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El Govern aprova el Pla Estratègic del Cos d’Agents 
Rurals 2019-2024, que consolida i potencia l’operativitat 
del cos 

 

 Té l’objectiu d’adaptar el Cos als reptes actuals, dimensionar la 
plantilla, desplegar les categories professionals i reforçar 
l’estructura tècnica i administrativa 

 

 En els pròxims cinc anys està previst crear 300 places noves 
d’agents i 50 places de personal tècnic i administratiu, l’aprovació 
del Reglament d’Armes i la implementació de noves tecnologies, 
entre altres mesures 

 
 

El Govern ha aprovat el Pla Estratègic del Cos d’Agents Rurals 2019-2024 
(PECAR), que té per objectiu potenciar el cos i adaptar-lo a les necessitats i 
reptes actuals, dimensionar la plantilla, desplegar les categories professionals i 
reforçar l’estructura per tal de consolidar i potenciar l’operativitat del Cos per 
continuar prestant un servei de qualitat. Entre les mesures que s’implementaran 
en els pròxims cinc anys hi ha la creació de 300 places noves d’efectius del Cos 
d’Agents Rurals (CAR), del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació. També es projecta un increment de 50 places de personal tècnic i 
administratiu, l’aprovació del Reglament d’Armes, de la Carta de Serveis i del 
Decret de Segona Activitat, el desenvolupament del Pla de Carrera, la 
implantació de noves tecnologies com ara els drons o les tablets, així com la 
renovació del parc de vehicles i embarcacions, entre altres. 
 
En el Pla estratègic, la Direcció General dels Agents Rurals (DGAR) ha fet una 
anàlisi a fons sobre la situació del Cos d’Agents Rurals (CAR), identificant i 
analitzant tant les seves fortaleses, com també les mancances actuals, futures 
i previsibles a curt termini per plantejar solucions amb un horitzó de cinc anys. 
Entre les mancances que es treballa per revertir hi ha el dimensionament 
insuficient del Cos. Cal tenir en compte que les mesures de contenció de la 
despesa dels últims anys ha fet que el nombre d’agents hagi passat de 527 a 
496 i que l’última convocatòria de places es va fer el 2009 amb la incorporació 
només de 30 agents. La manca de convocatòries, a més, ha provocat un 
envelliment progressiu del col·lectiu i actualment la mitjana d’edat és de gairebé 
50 anys. El PECAR també té entre els seus objectius aconseguir una estructura 
organitzativa més forta desplegant totes les categories professionals i grups 
funcionals del Cos i reforçar l’estructura tècnica i administrativa, i també revertir-
ne el deteriorament de la flota de vehicles.  
 
Per això, el Pla Estratègic del Cos d’Agents Rurals 2019-2024 proposa una 
sèrie d’actuacions que han de potenciar-lo i adaptar-lo a les actuals, 
dimensionar la plantilla, desplegar les categories professionals i reforçar 
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l’estructura. En concret, es preveu treballar amb les següents línies 
estratègiques: 
 

- Adequació del dimensionament als reptes actuals i 
desplegament de l’estructura de comandament. Preveu un 
increment de 300 efectius operatius, que permetrà dimensionar el 
Cos a les necessitats actuals i poder desplegar les diferents 
categories professionals (agents majors, oficials, 
sotsinspector/ores i inspectors/ores), els grups de suport (aeri, 
marítim, de muntanya i de fauna i flora) i els grups especials (caní, de 
captura d’animals, de col·laboració amb l’Administració de justícia, de 
verins i antifurtivisme, i de cremes controlades). També preveu 
finalitzar el desenvolupament del Pla de Carrera en què actualment 
s’està treballant.    

- Estructuració del model organitzatiu i de gestió dels serveis. És 
una altra de les línies principals, que preveu la creació de 50 places 
per tal d’estructurar la Direcció General i reforçar tant l’estructura 
tècnica i administrativa, com les sales de comunicacions, que 
permetran donar el suport necessari als agents en l’exercici de les 
seves funcions.  

