
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

DECRET LLEI 7/2021, de 9 de febrer, de mesures extraordinàries en matèria de cooperatives, empreses i
entitats de l'economia social, com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i de modificació del
Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts
de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19.

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

 

I

La pandèmia de la COVID-19 ha generat una situació d'excepcionalitat en molts sectors, fet que requereix un
desplegament continu de mesures extraordinàries de caràcter social i econòmiques.

Els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 s'estan allargant en el temps i es manifesten amb una
gran intensitat. A aquests efectes cal afegir-hi els que deriven de les mesures que s'han hagut d'adoptar en els
darrers dies per contenir el virus, concretament arran de la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la
qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia
de COVID-19 al territori de Catalunya, i de la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es
prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, així com els que deriven de la declaració de l'estat d'alarma
establert per mitjà del Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per contenir
la propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2.

El Govern de la Generalitat va aprovar diferents decrets llei en què, en funció del context vigent en cada
moment, s'ha dotat a les societats cooperatives catalanes de mecanismes i instruments que els permetin
superar les restriccions derivades de les mesures d'emergència sanitària.

En aquesta línia d'actuació, l'últim decret llei aprovat és el Decret llei 47/2020, de 24 de novembre, de
mesures extraordinàries de caràcter econòmic en el sector de les instal·lacions juvenils, de mesures en el
sector de les cooperatives i de modificació del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures
extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19, i del Decret llei 42/2020,
de 10 de novembre, de mesures urgents de suport a entitats del tercer sector social. En el capítol II d'aquest
Decret llei s'estableixen diferents mesures per a les quals es preveu una vigència fins al 31 de desembre de
2021.

L'evolució de la pandèmia i les previsions que se'n fan aconsellen preveure un perllongament de les mesures
extraordinàries que preveu el Decret llei esmentat fins al moment en què deixin d'estar vigents les mesures
d'emergència sanitària que poden incidir d'una manera especialment negativa en l'organització, l'activitat i el
compliment de les obligacions estatutàries de les cooperatives, a fi de facilitar el funcionament i el compliment
de les obligacions legals de les cooperatives catalanes.
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No obstant això, davant de la indeterminació sobre el moment en què això es produirà, per raons de seguretat
jurídica s'estableix que el perllongament d'aquestes mesures arribarà com a màxim fins al 31 de desembre de
2022. A més, les restriccions de mobilitat actualment vigents, així com la vigència d'altres mesures, com el
manteniment d'una distància física mínima interpersonal, que dificulten o impedeixen la concentració de
nombroses persones en un mateix lloc, dificulten que es puguin celebrar amb normalitat les assemblees. Per
aquest motiu es preveu que el termini per fer l'assemblea ordinària que estableix l'article 43.5 de la Llei
12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives es perllongui, en relació amb l'exercici 2020, excepcionalment fins al
31 de desembre de 2021.

Finalment, pel que fa a les cooperatives que, per raó del nombre de persones sòcies i el perfil d'aquestes amb
dificultats especials, no puguin celebrar l'assemblea ordinària ni de manera presencial ni telemàticament, es
preveu que no es procedirà al tancament registral per no haver dipositat els comptes anuals, en el termini legal
previst, dels exercicis 2019, 2020 i 2021, de manera que s'amplia en aquests supòsits, amb una sèrie de
requisits i condicions, la data màxima per celebrar l'assemblea ordinària el 31 de desembre de 2022.

D'altra banda, la difícil situació econòmica derivada de la pandèmia fa previsible que s'hagin d'adoptar amb
rapidesa i agilitat expedients de regulació d'ocupació. En aquest sentit, es considera aconsellable autoritzar el
Consell Rector de la cooperativa perquè acordi, sota la seva responsabilitat, la suspensió total o parcial de
l'activitat cooperativitzada de totes les persones sòcies treballadores, sòcies de treball o persones treballadores
o d'una part d'aquestes quan es donin una sèrie de requisits. En aquest sentit, se'n preveu l'autorització fins al
31 de desembre del 2022.

En el context actual es considera imprescindible adoptar un nou Decret llei que aprovi noves mesures
extraordinàries en matèria de cooperatives i empreses i entitats de l'economia social com a conseqüència de la
crisi derivada de la COVID-19.

