subvencions i ajuts públics per tal d'agilitzar
les actuacions administratives, establint la possibilitat que les bases reguladores i les convocatòries prevegin
mesures de flexibilització en la tramitació de les subvencions i ajuts. En aquest sentit, per una banda, es
preveu la possibilitat de publicar de forma separada però en el mateix moment la disposició que aprova les
bases reguladores i la resolució administrativa de la convocatòria corresponent, de manera que s'optimitza i
agilita el tràmit de la seva publicitat. 

Per altra banda, es permet que de forma motivada es faci ús del compte justificatiu sense aportació de
justificants en determinats casos, així com la justificació mitjançant mòduls.

En darrer lloc, es preveu l'aportació de la declaració responsable per substituir l'acreditació del compliment de
les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social de forma que la tramitació de les subvencions sigui més
àgil i òptima per a aquestes quanties. 

Pel que fa als ajuts per raó d'un estat, situació o fet en què es trobin o suportin els sol·licitants s'estén a
aquests fons l'aplicació del règim jurídic d'ajuts extraordinaris regulats als articles 1 i 2 del Decret llei 46/2020,
de 24 de novembre, de mesures urgents de caràcter administratiu, tributari i de control financer.

El títol 4 i el títol 5 s'adrecen a tot el sector públic de Catalunya. El títol 4 s'estructura en tres capítols, i es
refereix a les especialitats en matèria de contractació pública. El capítol 1 (articles 12 i 13) estableix la definició
de contracte i la seva finalitat, als efectes d'aquest Decret llei, així com els objectius dels procediments de
contractació que es financin amb fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-
EU. El capítol 2, que el conformen els articles 14 a 17, recull les normes que integren la tramitació dels
contractes i acords marc que es financin amb els fons esmentats. S'estableix, com a criteri per facilitar la
concurrència i la participació de les petites i mitjanes empreses i la presentació de solucions innovadores per
part de les empreses emergents, la utilització de les consultes preliminars de mercat. Així mateix, amb
l'objectiu d'agilitar i homogeneïtzar procediments, es preveu l'aprovació de plecs tipus de clàusules
administratives i models o formularis de prescripcions tècniques. Finalment, es recullen mesures específiques
de seguiment del compliment i execució dels contractes i acords marcs. El capítol 3 (articles 18 a 21) regula tot
un seguit de mesures destinades al seguiment, a l'assessorament i a la supervisió dels contractes objecte
d'aquest Decret llei i preveu la creació, en aquest sentit, de la comissió mixta de seguiment encarregada del
seguiment dels contractes esmentats, regula la figura del responsable del contracte en els termes de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i les funcions que tindrà en relació amb els
contractes que es financin amb els fons europeus previstos en aquest Decret llei. Finalment, la tasca
d'assessorament i supervisió dels contractes públics objecte d'aquest Decret llei correspon a la direcció general
competent en matèria de contractació pública de la Generalitat de Catalunya.

El títol 5 recull les especialitats en matèria de cooperació interadministrativa i col·laboració publicoprivada, i
s'estructura, novament, en tres capítols. El capítol 1 (articles 22 i 23) recull les mesures relatives a la gestió de
convenis administratius. Concretament, regula la col·laboració interadministrativa de les administracions
públiques de Catalunya i les entitats del seu sector públic i entre aquestes i el sector privat a través de la
subscripció de convenis de col·laboració, així com un procediment simplificat per a la seva tramitació. El capítol
2 (articles 24 i 25) recull les mesures relatives a la constitució de consorcis de cooperació com a forma de
col·laboració entre el sector públic i el sector privat i de cooperació entre l'Administració de la Generalitat i les
entitats locals de Catalunya per a la gestió dels fons provinents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i
del fons REACT-EU, als efectes de simplificar-ne i agilitar-ne la constitució. El capítol 3, que inclou l'article 26,
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preveu la possibilitat de crear espais de diàleg amb el sector privat, a l'efecte de garantir-ne la participació en
la implementació del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU.

El títol 6, sobre control de les actuacions, conté un únic article, el 27, que estableix els mecanismes finals de
control i fiscalització de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya sobre les actuacions previstes en
el Decret llei: subvencions, contractes i convenis incloses en l'àmbit de les seves competències.

Finalment en el títol 7 es recullen diferents mesures per a flexibilitzar la gestió del personal amb l'exclusiva
finalitat d'atendre amb agilitat i eficàcia la gestió dels fons europeus. En aquest sentit, esdevé imprescindible
adoptar una gestió estratègica de personal per a la correcta distribució, execució i control dels recursos
provinents dels fons europeus, atès que molts òrgans i unitats incrementaran substancialment la seva càrrega
de treball i les plantilles actuals es troben fortament tensionades i els recursos disponibles són limitats.

A aquests efectes, s'impulsa la figura dels programes, de durada màxima de quatre anys, com a element de
suport essencial a la gestió dels fons quan els objectius no puguin assumir-se mitjançant l'estructura orgànica i
funcional dels departaments, organismes i ens responsables. Així mateix, s'estableix, com a regla general, que
la cobertura de les necessitats que es puguin generar es dugui a terme amb els efectius actualment
disponibles, mitjançant les mesures de mobilitat i flexibilitat en l'assignació de funcions establerts a la
normativa de funció pública i, només quan això no sigui possible, s'habilita adscriure als programes personal
interí o laboral temporal amb nomenaments i contractacions de durada inferior als quatre anys, seleccionats de
d'acord amb els principis de l'accés a la funció pública.

Es regula, com a principal mecanisme de mobilitat del personal i a l'empara de les previsions dels articles 73.2
i 81 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut
bàsic de l'empleat públic, la figura de l'atribució temporal de funcions vinculades a la gestió dels fons europeus,
la qual cosa ha de possibilitar assignar al personal les funcions dels llocs de treball conjunturals que es creïn i
s'adscriguin als corresponents programes. Com a novetat i amb la finalitat de no perjudicar la normal prestació
dels serveis ordinaris, s'habilita l'atribució temporal de funcions de caràcter parcial amb el límit del 50% de la
jornada assignada al lloc de treball de caràcter principal.

Com a important incentiu destinat a l'eficaç i eficient gestió dels fons europeus es preveu la possibilitat que el
personal adscrit a programes, òrgans i unitats responsables de l'execució dels fons puguin percebre,
excepcionalment, retribucions variables vinculades al grau de compliment dels objectius o resultats que
prèviament s'estableixin. L'assignació d'aquestes retribucions extraordinàries, directament vinculades a la
consecució de resultats en la distribució, execució i control dels fons, ha de contribuir a augmentar no només el
rendiment o el grau d'esforç amb què el personal desenvolupa la seva feina, sinó també el seu nivell
d'implicació en la gestió exitosa d'aquesta fita.

Com a novetat destacada i avançant en el procés de professionalització de la gestió pública, s'instaura la figura
de la direcció de programes per a la gestió de fons europeus amb la finalitat de poder disposar de personal
altament qualificat en el desenvolupament del treball per projectes que pugui responsabilitzar-se directament
del grau de compliment dels objectius i resultats del programa. De conformitat amb les previsions establertes a
l'article 13 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
l'Estatut bàsic de l'empleat públic, s'ha entès necessari regular aquesta figura com a complement indispensable
d'un sistema òptim de gestió dels fons europeus. El model parteix de la base del reclutament o selecció del
candidat més idoni per mitjà d'un procés competitiu obert en què caldrà acreditar no només que es disposa de
determinats requisits o coneixements especialitzats en la gestió de fons europeus, sinó també de les
competències bàsiques per al desenvolupament de les funcions directives assignades al programa,
especialment sobre la coordinació d'equips de treball. Un cop nomenat o contractat, el personal de direcció de
programes vinculats a la gestió dels fons europeus ha de subscriure un acord de gestió amb l'òrgan que l'hagi
designat, ha de ser avaluat periòdicament sobre l'acompliment dels objectius i resultats assignats al programa
que dirigeix i les seves retribucions queden condicionades a aquesta circumstància, és a dir, en funció del
major o menor acompliment dels objectius i resultats establerts en el programa. El nomenament o contractació
té caràcter temporal, per un màxim de quatre anys, i el seu cessament o acomiadament esta vinculat
exclusivament al compliment del termini i a la manca d'assoliment dels objectius prèviament establerts en
l'acord de gestió.

