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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
DECRET LLEI 4/2021, de 19 de gener, pel qual es modifiquen determinats aspectes del règim jurídic de les
entitats esportives de Catalunya, com a conseqüència de la pandèmia generada per 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, 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 el següent

DECRET LLEI

Exposició de motius
La crisi sanitària i econòmica generada com a conseqüència de la COVID-19 ha obligat el Govern de la
Generalitat a adoptar amb caràcter urgent un seguit de mesures en diferents àmbits materials, amb l'objectiu
de pal·liar els greus efectes generats per la pandèmia.
El sector de l'esport no ha estat exempt de l'afectació produïda per la pandèmia ni de les mesures adoptades
per la Generalitat en aquest context. En aquest sentit, 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 COVID19, conté mesures en l'àmbit de les entitats esportives de Catalunya.
Com a conseqüència de l'evolució de la pandèmia, es considera necessari i urgent adoptar noves mesures
extraordinàries adreçades a les entitats esportives que permetin la renovació dels seus òrgans de govern
garantint la salut de les persones. En aquest sentit, amb aquest Decret llei s'habilita el vot per correu postal
així com per mitjans electrònics en els processos d'elecció de les juntes directives i dels presidents o
presidentes de les entitats esportives.
Amb aquesta mesura es podrà evitar el desplaçament dels interessats i interessades per raó dels processos de
renovació dels esmentats òrgans de govern d'acord amb les mesures establertes per la Resolució SLT/67/2021,
de 16 de gener, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot
epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, d'acord amb la qual “en el context actual de
transmissió comunitària del virus, l'estratègia de lluita contra la COVID-19 comporta l'adopció de diverses
mesures preventives i de control, per protegir la salut de la ciutadania i contenir la propagació de la malaltia, a
l'empara de la legislació sanitària i de protecció civil aplicable, i, específicament, del Decret llei 27/2020, de 13
de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública i d'adopció de mesures urgents
per fer front al risc de brots de la COVID-19, i, més recentment, a l'empara 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 qual ha estat prorrogat mitjançant el Reial decret 956/2020, de 3 de novembre, fins a les 00.00 hores del
dia 9 de maig de 2021. Davant la progressió ascendent de la corba pandèmica i l'increment de la pressió
assistencial generalitzada a tot el territori de Catalunya, l'informe del director de l'Agència de Salut Pública de
Catalunya de 15 de gener de 2021, que preveu els aspectes assistencials a proposta del Servei Català de la
Salut i els aspectes epidemiològics i de salut pública a proposta de la mateixa Agència, proposa que es
prorroguin les mesures previstes a la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, d'acord amb les que estan
previstes en l'annex 3 del Decret llei 27/2020 esmentat, per un nou període fins a les 00.00 hores del dia 25 de
gener de 2021. Les mesures que es prorroguen mitjançant aquesta Resolució pretenen mantenir l'impacte en
la minimització de la mobilitat i la interacció socials durant un període de temps addicional, com a objectiu
necessari per aconseguir modificar la tendència actual i estabilitzar i doblegar la corba pandèmica”.
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D'acord amb l'anterior, es modifiquen l'article 31 bis de Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual
s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport, amb la supressió de la lletra b) del seu apartat 3 i s'afegeix un nou
apartat 4 i l'apartat 2 de l'article 10 del Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya.
Així mateix, per als processos electorals ja iniciats a l'entrada en vigor d'aquest Decret llei, es preveu la
possibilitat que els òrgans competents en matèria electoral de les entitats esportives puguin establir el
procediment a seguir per a la votació per correu postal, ja que es tracta d'una forma de vot implementada i
més assequible des del punt de vista de la seva regulació, a diferència del vot per mitjans electrònics, que
requereix una regulació molt més complexa per garantir la viabilitat i la seguretat del corresponent procés
electoral.