- L’adaptació del nivell de servei a les necessitats actuals. Amb 
l’aprovació d’una carta dels serveis que presta el Cos, que inclogui 
els compromisos adquirits en termes d’eficàcia i qualitat en la seva 
prestació, així com els diferents mecanismes que han de permetre la 
participació dels ciutadans per millorar les prestacions. També es 
preveu intensificar les campanyes operatives que du a terme el CAR, 
reforçar la presència i vigilància als espais naturals protegits, el 
control i vigilància de la pesca i la circulació motoritzada, així com 
acabar de consolidar el programa d’educació i sensibilització 
ambiental (eduCAR).   

- Millora de l’eficiència dels processos i procediments de treball. 
Seguint la tasca iniciada en aquests anys, es preveu una revisió i 
millora dels diferents procediments normalitzats de treball, a fi de 
millorar la qualitat dels serveis i reforçar la seguretat de les 
actuacions.  

- Potenciació de la formació i la gestió del coneixement. La 
formació és, ha estat i continuarà sent un dels grans valors del Cos 
d’Agents Rurals, per la qual cosa el Pla preveu reforçar-la potenciant 
la unitat de formació, que permetrà, a més, gestionar més 
adequadament l’enorme coneixement adquirit després de tants i tants 
anys de servei. 

- Adequació dels recursos materials a les noves necessitats. 
Preveu la renovació dels vehicles de propietat de què disposa el 
Cos, amb l’objectiu de tenir tota la flota de vehicles de rènting, amb el 
consegüent estalvi econòmic en el manteniment i les reparacions. 
També preveu la incorporació de noves tecnologies dins 
l’operativa del CAR, com ara drons o tablets o de la signatura 
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electrònica, i finalitzar el desplegament de les dependències 
territorials i l’adaptació de les ja existents al dimensionament i 
funcionalitats futures.     

- Adaptació de la normativa. Preveu l’aprovació del Reglament 
d’Armes amb el qual es pretén dotar i regular l’ús de les armes per 
part dels agents rurals, així com les mesures de seguretat 
necessàries, tant la regulació de la situació administrativa 
especial de segona activitat per a aquells agents que tinguin 
disminuïdes les seves facultats psíquiques o físiques necessàries per 
a l’exercici de les seves funcions bàsiques, com la implementació 
d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes dins el CAR i 
eliminar qualsevol discriminació per raó de sexe, com la modificació 
del decret d’uniformitat per adequar i modernitzar l’uniforme i 
l’equipament a les noves tasques assumides i el desenvolupament de 
nous materials.  

- Reforç de la visibilitat i la capacitat de comunicació. Un altre dels 
objectius és millorar la imatge i consolidar la identitat corporativa, així 
com  consolidar les campanyes d’informació i conscienciació que du 
a terme el Cos, com ara les de la sega, de prevenció d’incendis, de 
protecció d’animals de companyia, de franges d’autoprotecció o de 
control d’equips d’aplicació de productes fitosanitaris, potenciant l’ús 
de les xarxes socials i creant una oficina pròpia de comunicació.    

 
Aquestes línies estratègies tenen l’objectiu de consolidar i potenciar 
l’operativitat del Cos per continuar prestant un servei de qualitat, amb el 2024 
com a horitzó, i les línies principals del qual són: l’adequació del 
dimensionament als reptes actuals, el desplegament de l’estructura de 
comandament i l’estructuració del model organitzatiu i de gestió dels serveis. 
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El Govern aprova la memòria preliminar de 
l’Avantprojecte de llei d’actualització del Codi civil de 
Catalunya 

 

 Expertes civilistes substitueixen els articles androcèntrics i amb 
visió heteropatriarcal 

 

 El maltractament psicològic serà motiu de desheretament 
 
El Consell Executiu ha aprovat la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei 
d’actualització del Codi civil de Catalunya. Amb aquesta actualització, el 
Departament de Justícia feminitzarà tota la redacció del corpus legal sobre dret 
civil, format per sis llibres, i preveurà el desheretament en cas de maltractament 
psicològic. 
 