Aquest Decret llei conté, així mateix, set disposicions addicionals. La primera és una disposició de modificació
de la Llei 4/2020, de 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat per al 2020, prorrogats per al 2021, que
inclou un nou apartat en el punt 7 de l'article 5; modifica l'apartat 1 de l'article 9 i afegeix un nou apartat 3 a
l'article 16 de la Llei. La disposició addicional segona estableix l'especialitat prevista a la Llei 14/2011, d'1 de
juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, quant a la seva autonomia. La disposició addicional tercera
descriu les obligacions en relació amb les entitats locals, i en relació amb les despeses dels diferents projectes
o iniciatives finançats amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU en què la gestió i
control correspon a la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, el departament competent en matèria de
finances determinarà la forma, periodicitat i qualsevol altra informació que es requereixi en relació amb
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aquests fons. Aquesta disposició, juntament amb les obligacions que es disposa a l'article 4, tanca la relació
d'obligacions de retiment d'informació en relació amb els fons procedents del Mecanisme de Recuperació i
Resiliència i del fons REACT-EU gestionats per la Generalitat de Catalunya. La disposició addicional quarta
descriu les obligacions en relació amb les entitats privades que gestionin projectes finançats amb el Mecanisme
de Recuperació i Resiliència i el fons REACT-EU en què la gestió i control correspon a la Generalitat de
Catalunya. Les disposicions addicional cinquena i sisena regulen temes de personal i organització. Així, la
cinquena, sota l'expressió “Mitjans personals”, estableix la previsió d'eventuals dotacions de personal per a les
unitats directives que participen en el procediment regulat en aquest Decret llei i, en especial, per a algunes
com el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. Per la seva part, en la sisena es preveu la possibilitat de
crear, per acord del Govern, òrgans que tinguin per objecte la governança, el control i el seguiment respecte
als fons. Finalment, la disposició addicional setena es dicta en aplicació de l'article 49 de la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, del règim jurídic del sector públic, precepte que determina el contingut mínim o requisits que han
d'incloure els convenis subscrits per les administracions públiques amb altres persones de dret públic o privat,
entre els quals s'hi inclou el període de vigència amb durada determinada, que no podrà ser superior a quatre
anys, excepte que normativament s'hi estableixi un termini superior. Sobre la base d'aquesta darrera
possibilitat, s'amplia el termini de vigència dels que es refereixen a la construcció i rehabilitació de centres
educatius, per tal de permetre complir, amb la màxima celeritat i sense necessitat de tramitar convenis
successius, els plans constructius i disposar d'uns espais adequats i ben dimensionats per donar resposta a la
situació generada per la COVID-19.

En darrer terme, la disposició final estableix l'entrada en vigor de la norma l'endemà de la seva publicació.

V

D'altra banda, aquest Decret llei es fonamenta en motius d'oportunitat política i extraordinària urgència, tenint
en compte els breus terminis establerts per la normativa europea per a contreure la despesa i per a executar-
la, així com l'aprovació del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, ja esmentat, que obliguen i
condicionen la Generalitat a dur a terme amb la major urgència les adaptacions normatives necessàries per
preparar i capacitar l'Administració de la Generalitat de Catalunya i les entitats del seu sector públic amb els
mitjans, recursos i procediments necessaris per garantir una gestió eficient i transparent dels fons provinents
del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU. Atès que el Govern de la Generalitat es troba
en funcions i no pot presentar projectes de llei, l'única opció possible és la tramitació d'un decret llei que, amb
el mateix rang, pugui realitzar aquesta adaptació dins de termini, d'acord amb el que estableix l'article 27 de la
Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern. En conseqüència, es
considera justificada l'extraordinària i urgent necessitat per a la utilització de la figura del decret llei d'acord
amb el que estableix l'article 64 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya i l'article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de
novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern.

VI

Aquest Decret llei es dicta a l'empara de la potestat d'autoorganització i de les competències que els articles
159 i 160 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya atribueixen a la Generalitat de Catalunya, en matèria de règim
jurídic, procediment i contractació de les administracions públiques catalanes, i de règim local, respectivament.

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

A proposta del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda i del conseller de Polítiques Digitals i
Administració Pública i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Títol 1

Disposicions generals

Article 1
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Objecte

1.1 L'objecte d'aquest Decret llei és l'establiment de mesures urgents de desenvolupament de la legislació
bàsica i l'establiment de les especialitats organitzatives i de procediment necessàries per simplificar i agilitar la
gestió pressupostària i econòmica, els procediments subvencionals i d'ajuts i la contractació pública que
correspongui realitzar en les operacions finançades amb fons procedents del Mecanisme de Recuperació i
Resiliència i del fons REACT-EU en què la Generalitat de Catalunya sigui la responsable de la seva gestió i
control.

1.2 Així mateix, el Decret llei regula els mecanismes necessaris per facilitar la cooperació interadministrativa i
la col·laboració publicoprivada de les administracions públiques de Catalunya i les entitats del seu sector públic,
que s'ha d'articular de forma preferent mitjançant convenis, consorcis i concessions d'obres i de serveis, sens
perjudici que es puguin emprar totes les formes previstes legalment, així com per establir espais de
col·laboració i participació entre el sector públic i el sector privat.

1.3 Igualment, és objecte d'aquest Decret llei la regulació de les mesures per a flexibilitzar la gestió del
personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic amb la finalitat exclusiva
d'atendre amb agilitat i eficàcia la gestió dels fons europeus.   

1.4 En el supòsit que les normes comunitàries de regulació dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació
i Resiliència i del fons REACT-EU estableixin una regulació que resulti incompatible amb el que estableix aquest
Decret llei, s'aplicarà directament aquella fins a la seva adaptació.

Article 2

Àmbit d'aplicació

2.1 Aquest Decret llei és aplicable a totes les actuacions que portin a terme l'Administració de la Generalitat de
Catalunya i les entitats del seu sector públic per a la implementació i gestió dels fons provinents del Mecanisme
de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU.

2.2 La regulació d'aquest Decret llei per a la gestió dels crèdits pressupostaris i el control establert en el títol 6
és aplicable únicament a l'Administració de la Generalitat i les entitats de l'article 2.4 de la Llei 4/2020, del 29
d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020.

2.3 Els títols 4 i 5 d'aquest Decret llei inclouen mesures aplicables als contractes públics i als instruments de
col·laboració i cooperació subscrits o promoguts per les administracions públiques catalanes i per les entitats
dels seus sector públics, inclòs l'àmbit universitari, finançats amb fons provinents del Mecanisme de
Recuperació i Resiliència i del Fons REACT-UE.

2.4 Els preceptes del títol 7 d'aquest Decret llei s'entenen aplicables al personal i les tasques de control i
seguiment a realitzar dels projectes finançats amb fons europeus. 

Article 3

Principis de tramitació

Els procediments administratius, de gestió pressupostària, de subvencions i ajuts i de contractació pública per
a la gestió, seguiment i control dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons
REACT-EU es regeixen pels principis de prioritat, preferència i celeritat en la seva tramitació.

Títol 2

Especialitats en matèria de gestió pressupostària i econòmica per a l'Administració de la Generalitat i el seu
sector públic

Article 4

Identificació i seguiment dels crèdits pressupostaris
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4.1 Els crèdits pressupostaris finançats amb fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del
fons REACT-EU hauran d'estar identificats amb un codi de fons de finançament específic respectivament.