 

II

La pandèmia de la COVID-19 continua tenint un gran impacte social i econòmic que afecta l'economia i les
empreses i, de manera molt important, al sector de les empreses i entitats de l'economia social.

Tenint en compte aquesta situació, el Govern va aprovar el Decret llei 6/2020, de 12 de març, de mesures
urgents en matèria assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública, per tal de pal·liar els
efectes de la pandèmia generada pel coronavirus SARS-CoV-2.

Posteriorment, va aprovar el Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació
pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i
econòmica, que donava continuïtat a les mesures.

Aquest Decret llei es va modificar parcialment pel Decret llei 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del
Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de
residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d'adopció d'altres
mesures complementàries. Més recentment, el Govern ha publicat dos nous decrets llei, el Decret llei 10/2020,
de 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari,
econòmic i social de la COVID-19, i el Decret llei 11/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten mesures
econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i altres
de complementàries.

D'aquesta manera, el capítol V del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en
matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19, preveu
mesures de suport a les microempreses, els autònoms, les empreses cooperatives i de l'economia social.
Aquestes mesures tenen per objecte impulsar projectes de transformació digital i de nous models de negoci i
activitat econòmica, amb l'objectiu de mantenir l'ocupació i la millora de l'ocupabilitat i afrontar millor els
reptes sorgits de la nova realitat socioeconòmica, a fi que es reforci la viabilitat de les microempreses, els
autònoms i les empreses cooperatives i de l'economia social.

Així, el 23 de juny de 2020 es va publicar la nova convocatòria de suport a projectes singulars, línia 2, Mesures
de suport a projectes singulars per a la reactivació socioeconòmica COVID-19 per a empreses cooperatives, en
el marc del pla de xoc del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria
de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19.

Es considera del tot necessari continuar facilitant ajuts i donar suport al sector de l'economia social amb la
publicació de les línies de subvenció següents:

a) Projectes singulars de reactivació econòmica (eix A).
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b) Projectes singulars de reactivació econòmica integrals (eix B).

c) Projectes singulars d'alt impacte estratègic de l'economia social (eix C).

També és necessari ampliar el suport a projectes que promoguin el consum cooperatiu i que tinguin incidència
en el posicionament de l'economia social com a model logístic de consum i distribució que abasti tot el territori
català, a través de la incorporació d'una nova línia de suport a projectes de plataforma tecnològica i distribució
logística.

De manera prioritària es manté i s'amplia la voluntat que els projectes aprofundeixin en aspectes com la
transició energètica, la digitalització i la innovació tecnològica, la distribució de productes de cooperatives i
empreses al consumidor de manera sostenible, el consum responsable, el reforç de l'àmbit cultural i la
generació de propostes industrials de producció.

 

III

L'Ordre TSF/33/2021, de 5 de febrer, obre el tràmit d'inscripció prèvia de l'ajut extraordinari adreçat a
persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) com a
conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la
prestació extraordinària.

En el marc d'aquest ajut extraordinari, s'ha de demanar la col·laboració d'altres administracions públiques, com
ara el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), la Tresoreria General de la Seguretat Social o qualsevol altra
administració o ens públic, perquè aportin la informació estrictament necessària per a l'atorgament de l'ajut.

A fi de simplificar al màxim la concessió d'aquest ajut i que pugui arribar a les persones beneficiàries al més
aviat possible, s'ha de demanar al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) la relació de les persones
treballadores afectades per aquest tipus d'ERTO des de l'1 de desembre de 2020 fins al 31 de desembre de
2020, ja que aquestes dades són l'element imprescindible per concedir l'ajut.

 

IV

Aquest Decret llei s'estructura en dos capítols, nou articles, una disposició addicional i dues disposicions finals.

En el capítol 1 es preveu donar continuïtat a les mesures ja aprovades en matèria de cooperatives, atès que
les diverses mesures d'emergència sanitària que s'han adoptat i s'hauran d'adoptar per fer front a la pandèmia
poden continuar incidint d'una manera especialment negativa sobre l'organització, l'activitat i el compliment de
les obligacions legals i estatutàries de les societats cooperatives.