Paritat a les associacions i supressió de les expressions masclistes 
 
Segons la redacció actual del Codi civil de Catalunya, “s’entén que les 
denominacions en gènere masculí referides a persones inclouen dones i 
homes, llevat que del context se’n dedueixi el contrari”. Fa 17 anys, aquest 
principi general estava socialment acceptat però, ara, s’ha convertit en una 
expressió clarament discriminatòria. Malgrat l’evolució cap a un llenguatge més 
feminitzat i igualitari, els sis llibres del Codi civil estan amarats de 
l’androcentrisme endèmic dels textos legals.  
 
És per això que el Departament de Justícia n’està fent una revisió exhaustiva 
per identificar-ne totes les expressions sexistes i substituir-les per d’altres que 
acabin amb la invisibilitat de les dones. La feminització de l’articulat serà 
coherent amb una nova disposició al primer llibre, que inclourà “la igualtat i la 
no discriminació per raó de gènere” com una norma d’aplicació general en el 
conjunt de la legislació civil.  
 
La revisió ha identificat els articles propis d’una visió heteropatriarcal, com la 
referència al “concebut”, que se substituirà per la “persona concebuda” o per 
una redacció alternativa com “es té la consideració de persona des de la 
concepció”. Altres articles obvien la dona en l’àmbit patrimonial, com si no 
actués en el mercat o no fos titular de relacions i drets. És el cas de la menció 
al “masover” o al “bon pagès”, que quedaran substituïts per “la bona pagesia” i 
“la masoveria”.   
 
En relació amb les decisions sobre el propis cos, la nova redacció també posarà 
de manifest que “correspon a la dona la decisió sobre la interrupció voluntària 
del seu embaràs en les condicions que determinen les lleis”.  
 
La revisió feminista té un impacte complet en alguns llibres com el tercer, 
dedicat a les persones jurídiques com les associacions i les fundacions. Els 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=544979&language=ca_ES#fragment-1172991
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canvis hi tindran efectes tant pedagògics com legals. En relació amb les 
fundacions, la redacció actual només es refereix als “patrons” i a la diligència  
“d’un bon administrador”, que se substituirà per “persona bona administradora”.  
 
D’altra banda, les associacions o fundacions amb participació majoritària de la 
Generalitat hauran de tenir una composició paritària en els òrgans de Govern, 
d’acord amb el principi d’igualtat entre dones i homes. La paritat també serà 
obligatòria per a les associacions o fundacions declarades d’utilitat pública. La 
paritat serà exigible, sempre que sigui compatible amb l’objecte social de les 
organitzacions.    
 
En relació amb les reclamacions de paternitat, el Codi civil dedica un article a 
les “relacions sexuals de la mare amb altres homes” durant el període de 
concepció de la criatura, cas conegut com a exceptio plurium concubentium. La 
norma protegeix les dones davant de pares que, amb aquest pretext, vulguin 
defugir de la seva responsabilitat. És a dir, que la prova de relacions sexuals de 
la mare amb altres homes durant el període de concepció és insuficient per 
qüestionar la paternitat. 
 
Sense alterar l’objectiu, se suprimiran frases com “les relacions sexuals de la 
mare amb un home diferent [...] durant el període legal de concepció” i se 
substituiran per una redacció que posarà èmfasi en les proves d’ADN per a 
determinar la relació de paternitat, deixant de banda l’evident irrellevància del 
nombre d’homes amb qui la mare hagi mantingut relacions sexuals. D’aquesta 
manera, la nova redacció subratllarà el dret al propi cos i a unes relacions 
sexuals lliures. 
 