4.2 Les depeses imputades als diferents projectes o iniciatives han d'estar identificades mitjançant  el codi de
referència únic del projecte o iniciativa que hagi assignat l'autoritat de gestió nacional del programa o
mecanisme comunitari corresponent, així com el de l'entitat a què corresponguin.  

En aquestes operacions de despesa també s'ha d'identificar el codi de convocatòria a la Base
de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) o el número d'identificació del contracte a la Plataforma de
contractació del sector públic, segons correspongui. 

4.3 Les entitats que no utilitzen els sistemes corporatius d'informació comptable han d'identificar la despesa
realitzada en els projectes o iniciatives finançades amb els fons procedents del Mecanisme de Recuperació i
Resiliència i amb el fons REACT-EU, d'acord amb el que estableix l'article 4.1 i 4.2 anteriors, segons
correspongui, de forma que se'n pugui fer un seguiment amb la periodicitat i els formats que determini el
departament competent en matèria de finances.  

Article 5

Afectació dels crèdits i nivell de vinculació

Els crèdits pressupostaris identificats amb el codi de finançament corresponent al Mecanisme per a la
Recuperació i Resiliència i al fons REACT-EU només poden executar-se amb la finalitat de finançar actuacions
que resultin elegibles conforme al seu marc normatiu. Aquests crèdits vinculen a nivell de secció
pressupostària, de capítol i de codi de finançament.

Article 6

Competències específiques en matèria de modificacions pressupostàries

6.1 Correspon al Govern, a proposta del conseller/a en matèria de finances, la competència específica per
autoritzar les transferències dels crèdits pressupostaris identificats amb el codi de finançament a què fa
esment l'article 4, entre diferents seccions pressupostàries.

6.2 Correspon al departament competent en matèria de finances, autoritzar les transferències de crèdit entre
diversos capítols pressupostaris dins de la mateixa secció i codi de finançament.

Article 7

Compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos d'exercicis futurs

7.1 Es poden adquirir compromisos de despesa de caràcter pluriennal en el cas d'expedients que es financin
amb els fons procedents del Mecanisme per a la Recuperació i Resiliència i del REACT-EU.

7.2 En el cas dels expedients finançats amb fons procedents del Mecanisme per a la Recuperació i Resiliència el
termini no pot anar més enllà de l'any 2026.

7.3 En el cas dels expedients finançats amb fons REACT-EU, el termini no pot anar més enllà de l'any 2023.

Article 8

Incorporacions de romanents de crèdit

Els romanents de crèdit existents a 31 de desembre finançats a càrrec dels fons del Mecanisme per a la
Recuperació i Resiliència i als del fons REACT-EU es poden incorporar a l'exercici següent, fins a l'any 2026 i
2023 respectivament, i no se'ls aplica cap compensació.

Article 9

Romanents de tresoreria de determinades entitats
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9.1 Les entitats de l'article 1.1 lletres b), c), d), e), f) i g) de la Llei 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de
la Generalitat de Catalunya per al 2020, poden autoritzar la incorporació del romanent de tresoreria procedent
dels crèdits vinculats als fons del Mecanisme per a la Recuperació i Resiliència i als fons REACT-EU sense
necessitat d'informe previ de la Intervenció General.

9.2 Quan es produeixi l'autorització dels òrgans competents de l'entitat, s'ha de comunicar a la Intervenció
General, a la Direcció General de Pressupostos i al departament d'adscripció.

Article 10

Sistema de seguiment

L'Administració de la Generalitat i les entitats del seu sector públic, així com les universitats públiques i entitats
que en depenen, que rebin fons procedents del Mecanisme per a la Recuperació i Resiliència i dels fons REACT-
EU han de trametre periòdicament informació sobre el seguiment de l'execució de les despeses i el grau
d'avançament dels projectes o iniciatives, d'acord amb el que s'estableix a l'article 4 d'aquest Decret llei i els
requisits i formats que determini el departament competent en matèria de finances.

Títol 3

Especialitats en matèria de subvencions i ajuts per al sector públic de la Generalitat de Catalunya

Article 11

Especialitats en la tramitació de subvencions i ajuts

11.1 Els òrgans concedents de subvencions i ajuts poden adoptar mesures de flexibilització, d'acord amb la
normativa de subvencions i de procediment administratiu comú, amb relació a les condicions que s'estableixin
a les bases reguladores i convocatòries del seu àmbit competencial amb la finalitat d'agilitar les actuacions
administratives de gestió de la subvenció o ajut.

11.2 Amb la finalitat establerta en l'article 11.1 anterior, s'estableixen com a preferents, quan correspongui en
el procediment subvencional i d'ajuts, les opcions següents:

a) Es poden publicar de forma simultània, però separadament, les bases reguladores de les subvencions i la
resolució de la convocatòria.

b) L'ús del compte justificatiu sense aportació de justificants de despesa previst a l'article 5 de l'Ordre
ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de les subvencions, sempre que consti
degudament motivat que aquesta modalitat és la més adient d'acord amb la tipologia i naturalesa dels seus
destinataris o de la subvenció o ajut, així com del seu import, i que resulta la més adequada per agilitar el
procediment.

c) El règim de concessió i justificació a través de mòduls d'acord amb el que s'estableix als articles 11 i
següents de l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de les subvencions, sempre
que es motivi que aquesta modalitat de justificació és la més adequada per agilitar el procediment.

d) Les bases reguladores poden establir que la presentació d'una declaració responsable de la persona
beneficiària substitueixi l'acreditació del compliment d'obligacions tributàries i amb la Seguretat Social en
aquelles subvencions o ajuts en les quals la quantia a atorgar a cada persona beneficiària no superi a la
convocatòria l'import de 10.000 euros.

e) El procediment establert pels ajuts extraordinaris als articles 1 i 2 del Decret llei 46/2020, de 24 de
novembre, de mesures urgents de caràcter administratiu, tributari i de control financer per als ajuts per raó
d'un estat, situació o fet en què es trobin o suportin els sol·licitants.

Títol 4
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Especialitats en matèria de contractació pública per al sector públic de Catalunya

Capítol 1

Principis de contractació pública

Article 12

Contractes finançats amb fons provinents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU

12.1 S'han de tramitar d'acord amb el que estableix aquest títol els projectes finançats amb fons provinents
del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU que responguin a una necessitat inclosa en
l'àmbit de funcions de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, de les entitats del seu sector públic o de
les universitats públiques de Catalunya i ens que en depenen, que s'ajustin als requisits i a la definició de
contracte públic, inclosos els contractes subvencionats, que estableix la normativa bàsica sobre contractes del
sector públic.

12.2 La finalitat de la regulació de les especialitats en matèria de contractació pública és aconseguir la major
eficiència en la distribució i gestió de fons europeus, així com dotar de major seguretat jurídica i transparència
els procediments de contractació derivats del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU.

12.3 El que estableix aquest títol es pot aplicar als contractes públics subscrits per qualsevol entitat del sector
públic de Catalunya no inclosa en l'apartat 1 d'aquest article finançats amb fons provinents del Mecanisme de
Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU.

Article 13

Objectius dels contractes

En els procediments de contractació que es financin amb fons procedents del Mecanisme de Recuperació i
Resiliència i del fons REACT-EU s'ha de vetllar de manera especial per incorporar de manera transversal i
preceptiva criteris socials i mediambientals, de digitalització i d'innovació i de responsabilitat social corporativa,
sempre que guardin relació amb l'objecte del contracte, i facilitar l'accés a les petites i mitjanes empreses i a
les empreses d'economia social, així com a les empreses emergents. També s'ha de tenir en consideració el
valor que puguin aportar en coneixement.