El capítol 2 preveu mesures a empreses i entitats d'economia social que modifiquen l'articulat del capítol V del
Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de
caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19.

En quant a la disposició addicional única es determina que, en el marc l'ajut extraordinari per a persones
afectades per ERTO i a persones amb contracte fix discontinu, previst a l'Ordre TSF/33/2021, de 5 de febrer,
per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia de l'ajut extraordinari dirigit a persones treballadores afectades
per un expedient de regulació temporal d'ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a
persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària, es demanarà la col·laboració
d'altres Administracions Públiques, com ara el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), la Tresoreria General de
la Seguretat Social o a qualsevol altra administració o ens públic, per tal que aportin la informació estrictament
necessària per a l'atorgament de l'ajut.

En darrer terme, la disposició final primera preveu que la persona titular del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies ha d'aprovar una resolució de convocatòria dels ajuts que preveu la línia 2 del capítol V del
Decret llei 16/2020, de 5 de maig, la qual ha de concretar el procediment de tramitació i concessió d'aquests
ajuts, i la disposició final segona preveu l'entrada en vigor d'aquest Decret llei el mateix dia de la seva
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, atesa la imperiosa necessitat que hi ha a aplicar
aquestes mesures al més aviat possible.

Tot el que s'ha exposat determina que sigui imprescindible aquesta intervenció normativa immediata del
Govern, atès que la consecució d'aquest objectiu necessari satisfà una urgència de primer ordre amb la
celeritat requerida, el qual no es pot assolir si es recorre al procediment legislatiu ordinari.

Per tant, en ús de l'autorització que concedeix l'article 64 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, de conformitat
amb l'article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern;
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A proposta del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, i d'acord amb el Govern,

 

Decreto:

 

Capítol 1

Mesures relatives a les societats cooperatives catalanes

 

Article 1

Perllongament de les mesures que preveu el capítol II del Decret llei 47/2020, de 24 de novembre

De manera excepcional i fins al 31 de desembre del 2022, sempre que continuïn en vigor les mesures
d'emergència sanitària que limitin la mobilitat de les persones o exigeixin mantenir una distància física
interpersonal que dificulti o impedeixi concentrar un nombre elevat de persones en el mateix lloc, es
prorroguen totes les mesures que estableix el capítol II del Decret llei 47/2020, llevat les que preveuen els
articles 11 i 12, les quals han estat modificades per aquest Decret llei.

 

Article 2

Mesures relatives a l'assemblea ordinària que preveu l'article 43.5 de la Llei 12/2015, del 9 de juliol, de
cooperatives

2.1 El termini per fer l'assemblea ordinària que estableix l'article 43.5 de la Llei 12/2015, del 9 de juliol, de
cooperatives, amb relació als comptes anuals relatius a l'exercici 2020, es perllonga excepcionalment fins al 31
de desembre de 2021.

2.2 No es procedirà al tancament registral pel no dipòsit en termini dels comptes anuals corresponents als
exercicis 2019, 2020 i 2021 sempre que es mantinguin les limitacions de reunions que estableix les mesures
sanitàries adoptades durant la pandèmia COVID-19, i quan es compleixi i s'acrediti que es donen les condicions
següents: que per raó del nombre de persones sòcies i el perfil d'aquestes amb especials dificultats no s'ha
pogut celebrar l'assemblea ni presencialment ni telemàticament; que el Consell Rector ha aprovat dins el
termini i en la forma escaient l'acord de formulació dels comptes corresponents, i que, si escau, s'ha elaborat
l'informe d'auditoria corresponent.

En cas que no s'hagi pogut celebrar l'assemblea per nomenar l'auditor, el Consell Rector podrà nomenar-lo
excepcionalment, si bé caldrà la ratificació del nomenament per part de l'assemblea ordinària corresponent.
L'acreditació davant del Registre General de Cooperatives s'ha de fer mitjançant la presentació d'un certificat
del Consell Rector, signat pel president i el secretari amb signatures legitimades, en què es faci constar, sota la
seva responsabilitat, les circumstàncies esmentades anteriorment. En tot cas, s'han de celebrar les assemblees
ordinàries com a màxim el 31 de desembre del 2022.