 
Els abusadors psicològics perdran el dret a la llegítima i els testadors 
estaran més protegits 
 
El “maltractament greu” ja és motiu de desheretament, però la regulació de les 
successions obvia el maltractament psicològic. L’avantprojecte de llei que 
prepara el Departament de Justícia hi farà referència expressa, per evitar 
l’ambigüitat actual i adaptar la norma a la nova realitat social. Igual que en el 
cas dels maltractaments físics, el canvi de la regulació també preveu el 
desheretament dels legitimaris que maltractin psicològicament la parella o els 
pares del testador. D’aquesta manera, la llei proporcionarà més protecció als 
testadors, especialment a les persones grans i dependents. La llegítima és una 
part de l’herència que, llevat de les excepcions previstes, queda obligatòriament 
reservada per als fills o descendents i, en el seu defecte, per als pares. El Codi 
civil de Catalunya estableix que la llegítima correspon a la quarta part dels béns 
de la persona difunta. La regulació catalana dels testaments està recollida 
al llibre quart del Codi civil de Catalunya. 
 
Els danys que perjudiquen la integritat física, psíquica, patrimonial, l’autonomia 
personal o qualsevol altre dret fonamental són maltractaments. Les accions que 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=490798#fragment-1078267
http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/dret_i_entitats_juridiques/associacions/associacions_utilitat_publica/
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=544979#fragment-1174478
http://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/arxius/llibre_4t_successions_79.pdf
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provoquen aquests danys poden ser aïllades o repetides. Es tracta, en 
definitiva, d’una falta de resposta a les necessitats de les persones grans. 
Segons l’Enquesta de seguretat pública de Catalunya, els abusos psicològics 
sumen el 44 % dels maltractaments, seguits de les negligències (29 %), els 
abusos patrimonials (15 %) i els físics (12 %). 
 
Adaptació a la Convenció de Nova York i promoció de la mediació 
 
El Departament de Justícia adaptarà els sis llibres del Codi civil de Catalunya a 
la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de Nova York, 
que recull els drets humans i les llibertats fonamentals de les persones que 
tenen una discapacitat.  
 
Amb aquesta actualització, el Codi civil també introduirà diverses referències a 
la mediació com a sistema extrajudicial per a la resolució de conflictes.  
 
  

http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/seguretat/seguretat_per_a_la_gent_gran/Enquesta_de_seguretat_gent_gran/ESPC_2014_persones_grans_Parlament.pdf
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El Govern obre una consulta sobre el Projecte de decret 
de demarcació dels registres de la propietat de 
Catalunya 

 
 La norma s’aprovarà previsiblement el primer semestre del 2020 

 
El Govern de la Generalitat obrirà una consulta a la ciutadania i als principals 
agents implicats -com són els registradors de la propietat, els notaris i els 
ajuntaments- sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova la demarcació dels 
registres de la propietat, mercantils i de béns mobles de Catalunya, que està 
preparant el Departament de Justícia. Els interessats disposaran de 30 dies per 
fer arribar les seves aportacions a través del portal Participa gencat. 
 
Els registres de la propietat són ens públics oficials que s’encarreguen 
d’inscriure els actes, contractes i drets reals relacionats amb el domini de béns 
immobles. Aquesta anotació garanteix la seguretat jurídica sobre la propietat ja 
que, un cop inscrits, els drets es troben sota la tutela dels tribunals i es considera 
com a cert només el que diu el Registre. D’aquesta manera, una persona que 
vulgui adquirir algun bé, acceptar una herència o demanar una hipoteca sobre 
un immoble podrà comprovar el seu estat en el registre per saber si està lliure 
de càrregues, o si hi ha algun problema que pugui reduir el valor de la finca.  
 
La pretensió del Govern és aprovar el decret durant el primer semestre de 2020. 
La norma establirà com serà la nova demarcació registral a Catalunya. 
L’objectiu és  el d’adequar les oficines registrals a l’actual context econòmic, 
social i territorial del país superant l’antic marc que havia quedat obsolet i amb 
oficines vacants que no garantien la correcta prestació del servei a tot el territori.  
 