Capítol 2

Tramitació

Article 14

Règim jurídic dels contractes i acords marc

En la tramitació dels contractes i acords marc que es financin amb fons del Mecanisme de Recuperació i
Resiliència i del fons REACT-UE, s'han d'aplicar les especialitats en matèria de contractació previstes a la
normativa bàsica, en allò que resulti aplicable i amb les especificitats previstes en aquest capítol.

Article 15

Consultes preliminars de mercat

15.1 Per facilitar la concurrència i la participació de petites i mitjanes empreses, i per afavorir la presentació de
solucions innovadores per part de les empreses emergents, les contractacions que es financin amb aquests
fons poden ser objecte d'una consulta preliminar de mercat.
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15.2 La tramitació de la consulta preliminar no pot tenir una durada superior a un mes des de la publicació de
l'anunci a la Plataforma de serveis de contractació pública.

15.3 També es poden utilitzar els concursos de projectes amb les mateixes finalitats.

Article 16

Aprovació de models de plecs

16.1 En l'àmbit subjectiu d'aplicació d'aquest Decret llei definit a l'article 2.1, així com respecte a les
universitats públiques i les entitats que en depenen, la direcció general competent en matèria de contractació
pública aprovarà models de plecs de clàusules administratives i models o formularis de prescripcions tècniques,
d'ús preferent, per tal d'agilitar i homogeneïtzar els processos de contractació, tenint en compte els requisits
següents:

a) En cas que els contractes es licitin per lots, es procurarà establir una limitació de licitació o d'adjudicació pel
que fa al nombre de lots amb la finalitat d'afavorir l'accés de les petites i mitjanes empreses.

b) Les empreses han d'acreditar solvència econòmica i financera i tècnica o professional suficient que no sigui
superior a l'establerta com a mínima per la legislació bàsica. S'ha de tenir en compte per a les empreses
estrangeres no comunitàries l'existència de reciprocitat. En els procediments no subjectes a regulació
harmonitzada s'han de preveure requeriments que no limitin l'accés a les empreses de nova creació.

c) S'han de prioritzar els criteris de valoració avaluables mitjançant fórmules, i com a màxim el 35%
correspondrà al preu per als que es tramitin per procediment obert simplificat o simplificat abreujat, i el 50%
per als que es tramitin per procediment obert o restringit.

d) Els models de plecs han d'incorporar algun dels criteris d'adjudicació i condicions especials d'execució
següents: millores salarials o de les condicions laborals; estabilitat laboral; incorporació de persones en risc
d'exclusió (incloses les persones en atur de llarga durada); subcontractació amb algun centre especial de
treball o empresa d'inserció; càlcul del cicle de vida; comerç just; productes de proximitat; criteris ambientals;
de digitalització, innovació i coneixement; de foment de les pimes i les entitats del tercer sector, o igualtat de
gènere.

e) Els models de plecs han d'incorporar la fórmula de valoració aprovada per la direcció general competent en
matèria de contractació pública.

f) Els models de plecs tècnics han de determinar-se preferentment per funcionalitats, i el seu contingut ha de
ser el derivat del projecte aprovat.

g) En cap cas s'admetrà la subcontractació de la prestació principal, atès el caràcter finalista i vinculat a la
recuperació econòmica derivada de la pandèmia dels crèdits que financen aquests contractes. En el model de
plec es s'han de determinar els elements que es podran subcontractar, i s'exigeix que el contractista indiqui
amb quines empreses i en quines condicions es subcontractaran els elements accessoris. Així mateix, s'ha de
fer constar la forma en què els subcontractistes poden exigir el pagament directe.

h) Els models de plecs de clàusules administratives particulars han d'incorporar penalitats contractuals
vinculades al compliment de les obligacions o fites de resultats per un import que pot arribar al 10% del preu
del contracte.

La garantia definitiva serà retornada al contractista quan l'òrgan competent de fiscalització de la Unió Europea
accepti la sol·licitud de certificació presentada.

16.2 En el cas d'utilitzar aquests models de plec no serà necessari emetre l'informe jurídic preceptiu, excepte
que se'n variï el contingut de forma substancial.

16.3 Les entitats locals poden promoure models de plecs amb els criteris establerts en aquest article als
efectes de facilitar, agilitar i simplificar la tramitació dels expedients de contractació pública.

Article 17

Especialitats de la tramitació dels contractes i acords marc

17.1 Per tal de garantir el seguiment i la transparència dels contractes i acords marc que es financin amb fons
provinents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU, a l'anunci de licitació publicat a la
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Plataforma de serveis de contractació pública s'ha d'identificar el projecte o iniciativa a la qual correspon el
contracte d'acord amb el que estableix l'article 4 d'aquest Decret llei per als contractes que inicien la seva
tramitació a partir del 2021.

17.2 S'aplicarà la tramitació urgent prevista a l'article 119 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic als contractes i acords marc que es financin amb fons provinents del Mecanisme de
Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU. Pel que fa als contractes d'obres, serveis i subministraments
subjectes a regulació harmonitzada, caldrà incorporar a l'expedient la declaració d'urgència i fer constar la
justificació d'aquesta a l'anunci de licitació.

17.3 Els terminis per emetre els informes respectius, amb excepció dels corresponents a la Intervenció, i dur a
terme els tràmits corresponents, queden reduïts a cinc dies naturals, sense possibilitat de pròrroga d'aquest
termini, en els termes previstos a la normativa bàsica estatal.

17.4 La tramitació d'aquests contractes es farà per mitjans electrònics.

17.5 Per sota dels llindars comunitaris, la publicació de l'anunci de licitació únicament s'ha de fer al perfil del
contractant allotjat a la Plataforma de serveis de contractació pública de Catalunya.

17.6 Els contractes i acords marc que es financin amb fons procedents del Mecanisme de Recuperació i
Resiliència i del fons REACT-EU, queden exceptuats del requisit de l'autorització per a contractar prevista a
l'article 45.3.a) de la Llei 16/2008, del 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres.

17.7 En els contractes que hagin de ser autoritzats pel Govern, la certificació que el contracte està finançat
amb els fons procedents del Mecanisme per a la Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU eximeix del
corresponent informe econòmic. En aquests supòsits, la tramitació i l'aprovació del Govern té caràcter urgent i
preferent.

17.8 Excepcionalment, si a l'expedient de contractació es justifica adequadament la impossibilitat de cobrir les
necessitats perseguides amb els contractes i acords marc que es financin amb fons procedents del Mecanisme
de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU, mitjançant la tramitació urgent prevista a la normativa
bàsica, l'expedient es podrà tramitar pel procediment negociat sense publicitat per imperiosa urgència previst a
l'article 168.b de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. Sempre que sigui possible,
s'han de sol·licitar tres ofertes, dividir el contracte en lots i incorporar criteris de contractació socialment
responsable.

17.9 En els contractes tramitats pel procediment restringit cal incorporar criteris de selecció que valorin la
responsabilitat social dels licitadors.

17.10 La formalització d'aquests contractes s'ha de publicar a la Plataforma de serveis de contractació pública
de Catalunya en el termini màxim de 15 dies des de la formalització.

Capítol 3

Seguiment, assessorament i supervisió

Article 18

Comissió mixta de seguiment

18.1 Es crea una comissió mixta de seguiment, que té com a funció el seguiment de l'execució dels contractes
que són objecte d'aquest Decret llei, sens perjudici de les funcions de supervisió i control que puguin
correspondre a d'altres entitats i organismes.

La Comissió té caràcter consultiu i farà recomanacions i informes en relació amb el seguiment dels contractes.
Les recomanacions de caràcter general es publicaran al Portal de contractació pública de la Generalitat.