A aquests efectes, el certificat esmentat del Consell Rector s'ha de presentar al Registre General de
Cooperatives dins del termini vigent establert per presentar els comptes de l'exercici corresponent.
Excepcionalment, i amb relació a l'exercici 2019, les cooperatives per a les quals el termini esmentat ja estigui
exhaurit en el moment de la publicació d'aquesta norma poden presentar el certificat, com a màxim, el 31 de
març del 2021.

 

Article 3

Mesura excepcional sobre les causes de dissolució

A l'efecte exclusiu de determinar la concurrència de la causa de dissolució que recull l'article 102.1.e) de la Llei
de cooperatives, no es prendran en consideració per al còmput del termini previst els exercicis tancats en els
anys en què hagi estat vigent l'estat d'alarma derivat de la COVID-19.

 

Article 4
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Mesura de perllongament de la vigència dels càrrecs dels òrgans de les cooperatives

Amb caràcter excepcional, en les mateixes condicions que preveu l'article 2.2 d'aquest Decret llei, els
nomenaments dels càrrecs de les societats cooperatives i dels diferents òrgans socials que hagin caducat
durant el 2019, el 2020 i, si escau, el 2021 es consideren vigents fins a la primera assemblea que es convoqui,
que, en tot cas, s'ha de fer com a màxim el 31 de desembre de 2022.

 

Article 5

Mesures relatives a l'acord de suspensió total o parcial de l'activitat cooperativitzada de les persones sòcies
treballadores, sòcies de treball o persones treballadores

Excepcionalment, en relació amb el que estableix l'article 134 de la Llei 12/2015, de 9 de juliol, de
cooperatives, fins al 31 de desembre de 2022, sempre que continuïn en vigor mesures d'emergència sanitària
que limitin la mobilitat de les persones o exigeixin el manteniment d'una distància física interpersonal que
dificulti o limiti la concentració de persones al mateix lloc, el Consell Rector pot acordar suspendre totalment o
parcialment l'activitat cooperativitzada de totes les persones sòcies treballadores, sòcies de treball o persones
treballadores o d'una part d'aquestes, quan es compleixi un dels requisits següents:

a) Que no sigui possible fer l'assemblea de manera presencial ni telemàtica, a causa de les mesures sanitàries
que cal seguir per dur a terme reunions i de la manca de mitjans telemàtics.

b) Que la urgència de la situació no permeti esperar fins que tingui lloc l'assemblea general.

A aquest efecte el Consell Rector, sota la seva responsabilitat, ha d'examinar la concurrència d'aquests
requisits i, si escau, adoptar l'acord que correspongui degudament motivat.

 

 

Capítol 2

Mesures a empreses i entitats d'economia social que modifiquen l'articulat del capítol V del Decret llei 16/2020,
de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social,
contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19

 

Article 6

Es modifica l'article 27.3 del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, que queda redactat de la manera següent:

“Article 27

”27.3 Als efectes previstos en els apartats anteriors, se n'ha de publicar la convocatòria corresponent.”

 

Article 7

Es modifiquen els apartats 2 i 3 de l'article 29 del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, que queden redactats de
la manera següent:

“Article 29

”29.2 Els projectes de la línia 2 que poden ser objecte d'ajut són els següents:

”a) Projectes singulars de reactivació econòmica (eix A)

”Es consideren projectes singulars de reactivació econòmica els nous projectes singulars d'intercooperació i/o
fusió per al manteniment i/o el creixement de l'activitat econòmica i de llocs de treball.

”La intercooperació ha d'estar promoguda com a mínim per dues empreses cooperatives que poden fer aliances
amb altres tipus de persones jurídiques amb activitat econòmica. Les empreses cooperatives promotores del
projecte, i si escau, les altres persones jurídiques que hi participin, han de tenir una facturació conjunta
superior a 500.000 euros anuals, tenint en compte els darrers comptes anuals dipositats.

”b) Projectes singulars de reactivació econòmica integrals (eix B)

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

Núm. 8339 - 11.2.20215/8 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-21041008-2021



”Es consideren projectes singulars de reactivació econòmica integrals els nous projectes singulars
d'intercooperació i/o fusió per al manteniment i/o el creixement de l'activitat econòmica i de llocs de treball.