Amb el nou decret la ciutadania veurà simplificats els tràmits i tindrà un accés 
millor i més proper a les oficines registrals, que estaran repartides a totes les 
demarcacions de Catalunya. 
  

https://participa.gencat.cat/?locale=ca
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El Govern destinarà 432 milions d’euros a projectes i 
activitats d’entitats de l’àmbit de polítiques socials  
 

 Aquest import correspon a la convocatòria de subvencions de 
projectes i activitats a entitats de l’àmbit de polítiques socials, per 
al període 2019-2022, que es convocarà properament 

  
 L’objectiu és promoure la inclusió social atenent les necessitats 

bàsiques, urgents i puntuals de les persones en situació de pobresa 
i vulnerabilitat 

 
El Govern ha aprovat destinar 432.808.728,79 euros per atendre la 
convocatòria de subvencions a projectes i activitats d’entitats de l’àmbit de 
polítiques socials, per al període 2019-2022. 
 
Les subvencions estan destinades a finançar projectes i activitats d’entitats de 
l’àmbit d’afers socials, inclusió social, famílies, joventut, infància, 
associacionisme, voluntariat,  acció comunitària i atenció a la comunitat gitana, 
igualtat, migracions i ciutadania, que realitzen actuacions adreçades a cobrir les 
necessitats bàsiques de famílies o persones que es troben en situació de 
vulnerabilitat. 
 
La distribució d’aquest import es distribuirà de la manera següent: 
 
Any    Import 
 
2019      122.582.938,73 € 
2020      120.582.512,65 € 
2021      94.783.536,05 € 
2022      94.859.741,36 € 
 
TOTAL   432.808.728,79 € 
 
Properament el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies publicarà la 
convocatòria 2019 al DOGC. 
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El Govern manté les condicions de l’horari setmanal per 
al professorat major de 55 anys 

 

 La situació de pròrroga pressupostària per a l’any 2019 
impossibilita, com ja va passar l’any anterior, que es faci efectiva la 
reducció de dues hores lectives per a aquest col·lectiu 
 

 La voluntat del Departament d'Educació és complir amb els acords 
sindicals quan es disposi d'un nou pressupost 

 
 
El Govern ha aprovat avui l'acord pel qual autoritza mesures en matèria de 
personal docent dependent del Departament d’Educació, a través del qual es 
mantenen les condicions de l’horari setmanal per a professorat major de 55 
anys, determinades per acord de Govern el maig de 2016. Això significa que la 
reducció de dues hores lectives per a aquest col·lectiu no es podrà fer efectiva 
tampoc el curs 2019-2020 a causa de la situació de pròrroga pressupostària per 
a l’any 2019, tal com ja va passar l’any anterior. No obstant, la voluntat del 
Departament és complir amb els acords sindicals quan es disposi d'un nou 
pressupost. Aquesta mesura es va comunicar el passat mes de juny en el marc 
de la Mesa Sindical. 
 
La situació de pròrroga pressupostària per a l’any 2018 va impossibilitar 
l’aplicació de mesures que generessin un increment de la despesa del capítol I 
de personal docent per al curs 2018-2019 respecte de l’efectuada el curs 2017-
2018. Per aquest motiu, la reducció de dues hores lectives per al professorat 
major de 55 anys no es va poder fer efectiva tampoc durant el curs 2018-2019 
ja que hauria comportat l’assignació de recursos addicionals a les plantilles dels 
centres educatius i, en conseqüència, un augment significatiu de la despesa 
pressupostada.  
 
Atès que per a l’any 2019 també es dona la situació de pròrroga pressupostària, 
no és possible aplicar mesures que generin un increment de la despesa del 
capítol I de personal docent respecte dels dos cursos escolars anteriors i dels 
corresponents exercicis pressupostaris. Per tant, cal mantenir la modificació 
temporal d’aquesta mesura, que comportarà que el curs vinent es mantingui la 
reducció de les dues hores en l’horari de permanència al centre que no és lectiu. 
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El Govern aprova la modificació de l’estructura 
organitzativa del Departament de Cultura  

 

 La Direcció General de Cooperació Cultural passa a denominar-se 
Direcció General de Creació, Acció Territorial i Biblioteques 
 

 Es traspassa la gestió de l’espai Arts Santa Mònica a l’Institut Català 
de les Empreses Culturals 
 

 Es crea l’Àrea de Foment de l’Occità i la Llengua de Signes Catalana 

 

El Govern de la Generalitat ha aprovat un nou decret d’estructura del 
Departament de Cultura amb l’objectiu, d’una banda, de reconduir l’actual 
situació de dispersió normativa i, de l’altra, d’impulsar un seguit de 
modificacions organitzatives que permetin una millor adequació als reptes de la 
gestió actual i a les relacions amb la ciutadania.  
 