18.2 La Comissió estarà formada per persones representants de la direcció general competent en matèria de
contractació pública i de les entitats representatives dels ens locals, si s'escau, així com de les entitats
empresarials i organitzacions sindicals més representatives, que seran nomenades per la persona titular de la
direcció general de contractació pública i designades per les entitats i organismes representats. Els òrgans de
contractació podran participar en la Comissió en relació amb el seguiment dels contractes en què intervinguin.
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18.3 El responsable del contracte, amb una periodicitat com a mínim bimensual, ha d'informar la Comissió del
funcionament del contracte i a l'òrgan de contractació, mitjançant la tramesa d'un full de seguiment que
s'ajusti al model que aprovi la dita Comissió, i ha de proposar, si escau, les modificacions, les penalitats o les
mesures que consideri necessàries per a assegurar la correcta execució del contracte.

18.4 La Comissió pot fer les recomanacions i propostes que consideri adients per a millorar l'execució dels
contractes i ha d'emetre un informe no vinculant en relació amb les propostes de modificació, penalitats o
resolució del contracte, que ha de comunicar al responsable del contracte i a l'òrgan de contractació. Les
recomanacions i propostes no tenen caràcter vinculant i es faran públiques a l'efecte de facilitar-ne el
coneixement a totes les entitats del sector públic de Catalunya.

Article 19

Responsable del contracte

19.1 El responsable del contracte a què es refereix l'article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, ha de ser designat per l'òrgan de contractació i pot ser auxiliat per una unitat
encarregada del seguiment i execució o una entitat contractada a aquest efecte.

19.2 La supervisió i inspecció dels treballs correspon al responsable del contracte, que ha de desenvolupar les
funcions que estableixi la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, així com les funcions
següents:

a) Autoritzar l'alteració dels mitjans humans i materials que es va obligar a adscriure a l'execució del contracte.

b) Trametre a la Comissió mixta de seguiment els fulls de seguiment i les propostes de modificació, penalitats o
resolució que corresponguin. El responsable del contracte pot assistir a les reunions de la Comissió mixta de
seguiment i control amb veu i sense vot.

19.3 En el cas de modificació en la designació del responsable del contracte, s'ha de comunicar per escrit i de
manera immediata al contractista.

19.4 L'adjudicatari assumeix les responsabilitats inherents a la direcció immediata dels treballs que executi.
L'adjudicatari ha de designar obligatòriament, en el moment de la perfecció del contracte, un representant
responsable de la direcció dels treballs que ha de ser un tècnic competent en les matèries que en són objecte.
Aquest responsable serà l'encarregat de dirigir i coordinar els treballs i de transmetre les instruccions precises
al personal adscrit a l'execució del servei per a garantir-ne la correcta execució.

19.5 Els responsables del contracte i els membres de la Comissió mixta de seguiment han de subscriure el Codi
de principis i conductes recomanables a la contractació pública i les declaracions de béns i interessos que
s'estableixin mitjançant el plec.

19.6 En el marc de les funcions d'assistència i cooperació amb els ens locals, i d'acord amb el que estableixi la
legislació vigent, els òrgans supramunicipals i el departament competent en matèria d'Administració local han
d'assistir els municipis que ho requereixin en les funcions del responsable del contracte.

Article 20

Assessorament i supervisió

20.1 Correspon a la direcció general competent en matèria de contractació pública de la Generalitat de
Catalunya la coordinació, l'assessorament i la supervisió dels contractes públics finançats amb fons del
Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU, objecte d'aquest Decret llei, així com
l'establiment de criteris interpretatius de la normativa aplicable.

Per a l'exercici de les funcions de coordinació i assessorament i sens perjudici que es puguin crear altres
mecanismes organitzatius i àmbits de col·laboració formals o informals, la direcció general competent en
matèria de contractació pública pot crear un grup de treball en el si de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa per a l'elaboració de models de plecs de clàusules administratives particulars i de plecs de
prescripcions tècniques, així com impulsar l'aprovació d'instruccions i recomanacions adreçades a tot el sector
públic de Catalunya.

Aquest grup de treball ha d'estar format com a mínim per representants de la direcció general competent en
matèria de contractació pública, dels serveis jurídics de la Generalitat i de les associacions representatives de
les entitats locals de Catalunya, designats per la persona titular de la direcció general de contractació pública a
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proposta dels respectius òrgans. També en podran formar part representants de les entitats empresarials i
organitzacions sindicals més representatives i representants dels departaments de la Generalitat.

20.2 Mitjançant el Portal de contractació pública, la direcció general competent en matèria de contractació
pública ha de publicar les dades relatives als contractes i els acords marc finançats a càrrec de fons provinents
del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU. La publicació s'ha de fer a partir de la
formalització del contracte i s'actualitzarà periòdicament

20.3 La direcció general competent en matèria de contractació pública de la Generalitat de Catalunya ha de fer
un informe de supervisió anual específic sobre els contractes objecte d'aquest Decret llei i un informe final un
cop finalitzada l'execució de tots els contractes finançats i adjudicats per l'Administració de la Generalitat de
Catalunya, el seu sector públic, les universitats públiques i els ens que en depenen.

20.4 En el supòsit que alguns imports certificats a la Comissió Europea no siguin acceptats per causes
imputables al contractista i s'hagi d'efectuar la descertificació d'una determinada quantitat, s'iniciaran les
accions de rescabalament necessàries en compensació dels danys i perjudicis que aquest hagi produït. 

Article 21

Recurs especial en matèria de contractació pública

21.1 Els actes susceptibles de recurs especial adoptats pel sector públic de Catalunya en aplicació d'aquest
Decret llei són recurribles davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.

22.2 En la seva tramitació i resolució és d'aplicació el que estableix la normativa bàsica de referència.

Títol 5

Especialitats en matèria de cooperació interadministrativa i col·laboració i participació publicoprivada

Capítol 1

Mesures relatives a la gestió de convenis administratius

Article 22

Col·laboració interadministrativa i amb entitats privades

Per tal de facilitar la col·laboració interadministrativa i amb el sector privat, les administracions públiques de
Catalunya i les entitats del seu sector públic, incloses les universitats públiques i ens dependents, han de
promoure la subscripció de convenis de col·laboració per realitzar activitats per al compliment de finalitats
d'interès general vinculades a l'execució i implementació del Mecanisme de Recuperació i Resiliència amb
l'objectiu de facilitar i agilitar els procediments aplicables i de contribuir a l'acompliment dels seus objectius.

Article 23

Règim jurídic

Els convenis previstos a l'apartat anterior es regeixen per la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i per la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim
jurídic del sector públic i per la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, en el cas
dels convenis de col·laboració científica, en allò que sigui aplicable amb les especialitats següents:

a) La seva tramitació i formalització té caràcter preferent i es regeix pels principis de simplificació i agilitació
amb l'objectiu de garantir el compliment eficaç de les finalitats perseguides amb la seva formalització. A
aquests efectes, l'expedient ha de contenir una memòria justificativa de la proposta i un informe emès per
l'òrgan que tingui atribuïda la funció d'assessorament jurídic.

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

Núm. 8333 - 4.2.202113/21 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-21033072-2021



b) Es pot iniciar la tramitació i formalització de convenis que hagin de tenir efectes en el següent exercici
pressupostari de forma anticipada si bé el pagament, si s'escau, no es produirà fins a l'exercici següent.

c) Es poden efectuar pagaments a la bestreta de l'import total a percebre de fins al 50% a l'efecte de poder
realitzar les actuacions preparatòries de les actuacions finançades.

d) Un cop formalitzats els convenis en què sigui part l'Administració de la Generalitat o les entitats del seu
sector públic, aquests es publiquen al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de
Catalunya d'acord amb la normativa aplicable.

e) L'òrgan competent per a subscriure convenis pot aprovar models tipus de convenis per tal de facilitar-ne la
tramitació i formalització.

