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El Govern faculta els arrendataris a negociar una 
rebaixa del lloguer de mutu acord amb els propietaris 
de locals de negoci 
 

 El Decret llei reparteix els costos entre arrendadors i arrendataris i, 
d’aquesta manera, els negocis tancats per la Covid-19 podran pagar 
la meitat del lloguer mentre durin les mesures sanitàries 

 

 L’objectiu de la norma és evitar el tancament d’empreses i la 
destrucció de llocs de treball 
 

 La iniciativa evita la judicialització i afavoreix l’acord en el termini 
màxim d’un mes 

 
Els arrendataris de locals comercials tancats o amb l’ús limitat per les mesures 
contra la Covid-19 podran renegociar el preu dels lloguers. El Consell Executiu 
ha aprovat un decret llei que faculta els titulars dels negocis per iniciar una 
negociació amb els propietaris dels immobles per establir, de mutu acord, una 
rebaixa de l’import de la mensualitat. Aquesta negociació s’haurà de tancar en 
el termini màxim d’un mes.  
 
Rebaixa del 50 % en els establiments tancats 
 
En cas que l’acord entre les parts sigui impossible, la nova norma fixa que 
l’import del lloguer dels negocis tancats per les mesures sanitàries quedarà 
automàticament rebaixat al 50 %, a comptar des del dia que el llogater hagi 
notificat la voluntat de negociar. Amb les restriccions en vigor actualment, 
aquesta mesura afecta bars, restaurants, centres d’estètica, bingos, casinos, 
sales de joc i ludoteques. 
 
Reducció del preu en els negocis en funcionament parcial 
 
En relació amb les activitats parcialment restringides, si no hi ha acord per la 
revisió temporal del lloguer, la rebaixa de la quota també serà del 50 % de la 
part desaprofitada. És a dir, que si un negoci té l’aforament limitat a la meitat, el 
titular haurà de pagar la totalitat del lloguer de la meitat de la qual sí que en pot 
treure rendiment, però només pagarà el 50 % de la part restringida per les 
mesures sanitàries contra la pandèmia. En aquest exemple, el preu resultant de 
l’aplicació d’aquesta norma seria el del 75 % del cost habitual. Aquest càlcul es 
podrà fer, fonamentalment, a partir de la limitació dels aforaments i dels horaris 
d’atenció al públic. Segons les restriccions actuals, entre els negocis amb 
l’aforament o els horaris parcialment afectats per les restriccions hi ha teatres, 
comerços, botigues de 24 hores i hotels. 
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Exclusió dels productes per endur i de l’enviament a domicili 
 
Als efectes d’aquesta norma, la venda de producte per endur i l’enviament a 
domicili no es tenen en compte. Per exemple, si aquest és l’únic servei que pot 
oferir un restaurant, el decret llei considera que el negoci està tancat i que la 
reducció de la quota del lloguer ha de ser igualment del 50 %. 
 
Els acords previs a l’aprovació d’aquest decret llei són revisables d’acord amb 
la nova norma, que serà vàlida a partir de la publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya (DOGC). 
 
Una fórmula ràpida per a una situació d’emergència 
 
El Decret llei formula un mecanisme ràpid i eficaç per evitar que el cost de la 
pandèmia recaigui exclusivament sobre una de les parts del contracte 
d’arrendament. Afavoreix el pacte entre arrendador i arrendatari, però impedeix 
que la negociació dilati la rebaixa de les quotes. És per això que, si no hi ha 
acord entre les parts, l’aplicació subsidiària dels percentatges previstos per llei 
garanteix una reducció àgil de les mensualitats. La celeritat del mecanisme és 
un factor clau per evitar el tancament d’empreses i la destrucció de llocs de 
treball. En aquest sentit, la norma evita la judicialització massiva de la rebaixa 
dels lloguers, amb uns casos que contribuirien a la congestió dels tribunals, amb 
unes sentències que arribarien, amb tota probabilitat, quan els negocis ja 
haguessin abaixat la persiana.  
 
Modificació dels termes de l’acord 
 
Aquesta regulació es fonamenta en els dos principis jurídics bàsics de qualsevol 
contracte. D’una banda, la llei ha de protegir el pacta sunt servanda. La 
interpretació col·loquial d’aquesta premissa legal és que les regles del joc no es 
poden canviar a mig partit. No obstant això, si un fet extraordinari, imprevisible 
i sobrevingut altera l’equilibri del contracte, la part que n’ha d’assumir els costos 
pot apel·lar al rebus sic stantibus per reclamar una modificació dels termes de 
l’acord, degut a una conjuntura com, per exemple, l’actual crisi sanitària, social 
i econòmica que ha provocat la pandèmia del coronavirus.  
 
Competència exclusiva en dret civil 
 
El Govern ha impulsat aquest Decret llei en virtut de la competència exclusiva 
de la Generalitat en dret civil. A Catalunya, només s’aplica el dret civil espanyol 
subsidiàriament; és a dir, en els casos que no estan previstos ni resolts pel Codi 
civil de Catalunya ni en cap altra llei aprovada pel Parlament de Catalunya. 
Totes les lleis de l’àmbit del dret civil han estat aprovades a partir de les 
propostes fetes per la Comissió de Codificació, que està formada per experts 
juristes, com ara acadèmics, notaris, registradors i advocats de reconegut 
prestigi. La presidenta d’aquest òrgan col·legiat i paritari és la consellera de 
Justícia i el vicepresident n’és el director general de Dret i d’Entitats Jurídiques. 
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El Govern aprova mesures urgents per donar suport als 
sectors més afectats per les mesures de contenció de 
la pandèmia 
 

 S’habiliten subvencions per a autònoms i pimes dels àmbits de la 
restauració i d’estètica i bellesa que vegin reduïda la seva facturació 
pel tancament d’activitats 

 

 S’activa una línia de préstecs a través d’Avalis de Catalunya i l’ICF 
dotada amb 20 milions per impulsar la reactivació de restaurants i 
petits comerços 

 
El Govern de la Generalitat ha acordat l’activació d’un paquet de mesures 
urgents amb l’objectiu de donar suport a aquells sectors econòmics més 
afectats per les noves mesures de contenció de la Covid-19 adoptades pel 
PROCICAT, que van entrar en vigor la setmana passada. 
 