Per tot el que s'ha exposat, en ús de l'autorització concedida en l'article 64 de l'Estatut d'autonomia de
Catalunya, a proposta de la consellera de la Presidència, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1. Modificació de l'article 31 bis del Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text
únic de la Llei de l'esport.
Es modifica l'article 31 bis del Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei
de l'esport, que queda redactat de la manera següent:
“1. Els òrgans de govern de les entitats esportives de Catalunya es poden reunir i adoptar acords a distància
sempre que els seus estatuts no ho prohibeixin de forma expressa.
En les sessions celebrades a distància s'ha d'assegurar, per mitjans electrònics, inclosos els telefònics i
audiovisuals, el correu electrònic, les audioconferències i les videoconferències, que resti garantida la
identificació dels i les assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les
deliberacions, el contingut de les seves manifestacions i el moment en què es produeixen, la interactivitat i
intercomunicació en temps real, la disponibilitat dels mitjans durant la sessió i l'emissió del vot, entenent que
la reunió se celebra al lloc on és la persona que la presideix, d'acord amb el que disposa l'article 312-5.2 del
Codi civil de Catalunya.
2. Sens perjudici del que estableix l'apartat 1 d'aquest article, les juntes directives de les entitats esportives i
les seves comissions delegades també poden adoptar acords sense reunió, d'acord amb allò que disposa
l'article 312-7 del Codi civil de Catalunya, encara que els estatuts no ho prevegin, sempre que ho decideixi la
persona que les presideix o ho sol·licitin almenys dos dels seus membres, mitjançant l'emissió del vot per
correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets
d'informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se'n garanteixi l'autenticitat. S'entén
que l'acord s'adopta al lloc del domicili de la persona jurídica i en la data de recepció del darrer dels vots
vàlidament emesos.
3. Només podran celebrar-se les assemblees generals de les entitats esportives de Catalunya d'acord amb el
que estableix l'apartat 1, sempre que tinguin per objecte la deliberació i aprovació, si s'escau, de punts que
garanteixin el funcionament ordinari de l'entitat esportiva. En cap cas podran convocar-se ni celebrar-se
assemblees generals a distància que tinguin per objecte:
a) Modificar els estatuts i els reglaments de l'entitat.
b) Aprovar el vot de censura.
c) Acordar la transformació, la fusió o l'escissió de l'entitat.
d) Dissoldre l'entitat.
4. S'habilita les entitats esportives a establir el vot per correu postal i per mitjans electrònics en els processos
d'elecció de les juntes directives i dels presidents o presidentes, sempre que quedin garantits els drets
d'informació, que quedi constància de la recepció del vot, que se'n garanteixi la identificació de l'elector o
electora, l'autenticitat i el secret del vot, i s'adoptin mesures que impedeixin la seva duplicitat i que garanteixin
la seva incorporació al moment de l'escrutini.”
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Article 2. Modificació de l'apartat 2 de l'article 10 del Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives
de Catalunya.
Es modifica l'apartat 2 de l'article 10 del Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya,
que queda redactat de la manera següent:
“2. Els estatuts poden preveure el vot per correu i el vot per mitjans electrònics. Els estatuts de cada club
esportiu també poden incloure qualssevol altres disposicions i condicions lícites que els promotors o promotores
considerin convenients, sempre que no s'oposin a l'ordenament jurídic ni contradiguin els principis que
configuren el club”.

Disposició transitòria

Primera. En els processos d'elecció de les juntes directives de les entitats esportives i dels presidents o
presidentes d'aquestes, ja iniciats en el moment de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei, els òrgans
competents en matèria electoral de les entitats esportives poden regular el procediment per a la votació
mitjançant correu postal encara que els seus estatuts no ho estableixin. L'esmentat procediment ha de
respectar els requisits establerts per l'apartat 4 de l'article 31 bis del Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol,
pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport.

Segona. En els processos d'elecció de les juntes directives de les entitats esportives i dels presidents o
presidentes d'aquestes, ja iniciats en el moment de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei, no es pot establir el
vot per mitjans electrònics.

Disposició addicional
Les previsions del que disposa l'article 2 d'aquest Decret llei mantenen el rang reglamentari als efectes del seu
desplegament, la seva modificació i la seva derogació.

Disposició final
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 i ciutadanes 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, 19 de gener de 2021

Pere Aragonès i Garcia
Vicepresident del Govern en substitució de la presidència de la Generalitat i conseller d'Economia i Hisenda
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Meritxell Budó Pla
Consellera de la Presidència

(21.020.003)
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