Capítol 2

Mesures relatives als consorcis de cooperació

Article 24

Constitució i objectius

24.1 Per fomentar la cooperació entre les administracions públiques catalanes, inclòs el seu sector públic i
l'àmbit universitari, així com la col·laboració amb el sector privat, es poden constituir voluntàriament consorcis
de cooperació per a la implementació i gestió dels fons provinents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

24.2 Els consorcis de cooperació constituïts per a la gestió dels fons provinents del Mecanisme de Recuperació i
Resiliència poden tenir les funcions següents: execució conjunta de projectes en sectors materials o serveis
determinats; atorgament de línies d'ajuts a particulars, empreses i/o municipis; prestació de serveis
d'assessorament jurídic i tècnic; prestació de serveis d'assessorament en matèria de contractació pública i, si
s'escau, convocatòria de licitacions públiques; promoció de l'R+D+I, i totes aquelles altres funcions que es
determinin en els seus estatuts.

24.3 La durada màxima d'aquests consorcis és de sis anys des de la seva constitució.

Article 25

Règim jurídic

Els consorcis previstos en aquest Decret llei es regeixen pels seus estatuts, per la Llei 26/2010, de 3 d'agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, per la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de règim jurídic del sector públic, en allò que sigui aplicable, i per la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la
ciència, la tecnologia i la innovació, en el cas de consorcis científics. En la seva constitució s'estableixen les
especialitats següents:

a) Les administracions i/o entitats constituents han d'aprovar l'inici de l'expedient de constitució o adhesió
mitjançant acord del seu òrgan de govern, acompanyat de la memòria justificativa, que ha d'incloure la
memòria econòmica amb les aportacions que corresponguin, un informe jurídic i un esborrany d'estatuts.

b) El procediment per a l'aprovació dels estatuts únicament ha de ser sotmès a tràmit d'audiència o informació
pública, amb una durada màxima de deu dies, si la seva constitució pot afectar drets i deures fonamentals de
la ciutadania. La durada màxima per a l'aprovació dels estatuts un cop iniciat l'expedient de constitució és d'un
mes.

c) Un cop aprovats els estatuts per totes les administracions i/o entitats constituents, s'han de publicar al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Capítol 3

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

Núm. 8333 - 4.2.202114/21 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-21033072-2021



Col·laboració del sector privat en el desplegament de les actuacions finançades pel Mecanisme de Recuperació i
Resiliència i del fons REACT-UE

Article 26

Mecanismes de col·laboració del sector privat

26.1 Es podran crear mecanismes de col·laboració amb el sector privat en la implementació de les actuacions
derivades del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU amb l'objectiu d'establir espais de
diàleg i de participació en el desenvolupament d'aquestes actuacions.

26.2 Els agents de finançament i d'execució de la recerca en els termes de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la
ciència, la tecnologia i la innovació, podran impulsar i participar en els òrgans de debats i fòrums previstos a
l'apartat anterior. De la mateixa manera, podran impulsar i participar en fòrums internacionals amb aquests
mateixos objectius i amb la finalitat de promoure el coneixement i l'economia que se'n deriva.

Títol 6

Control de les actuacions

Article 27

Control de les actuacions per part de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya en l'àmbit de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, del seu sector públic administratiu i del Servei Català de la Salut

27.1 Les bases reguladores que regeixin les subvencions i els ajuts finançats amb els fons procedents del
Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU, les respectives convocatòries, així com els
instruments de concessió de les subvencions i ajuts de concessió directa, seran sotmesos a fiscalització prèvia
en els termes de l'article 68 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

27.2 La concessió i justificació de les subvencions i ajuts finançats amb els fons procedents del Mecanisme de
Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU estan sotmeses a control posterior en els termes establerts a
l'article 5 del Decret llei 46/2020, de de 24 de novembre, de mesures urgents de caràcter administratiu,
tributari i de control financer.

27.3 Els plecs de clàusules administratives i la resta de documents que integren la documentació preparatòria
de l'expedient de contractació i la seva adjudicació finançats amb els fons procedents del Mecanisme de
Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU, estan sotmesos a fiscalització prèvia, quan correspongui, en els
termes de l'article 68 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
3/2002, de 24 de desembre.

27.4 L'execució dels contractes finançats mitjançant aquests fons seran objecte de control posterior en els
termes establerts a l'article 5 del Decret 46/2020, de 24 de novembre, de mesures urgents de caràcter
administratiu, tributari i de control financer.

27.5 Els convenis de col·laboració finançats amb els fons procedents del Mecanisme de Recuperació i
Resiliència i del fons REACT-EU són sotmesos a fiscalització prèvia en els termes de l'article 68 del text refós
de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre. La seva
execució serà objecte de control posterior els termes establerts en l'article 5 del Decret 46/2020, de 24 de
novembre.

Títol 7

Mesures en matèria de gestió del personal
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Article 28

Àmbit d'aplicació de les mesures en matèria de gestió de personal

Les mesures en matèria de personal establertes en aquest títol són aplicables al personal al servei de la
Generalitat de Catalunya i al personal que presta servei en les entitats del seu sector públic.

Article 29

Gestió dels fons europeus mitjançant programes temporals

29.1 La gestió i execució de les operacions finançades amb fons procedents del Mecanisme de Recuperació i
Resiliència i del fons REACT-EU es podrà dur a terme mitjançant la creació de programes d'una durada màxima
de quatre anys, sempre que s'acrediti la impossibilitat d'assumir els objectius assignats al programa mitjançant
l'estructura orgànica i funcional del l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

29.2 Els programes per a la gestió de les operacions finançades amb fons procedents del Mecanisme de
Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU seran aprovats pels departaments o entitats públiques
dependents o vinculades, previ informe preceptiu i vinculant dels departaments competents en matèria de
funció pública i pressupostos.

29.3 En els programes ha de quedar consignat el seu objecte i finalitat; les tasques que se'n deriven; les
necessitats de personal vinculades i les seves característiques, incloses les assimilacions a efecte de
classificació i retributives que corresponguin; la direcció de les actuacions; l'adscripció orgànica; la
temporalitat; el cost, i el seu finançament.

29.4 Els programes per a la gestió i execució de les operacions finançades amb fons procedents del Mecanisme
de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU podran finançar-se, parcialment o totalment, amb el Fons de
reserva laboral a què fa referència la disposició addicional vint-i-novena del Decret legislatiu 1/1997, de 31
d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a
Catalunya en matèria de funció pública. A aquest efecte, es garantirà la dotació dels crèdits suficients d'aquest
fons de reserva en coherència amb les necessitats derivades del total de programes a finançar.

Article 30

Cobertura de les necessitats de personal per a la gestió de fons europeus

30.1 La cobertura de les necessitats de personal dels programes per a la gestió i execució de les operacions
finançades amb fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU es durà a
terme preferentment amb els efectius disponibles als departaments o entitats responsables de la seva gestió,
sota criteris de mèrit, capacitat, publicitat i concurrència.

30.2 En el supòsit que allò previst al punt 1 d'aquest article no sigui possible, la cobertura de necessitats es
podrà dur a terme mitjançant el nomenament de personal funcionari interí o contractació de personal laboral
temporal per programes amb una durada que no excedeixi la fixada en el programa i, com a màxim, de quatre
anys improrrogables. La selecció del personal ha de subjectar-se als principis de mèrit, capacitat, publicitat i
concurrència. Els llocs de treball adscrits a programes per a la gestió de fons europeus poden ésser ocupats per
personal funcionari interí amb independència del seu nivell de destinació.

Article 31

Atribució temporal de funcions vinculades a la gestió de fons europeus

31.1 Per a la provisió de llocs de treball conjunturals adscrits a programes per a la gestió de fons europeus
amb els efectius disponibles a què fa referència el primer apartat de l'article anterior s'emprarà l'atribució
temporal de funcions al personal funcionari de carrera o interí i laboral fix o temporal.