”La intercooperació ha d'estar promoguda com a mínim per dues empreses cooperatives que poden fer aliances
amb altres tipus de persones jurídiques amb activitat econòmica. Les empreses cooperatives promotores del
projecte, i si escau, les altres persones jurídiques que hi participin, han de tenir una facturació conjunta
superior a 2.000.000 d'euros anuals, tenint en compte els darrers comptes anuals dipositats.

”c) Projectes singulars d'alt impacte estratègic de l'economia social (eix C)

”Es consideren projectes singulars d'alt impacte estratègic de l'economia social els nous projectes singulars de
creixement o d'intercooperació i/o fusió que demostrin una rellevància estratègica de dimensionament i
posicionament en el mercat de l'economia social, com també els projectes orientats a la transició energètica.

”La intercooperació ha d'estar promoguda com a mínim per dues empreses cooperatives que poden fer aliances
amb altres tipus de persones jurídiques amb activitat econòmica. Les empreses cooperatives promotores del
projecte, i si escau, les altres persones jurídiques que hi participin, han de tenir una facturació conjunta
superior a 20.000.000 d'euros anuals, tenint en compte els darrers comptes anuals dipositats.

”d) Projectes singulars de cooperativisme de plataforma i/o distribució logística

”Es consideren projectes singulars de cooperativisme de plataforma els nous projectes que promoguin el
consum cooperatiu en forma de plataforma tecnològica i/o que tinguin incidència en el posicionament de
l'economia social com a model logístic de consum i distribució que abasti tot el territori català.

”En el cas de projectes de cooperativisme de plataforma, la intercooperació ha d'estar promoguda com a mínim
per dues empreses cooperatives, una de les quals com a mínim ha de ser de consum. A la resolució de
convocatòria es definirà el nombre mínim de socis consumidors que ha de tenir aquesta intercooperació.

”En el cas de projectes de distribució logística, les cooperatives integrants han de disposar com a mínim de
catorze espais de distribució repartits, i com a mínim un en cadascuna de les set vegueries catalanes.
D'aquests catorze espais, com a mínim deu han de ser aportats per cooperatives sota qualsevol títol
(propietat, lloguer,etc) o bé d'aliances amb el sector públic.

”Aquesta proposta s'ha de conceptualitzar com una logística d'àmbit català, multisectorial i de suport al
cooperativisme petit i mitjà, que també pot donar suport a la petita i mitjana empresa catalana.

”En qualsevol cas, la proposta ha de tenir el suport explícit del sector cooperatiu català.

”La facturació acumulada d'aquesta aliança intercooperativa ha de ser superior a 35.000.000 d'euros anuals,
tenint en compte els darrers comptes anuals dipositats.

”29.3 Són prioritaris els projectes que aprofundeixin en la digitalització i la innovació tecnològica, la distribució
de productes als consumidors de forma ecològica, el consum responsable, el reforç de l'àmbit cultural, la
transició energètica i la generació de propostes industrials de producció de béns i serveis per lluitar contra la
COVID-19.”

 

Article 8

Es modifiquen els apartats 2 i 3 de l'article 30 del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, que queden redactats de
la manera següent:

“Article 30

”30.2 En relació amb la línia 2, l'import màxim de l'ajut que s'atorga correspon a les despeses en les quals
puguin incórrer les entitats que participen en el projecte singular de reactivació socioeconòmica respecte de les
actuacions indicades a l'article anterior. A la resolució de convocatòria es regularà l'import màxim per a cada
eix.

”30.3 Es consideren despeses subvencionables a la línia 2:

”a) Les despeses per elaborar l'estudi de viabilitat tècnica i econòmica del projecte.

”b) Les remuneracions del personal que participi en els treballs del projecte, o que en faci tasques d'elaboració,
execució, desenvolupament o seguiment. El personal pot ser contractat directament per l'entitat.

”Les empreses o entitats beneficiàries poden imputar, com a despeses de personal, un màxim de 32.000 euros
per treballador o soci de treball.
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”Les despeses de desplaçament de les persones contractades per l'empresa o l'entitat estan subjectes als límits
i condicions que estableix l'article 9 del Reial decret 439/2007, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament
de l'impost de la renda de les persones físiques i es modifica el Reglament de plans i fons de pensions, aprovat
pel Reial decret 304/2004, de 20 de febrer, o les seves modificacions i revisions posteriors. Els límits són els
següents:

”a) El 100% de la despesa quan s'utilitzi el transport públic.

