
DISPOSICIONS GENERALS

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

DECRET LLEI 20/2021, de 14 de setembre, de modificació del Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, de
mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l'àmbit de l'educació en el lleure i de
les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19.

El president de la Generalitat de Catalunya.

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

D'acord amb l'anterior, promulgo el següent

DECRET LLEI

Exposició de motius

Mitjançant el Decret Llei 41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en
centres educatius i en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les
conseqüències de la COVID-19, es va establir la comunicació de dades del Departament de Salut a les
direccions dels centres educatius com a mesura del tot necessària per fer la gestió de la pandèmia més àgil i
diligent. No obstant, en el moment d'establir aquesta comunicació de dades, es va referir únicament al resultat
de proves diagnòstiques, en tant que la vacunació encara no estava implementada.

En el moment actual, podem afirmar que la comunicació de dades establerta al Decret llei 41/2020, de 10 de
novembre ha esdevingut una mesura cabdal per donar seguretat a tota la comunitat educativa i,
indubtablement, ha fet possible mantenir les escoles obertes i segures durant el curs escolar 2020-2021 i, per
tant, ha de continuar per al proper curs.

Ara bé, el “Pla d'actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-
19,” es fa ressò, també, que la campanya de vacunació i l'evolució de les dades epidemiològiques obren un
escenari diferent per al curs 2021-2022, si bé, mentre no s'obtingui la immunitat de grup, cal mantenir
mesures de protecció i prevenció per evitar noves onades, essent essencials, a aquest efecte, les dades de
vacunació que, actualment, encara no estan incloses en l'àmbit de col·laboració entre el Departament de Salut i
els centres educatius a què va donar lloc el Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, esmentat.

La necessitat i urgència per tal d'incorporar les dades de vacunació en el règim de col·laboració entre el
Departament de Salut i els centres educatius es posa de manifest en el fet que el protocol de gestió de casos
covid-19 als centres educatius pel curs 2021-2022 (actualitzat a 3 de setembre de 2021) determina la
realització de quarantenes preventives als convivents en edat escolar que pertanyin a un grup de convivència
estable d'un centre educatiu o de professionals de l'educació, sempre que hagin passat la covid-19 en les
darrers 180 dies, o bé, no estiguin vacunats amb pauta completa, resultant així imprescindible disposar de les
dades de vacunació amb la màxima urgència, un cop iniciat el curs 2021-2022.

Per tant, mentre estiguem en situació de risc arran de la COVID-19, resulta urgent, atès l'inici del curs 2021-
2022, ampliar el règim actual de comunicació de dades prevista a l'article 8.5 del Decret llei 41/2020, de 10 de
novembre, amb les referents a la vacunació, amb l'objecte de garantir l'efectivitat del conjunt de mesures de
prevenció i protecció de la salut en els centres del sistema educatiu de Catalunya per fer front a la pandèmia
de la COVID-19.
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En conseqüència, per tal de facultar el Departament de Salut a comunicar a la direcció del centre educatiu les
dades de vacunació COVID-19 de l'alumnat, personal docent, personal d'administració i serveis, personal
d'atenció educativa i altre personal extern que està en contacte amb alumnes en l'entorn educatiu, necessàries
per dur a terme les activitats relacionades amb la gestió de l'emergència sanitària actual, el projecte modifica
l'actual apartat 5, de l'article 8 del Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, esmentat, en la redacció donada
pel Decret llei 48/2020, d'1 de desembre.

D'acord amb l'exposat, les mesures que es proposen es fonamenten en el pressupòsit de necessitat
extraordinària i urgent que habilita per aprovar aquest Decret llei, els objectius del qual no podrien ser assolits
mitjançant la tramitació d'un procediment legislatiu ordinari.

En conseqüència, els diversos instruments legislatius d'urgència o de tramitació ràpida, com les tramitacions
urgents o la tramitació per lectura única, no permeten que les modificacions extraordinàries i urgents
proposades al Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, es puguin aprovar i puguin entrar en vigor amb la
celeritat requerida. L'únic instrument normatiu que permet la celeritat requerida per cobrir el buit normatiu que
es podria produir és el decret llei.

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

A proposta del conseller d'Educació i del conseller de Salut, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

Modificació de l'article 8.5 del Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter
social en centres educatius i en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a
les conseqüències de la COVID-19.

Es modifica l'article 8.5 del Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, que passa a tenir la redacció següent:

“Article 8

8.5. Així mateix, el Departament de Salut, en el marc de les funcions que té atribuïdes en la situació de
pandèmia esmentada, ha de comunicar al director o a la directora del centre educatiu, mitjançant els sistemes
d'informació establerts, les dades de salut corresponents als resultats de proves diagnòstiques de COVID-19 i a
la vacunació de COVID-19 per tal que es puguin adoptar les mesures pertinents d'acord amb els protocols
establerts. El director o directora del centre educatiu ha de mantenir el deure de secret i de confidencialitat
sobre la informació a la qual tingui accés, fins i tot un cop finalitzada la situació d'emergència sanitària.”.

Disposició final

Entrada en vigor

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

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

Barcelona, 14 de setembre de 2021

Pere Aragonès i Garcia

President de la Generalitat de Catalunya
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Josep Gonzàlez Cambray

Conseller d'Educació

Josep Maria Argimon i Pallàs

Conseller de Salut

(21.257.075)
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