31.2 Les resolucions d'atribució temporal de funcions seran comunicades als òrgans de representació del
personal i seran publicades, juntament amb les corresponents retribucions, al portal de transparència de la
Generalitat de Catalunya.

31.3 L'atribució temporal de funcions té una durada màxima de quatre anys i té per objecte el
desenvolupament temporal de funcions, tasques i responsabilitats vinculades als programes per a la gestió de
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fons europeus. Les funcions que s'atribueixin temporalment en el marc dels programes que siguin diferents a
les que corresponen al lloc de treball que s'ocupa, han de ser les pròpies del cos, escala o categoria de
pertinença i les retribucions són a càrrec dels crèdits consignats en el programa.

31.4 Dins l'àmbit dels departaments o entitats als quals s'adscriuen els programes per a la gestió de fons
europeus es podran atribuir temporalment funcions amb caràcter parcial. Les atribucions temporals de caràcter
parcial no poden excedir el 50 per cent de la jornada del lloc de treball principal i les retribucions d'aquesta
atribució seran les pròpies de les funcions desenvolupades i es percebran en proporció a la jornada
efectivament realitzada. Les atribucions temporals de caràcter parcial no requereixen autorització de
compatibilitat.

31.5 L'atribució temporal de funcions té caràcter voluntari i només excepcionalment pot tenir caràcter forçós,
sempre que s'acrediti la inexistència de personal voluntari i es justifiqui la impossibilitat de garantir l'adequada
prestació de les funcions vinculades al programa.

31.6 L'atribució temporal de funcions de personal amb vinculació preexistent en d'altres departaments o
entitats públiques requereix l'autorització de la persona titular de la secretaria general del departament o
responsable de personal de l'entitat d'adscripció als efectes de no afectar la normal prestació del servei.

L'atribució temporal de funcions a personal funcionari interí i personal laboral temporal només pot tenir lloc en
els programes adscrits als departaments o entitats on presten serveis.

31.7 Quan l'atribució temporal de funcions impliqui l'exercici de funcions i tasques pròpies d'un lloc de treball
amb retribucions complementàries més elevades, s'han de percebre aquestes retribucions, total o parcialment,
durant tot el període en què s'exerceixin.

31.8 L'adscripció de personal amb vinculació fixa entre l'Administració de la Generalitat i les entitats del seu
sector públic es durà a terme mitjançant la reassignació funcional d'empleats públics a què fa referencia la
disposició addicional vint-i-sisena del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en
un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

Article 32

Retribucions variables per objectius o resultats vinculades a la gestió dels fons europeus

32.1 El personal que gestiona fons europeus pot percebre amb caràcter excepcional retribucions variables
vinculades al grau de compliment dels objectius o resultats, que seran prèviament establerts pels
departaments i entitats públiques.

32.2 Mitjançant acord del Govern i prèvia negociació col·lectiva s'establiran els criteris generals per a la
distribució i aplicació de les retribucions variables per objectius o resultats vinculades a la gestió dels fons
europeus.

Article 33

Direcció de programes per a la gestió de fons europeus

33.1 Els programes de gestió de fons europeus que acreditin la necessitat podran nomenar un director o
directora de programa.

33.2 Els llocs de treball de direcció de programes de gestió de fons europeus poden ésser ocupats per les
persones que designin a aquest efecte els departaments i entitats públiques. Els programes només podran
crear un únic lloc de treball conjuntural d'aquestes característiques.

33.3 La resolució de nomenament o la contractació de personal de direcció de programes serà a càrrec del
titular del departament o, si escau, de l'òrgan de govern dels organismes i entitats públiques. La resolució o
contractació es vincularà a la gestió de fons europeus on es fixarà expressament la seva durada, que serà d'un
màxim de quatre anys, i concretarà els objectius temporals vinculats al programa que s'han d'assolir, així com
el compromís de gestió que assumeixi la persona designada.

33.4 La selecció del personal per a l'ocupació de llocs de direcció de programes per a la gestió de fons
europeus es subjectarà als principis de mèrit i capacitat, així com a criteris d'idoneïtat, i s'ha de dur a terme
mitjançant procediments que garanteixin la publicitat i la concurrència. Per a la designació d'aquest personal
es tindran en compte els coneixements especialitzats en la gestió de fons europeus, l'experiència professional
en funcions directives, així com l'acreditació de competències sobre coordinació d'equips de treball.
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33.5 El personal de direcció de programes vinculats a la gestió de fons europeus està subjecte a avaluació del
compliment dels objectius assignats al programa, d'acord amb criteris d'eficàcia, eficiència, responsabilitat per
a la gestió i control dels resultats. En els termes que es determinin en els programes, aquest personal
presentarà periòdicament una memòria sobre el resultat de la gestió i dels resultats assolits en relació amb els
objectius fixats. L'avaluació desfavorable del compliment dels objectius o resultats assignats al programa
comporta el cessament del personal de direcció de programes, sense dret a percebre indemnitzacions per
cessament no previstes legalment.

33.6 Les designacions de personal de direcció de programes es formalitzen mitjançant nomenaments
administratius en els programes adscrits als departaments, organismes i entitats autònomes i mitjançant
contractes laborals d'alta direcció en els programes adscrits a les altres entitats del sector públic.

33.7 Les retribucions d'aquest personal seran fixades en el programa i s'integren per una part fixa i una de
variable en funció dels objectius o resultats assolits. La part fixa de la retribució s'assimilarà a les retribucions
dels alts càrrecs, càrrecs executius o resta de llocs de treball de l'Administració de la Generalitat o entitats del
sector públic, segons correspongui. La retribució variable en funció dels objectius o resultats assolits en cap cas
pot superar el 40 per cent de la retribució fixa.

33.8 El règim d'incompatibilitats del personal de direcció de programes vinculats a la gestió de fons europeus
és l'establert per als alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat.

33.9 El personal funcionari de carrera designat per a la direcció de programes vinculats a la gestió de fons
europeus serà declarat d'ofici en situació d'excedència voluntària per incompatibilitats i el personal laboral fix
serà declarat en la situació que correspongui d'acord amb l'Estatut dels treballadors i el conveni col·lectiu
d'aplicació.

Disposicions addicionals

Primera

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

Amb efectes de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei es modifica la Llei 4/2020, de 29 d'abril, de pressupostos
de la Generalitat per al 2020, de la manera següent:

1. S'afegeix un nou punt e) a l'apartat 7 de l'article 5:

“e) Dels crèdits generats al Servei Català de la Salut procedents dels fons extraordinaris 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 1 de l'article 9, que queda redactat de la manera següent:

“1. Poden generar crèdit, dins l'estat de despeses dels pressupostos a què fa referència l'article 7, els ingressos
no previstos o els superiors als que es tenen en compte en el pressupost inicial que es produeixin en el mateix
exercici pressupostari i que derivin de les operacions següents:

a) Les operacions a què fa referència l'article 44 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

b) Els nous traspassos o les ampliacions de traspassos de serveis d'altres administracions.

c) Els ingressos legalment afectats a la realització de determinades despeses.

d) Els ingressos per multes i sancions que, d'acord amb la legislació aplicable, siguin afectades a determinades
despeses, fins al límit de l'import que excedeixi les previsions contingudes en l'estat d'ingressos del pressupost.

e) Els ingressos per indemnitzacions d'assegurances per sinistres coberts per pòlisses, fins al límit màxim de les
despeses efectivament realitzades en la reparació del sinistre.

f) Els reintegraments de pagaments pressupostaris que es facin en l'exercici corrent corresponents a
obligacions reconegudes en el mateix exercici pressupostari o, excepcionalment, en el darrer trimestre de
l'exercici anterior, sempre que s'apliquin als mateixos crèdits pressupostaris.

g) Els crèdits corresponents a revocacions de les subvencions d'exercicis anteriors que hagin estat gestionades
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amb ingressos finalistes provinents de l'Administració de l'Estat i a les quals sigui aplicable la regla sisena de
l'article 86.2 de la Llei de l'Estat 47/2003, del 26 de novembre, general pressupostària.

h) Els ingressos procedents de les operacions d'endeutament que se subscriguin d'acord amb la normativa
estatal que reguli els mecanismes addicionals de finançament.

i) Els ingressos no previstos en el crèdit inicial procedents del fons FEDER, que responguin a reemborsaments
produïts per la reprogramació dels recursos de projectes cap al finançament dels costos sanitaris motivats per
la pandèmia de la COVID-19.

j) En la secció «Despeses de diversos departaments»:

1r. Els ingressos derivats de compromisos contractuals formalitzats en el sistema central d'adquisicions de béns
i serveis de la Generalitat que gestiona la Comissió Central de Subministraments, sempre que es destinin a
l'adquisició d'equipaments per a millorar les condicions de treball del personal al servei de l'Administració de la
Generalitat i a projectes tecnològics o sistemes d'informació d'abast o interès corporatiu.