”b) 0,19 euros per quilòmetre en cas que s'utilitzi el vehicle propi, i les despeses de peatge i aparcament que
siguin necessàries.

”c) Les despeses de lloguer necessàries per desenvolupar el projecte.

”d) Les despeses vinculades a la posada en marxa de nous serveis, productes, obertura a nous clients i
mercats.

”e) Les despeses de comunicació i difusió necessàries per al projecte: creació d'eines, dissenys i recursos web.

”f) Les despeses de material, publicitat i comunicació vinculades a la difusió del projecte.

”g) Les despeses de formació i organització de tallers, actes i sessions.

”h) Les primes d'assegurances vinculades a la realització de les actuacions.

”i) L'import de l'IVA efectivament suportat i no recuperable. Les entitats beneficiàries han de declarar la
situació en què estan respecte d'aquest impost. En el cas que estiguin subjectes a un règim de prorrata
general o especial, només es pot imputar el percentatge que legalment els correspon.

”j) Les despeses indirectes de fins a un màxim del 15% de l'import total del projecte. Les despeses
d'amortització dels béns necessaris per dur a terme el projecte es poden incloure dins d'aquestes despeses
indirectes.

”k) Les despeses de l'informe d'auditoria relatiu a la justificació de la subvenció atorgada.

”l) Les despeses d'inversió, que en aplicació del criteri d'importància relativa són comptabilitzades com a
despeses. Per a aquests casos, l'informe d'auditoria s'ha de pronunciar sobre si les inversions s'han
comptabilitzat en un compte de despesa. Pel que fa a l'ajut regulat a l'eix D, són subvencionables les despeses
d'inversió corresponents a partides de l'immobilitzat, amb excepció de les construccions i d'altres que no
responguin estrictament i inequívocament a la finalitat del projecte.

”m) Altres despeses que responguin de manera inequívoca a les necessitats del projecte, sempre que l'entitat
les hagi inclòs al pressupost i estiguin degudament acreditades.”

 

Article 9

Es modifiquen els apartats 3 i 4 de l'article 34 del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, que queden redactats de
la manera següent:

“Article 34

”34.3 L'import corresponent a l'atorgament de les subvencions de la línia 2 es regularà a la resolució de
convocatòria corresponent.

”34.4 Atès que el termini d'execució abastarà dos anys, el 2021 i el 2022, l'efectivitat dels ajuts a què es
refereix el present capítol V queda sotmesa a la tramitació i l'aprovació posterior del corresponent acord de
plurianualitat.”

 

 

Disposició addicional única

Col·laboració en la gestió de l'ajut extraordinari per a persones afectades per ERTO i per a persones amb
contracte fix discontinu

D'acord amb els principis de col·laboració interadministrativa i d'eficiència en la gestió, el Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya, com a col·laborador en la gestió de l'ajut extraordinari dirigit a les persones
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treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació com a conseqüència de la crisi
derivada de la COVID-19 i a les persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació
extraordinària, ha de demanar al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), a la Tresoreria General de la
Seguretat Social i a qualsevol altra administració o ens públic, la informació estrictament necessària per
atorgar l'ajut. Aquestes dades han de servir com a elements imprescindibles per fer-ne la tramitació
correctament. Les dades obtingudes només es poden utilitzar per concedir aquests ajuts.

 

 

Disposicions finals

 

Primera

Aprovació de les convocatòries

La persona titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha d'aprovar una resolució de
convocatòria dels ajuts que preveu la línia 2 del capítol V del Decret llei 16/2020, de 5 de maig. Aquesta
resolució ha de concretar el procediment de tramitació i concessió d'aquests ajuts.

 

Segona

Entrada en vigor

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

 

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals s'apliqui aquest Decret llei cooperin a complir-lo i que els
tribunals i les autoritats als quals pertoqui el facin complir.

 

Barcelona, 9 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

 

Chakir El Homrani Lesfar

Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

 

(21.041.008)
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