Amb aquesta reestructuració s’aborden diverses modificacions per perfeccionar 
el model organitzatiu. En aquest sentit la Direcció General de Cooperació 
Cultural passa a denominar-se Direcció General de Creació, Acció Territorial i 
Biblioteques. Aquesta nova denominació permet donar més rellevància a l’àmbit 
sectorial sobre el qual actua la Direcció General.  
 
També es traspassa la gestió de l’espai Arts Santa Mònica a l’Institut Català de 
les Empreses Culturals. Amb aquest traspàs es conclou el procés de 
desconcentració de la gestió de les polítiques vinculades amb l’impuls de la 
creativitat artística i el desenvolupament del talent cultural. Aquest canvi 
permetrà una millora qualitativa pel que fa a la gestió de la seva activitat, en tant 
que la forma jurídica de l’entitat és la més idònia per a la missió d’aquest espai 
expositiu. 
 
En l’àmbit de la Direcció General de Política Lingüística, es crea l’Àrea de 
Foment de l’Occità i la Llengua de Signes Catalana, a la qual s’atribueixen 
funcions específiques de promoció d’actuacions per garantir la presència i l’ús 
d’aquestes llengües, en coordinació quan calgui amb les institucions i entitats 
amb poders públics i competències acadèmiques sobre aquestes llengües. Es 
tracta d’un nou impuls que permetrà visualitzar millor la feina que ja es feia per 
aquestes llengües des del Departament. 
 
Quant a la resta d’unitats directives, el Gabinet Tècnic depenent de la Secretaria 
General, incorporarà un servei amb funcions relacionades amb l’elaboració 
d’estudis, estadística, avaluació i transparència. A la Direcció de Serveis, es 
revisa la distribució actual de funcions en l’àmbit d’organització a fi de facilitar 
la gestió i poder afrontar amb més garanties els reptes plantejats per 
l’administració digital. 
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Pel que fa a la Direcció General del Patrimoni Cultural, es crea un nou servei a 
través del qual es vehicularan les funcions de suport al Sistema d’Arxius de 
Catalunya i les competències en matèria de gestió documental. A més, el Servei 
de Coordinació General d’Arxius passa a denominar-se Servei de Coordinació 
de la Xarxa d’Arxius Comarcals. Pel que fa al patrimoni arqueològic i 
paleontològic, es potencia l’acció preventiva amb la creació d’una unitat que 
centra la seva activitat en la protecció i difusió del patrimoni arqueològic i 
paleontològic, assumint funcions d’assessorament tècnic en matèria de 
protecció, d’inspecció i control i d’impuls de l’activitat de recerca. 
 
La nova redistribució també permet redefinir les relacions del Departament de 
Cultura amb la Biblioteca de Catalunya, amb la qual s’hi relacionarà de forma 
directa a través de la Secretaria General. 
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Altres Acords de Govern  
 
Aprovades les obres de millora del camí de Castelltallat a Saló en el terme 
municipal Sant Mateu de Bages 
 
El Govern ha aprovat avui la contractació de les obres de millora del ferm i del 
drenatge del camí de Castelltallat a Saló, en el terme municipal de Sant Mateu 
de Bages, per un import de 901.908 euros. 
 
Les actuacions es faran sobre una llargada total del camí de 9,029 km, i 
consisteixen en la correcció dels desperfectes i millora del ferm, la  millora del 
drenatge, altres obres de fàbrica i accessos nous a camins laterals. També es 
preveu l’estabilització de talussos i senyalització horitzontal i provisional en cada 
lateral del camí.  
 
El departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació encomana la 
redacció d’aquest projecte amb l’objectiu  de donar solució als problemes 
actuals de transitivitat d’aquest camí.  
 