2n. Els ingressos derivats de l'alienació i d'altres operacions de cessió de drets sobre immobles de titularitat de
la Generalitat fins al límit de l'import que excedeixi les previsions contingudes en l'estat d'ingressos del
pressupost, per a destinar-les a efectuar inversions en edificis i altres construccions.

3r. Els ingressos procedents d'indemnitzacions en els processos judicials que pugui rebre la Generalitat.

k) En la secció «Deute», els ingressos derivats dels acords presos pel Consell de Política Fiscal i Financera, o
per l'organisme estatal habilitat a aquest efecte, per a finançar pagaments a proveïdors que no s'hagin pogut
atendre, d'acord amb el que estableix l'article 37.6.

l) L'import de l'endeutament assumit per la Generalitat, d'acord amb el que estableix l'article 37.1.b, amb la
finalitat de comptabilitzar les aportacions de capital o els préstecs concedits a les entitats públiques
corresponents per a afrontar la compensació en formalització de l'amortització total o parcial de llurs passius
financers traspassats.

m) Es poden generar crèdits a l'aplicació D/830.0007, «Execució d'avals del fons de garantia a l'Institut Català
de Finances», amb els ingressos procedents de l'aplicació I/820.0002, «Devolució o retorn de les aportacions a
fons de garantia per préstecs o avals».

n) Es poden generar crèdits a l'aplicació D/840.0003, «Aportacions a fons de garantia per operacions de
préstecs o avals gestionats per l'ICF», amb els ingressos procedents de l'aplicació I/812.0003, «Reintegrament
de préstecs per execució d'avals de fons de garantia l'Institut Català de Finances».”

3. S'afegeix un apartat 3 a l'article 16, del Fons de Contingència, que queda redactat de la manera següent:

“3. Una vegada la transferència de crèdit ha estat autoritzada pel Govern, el departament competent en
matèria de finances públiques pot autoritzar noves distribucions del crèdit, amb l'objectiu d'ajustar-lo a noves
necessitats, sempre mantenint la finalitat que va motivar la transferència de crèdits autoritzada pel Govern.”

Els apartats 3 i 4 actuals passen a ser els apartats 4 i 5, respectivament.

Segona

Als agents públics d'execució de la recerca en els termes de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la
tecnologia i la innovació, que tinguin atribuït legalment un règim d'autonomia, els serà d'aplicació aquest
Decret llei, sens perjudici del seu propi règim d'autonomia.

Tercera

Obligacions d'informació de les entitats locals amb despeses finançades per la Generalitat de Catalunya

Les entitats integrants del sector públic local que mitjançant els mecanismes previstos en el present Decret llei
rebin fons finançats amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU en què la gestió i
control correspon a la Generalitat de Catalunya, hauran de remetre informació periòdica de les despeses
imputades als diferents projectes o iniciatives finançades amb aquests fons, d'acord amb el que estableix
l'article 4 d'aquest Decret llei. La forma, la periodicitat i qualsevol altra informació que es requereixi l'establirà
el departament amb competència en matèria de finances.
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Quarta

Obligacions de les entitats privades que gestionin projectes amb despeses finançades per la Generalitat de
Catalunya

En el cas de finançament de projectes gestionats per entitats privades amb fons finançats amb el Mecanisme
de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU en què la gestió i control correspon a la Generalitat de
Catalunya, aquesta anirà vinculada al compliment d'uns objectius que es determinin, així com a l'estimació
dels costos per al seu assoliment. Les entitats hauran de remetre informació periòdica de les despeses
imputades als diferents projectes o iniciatives finançades amb aquests fons, d'acord amb l'article 4 d'aquest
Decret llei. La forma, periodicitat i qualsevol altra informació que es requereixi l'establirà el departament amb
competència en matèria de finances.

En el cas que no es realitzi la despesa compromesa o en el cas d'incompliment total o parcial dels objectius
previstos, les entitats han de reintegrar els fons rebuts. Aquest procediment de reintegrament l'establirà el
departament amb competències en matèria de finances.

Cinquena

Mitjans personals

1. S'ha de dotar l'òrgan competent en matèria de funció pública dels mitjans personals i materials necessaris
per a poder exercir les funcions de coordinació, emissió de criteris, orientacions i assessorament que han de
permetre una aplicació homogènia de les mesures de gestió de personal adreçades a agilitzar l'absorció i
execució dels fons europeus. Amb aquesta finalitat es podran crear òrgans de gestió de caràcter transversal en
l'àmbit competent per facilitar la diagnosi i planificació de les necessitats de personal dels departaments,
organismes i entitats responsables d'implementar els fons provinents del Mecanisme de Recuperació i
Resiliència i dels fons REACT-EU. Així mateix, s'habilitaran els mitjans electrònics necessaris per al compliment
de les mesures en matèria de gestió de personal.

2. S'han de dotar els òrgans de gestió, seguiment, control i supervisió dels ajuts i subvencions, contractes,
convenis i altres mecanismes finançats amb fons provinents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del
fons REACT-EU dels mitjans personals i materials necessaris per a poder exercir les seves funcions segons els
mecanismes previstos en aquest Decret llei, especialment, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic pel
que fa a les funcions que té previstes.

3. Així mateix, els òrgans o unitats que acreditin fefaentment un increment substancial de la seva càrrega de
treball com a conseqüència de la gestió i execució dels fons europeus, tindran dret a noves dotacions de
personal en els termes que s'estableixen en aquesta disposició addicional.

Sisena

Dels òrgans de governança, control i seguiment

Mitjançant acord del Govern es crearan els òrgans col·legiats de governança, coordinació i seguiment per a
l'adequada implementació i execució dels fons, així com els instruments de planificació estratègica que siguin
necessaris.

Setena

Excepció al termini de vigència general que s'estableix a l'article 49.h) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
règim jurídic del sector públic, en relació amb determinats convenis de col·laboració del Departament
d'Educació

En els convenis de col·laboració que subscriu el Departament d'Educació amb les corporacions locals, altres
administracions públiques o consorcis per a la construcció, rehabilitació o ampliació de centres i serveis
educatius, s'estableix un termini de vigència d'aquests convenis superior als quatre anys com a excepció al
termini de vigència general que s'estableix a l'article 49.h) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic
del sector públic, en els termes següents:

a) La durada dels convenis relatius a la construcció, rehabilitació o ampliació de centres i serveis educatius no
podrà ser superior a sis anys.
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b) Abans de la finalització del termini previst en el propi conveni d'acord amb el que s'estableix en l'apartat
anterior, les parts en poden acordar unànimement la pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals
o l'extinció.

Disposició final

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 al seu compliment i
que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui el facin complir.

Barcelona, 2 de febrer de 2021

Pere Aragonès i Garcia

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

Jordi Puigneró i Ferrer

Conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

(21.033.072)
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