La primera actuació consisteix en una subvenció adreçada a autònoms, pimes 
i microempreses dels sectors de la restauració i d’estètica i bellesa, per al quals 
el tancament temporal dels seus establiments suposa una disminució dràstica 
de la facturació. La dotació inicial per a aquesta línia de subvencions s’eleva a 
40 milions d’euros, que es podran ampliar en funció de les necessitats. L’import 
màxim concedit per cada beneficiari serà de 1.500 euros. 
 
Per tal de garantir màxima agilitat en l’accés als ajuts, el Govern ha establert un 
calendari que en simplifica la tramitació. Així, l’acord preveu un termini de cinc 
dies perquè els establiments afectats traslladin de forma telemàtica les 
sol·licituds de subvencions, que s’articularan a través del Consorci de Comerç, 
Artesania i Moda de Catalunya (CCAM). En aquest sentit, l’acord insta els 
òrgans competents en la tramitació a adoptar les mesures necessàries per tal 
d’assegurar que els procediments de sol·licitud, concessió i pagament del ajut 
es facin amb la major celeritat. 
 
Préstecs de 15.000 euros 
 
El paquet de mesures aprovades avui inclou també la posada en marxa d’una 
nova línia de finançament a través d’Avalis de Catalunya i l’ICF. L’objectiu dels 
préstecs, denominats AVALIS ICF Restauració i Comerç, és impulsar la 
reactivació dels negocis del sector de la restauració i el comerç apostant per 
nous models de negoci que contribueixin a rellançar l’activitat, cobrir les 
necessitats de liquiditat i assegurar el manteniment de llocs de treballs.  
 
Els destinataris dels préstecs són persones treballadores autònomes i 
microempreses del sector de la restauració i del petit comerç que hagin vist 
afectada la seva activitat arran de les mesures implementades a causa de la 
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Covid-19. La línia de préstecs, dotada inicialment amb 20 milions d’euros, 
compta amb l’aval del 100% d’Avalis de Catalunya.  
 
L’import dels préstecs s’ha fixat en 15.000 euros més les despeses de risc i 
mutualitat inherents a Avalis de Catalunya. Els destinataris podran demanar els 
crèdits a cinc anys amb un any de carència inclòs en el termini.  
 
Aquests préstecs, que es poden sol·licitar digitalment a partir de demà a través 
del web d’Avalis de Catalunya (www.avalis.cat), complementen la resta de 
solucions financeres que l’ICF i Avalis, amb el suport de la Generalitat de 
Catalunya, han posat en marxa en els darrers mesos per aportar liquiditat al 
teixit empresarial afectat per la crisi de la Covid-19 i assegurar el manteniment 
de llocs de treball. 
 
Al marge d’aquestes actuacions, l’acord també preveu l’activació de mesures 
impulsades per altres departaments, com és el cas d’un decret llei del 
departament de Justícia per alleugerir la càrrega dels lloguers dels establiments 
comercials. 

  

http://www.avalis.cat/
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El Govern incrementa els pressupostos de la 
Generalitat per al 2020 en 420 milions d’euros 
 

 Els ingressos provenen de les dues dècimes de dèficit finançat per 
a aquest exercici 

 
El Govern de la Generalitat ha acordat incrementar els pressupostos de la 
Generalitat per al 2020 en 420 milions d’euros, després que el ministeri 
d’Hisenda hagi garantit el finançament d’un dèficit equivalent del 0,2% del PIB 
pel 2020. 
 
Per tal d’incorporar els nous ingressos als comptes públics, el Govern de la 
Generalitat ha aprovat avui una generació de crèdits pressupostaris per valor 
de 420 milions que s’ubicaran en una partida genèrica que engloba despeses 
de tots els departaments. Des d’allà s’aniran transferint recursos en funció de 
les necessitats que els departaments hagin de cobrir al llarg dels propers 
mesos. 
 
D’aquests 420 milions, es destinarà un total de 72 milions a cobrir despeses de 
caràcter transversal que els comptes del 2020 ja preveien en cas que es 
generessin nous recursos a càrrec de disposar de capacitat d’endeutament. La 
distribució prevista als pressupostos és la següent:   
 

 26 milions a polítiques en matèria d'habitatge 

 20 milions a polítiques en matèria de protecció social 

 13 milions a polítiques en matèria d'indústria i promoció econòmica 

 13 milions a polítiques en matèria de cultura 
 
La resta del crèdit generat es distribuirà entre els diferents departaments de la 
Generalitat en funció de les noves necessitats derivades de la pandèmia. 
 
Aquests ingressos, com tots els vinculats als objectius de dèficit autoritzat, es 
finançaran a través de préstecs dels mecanismes de liquiditat estatals 
(FLA/FFF). 
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El Govern aprova reforçar el pressupost del 
departament de Salut amb 300 milions d’euros 

 

 L’increment de la dotació prové dels recursos que li corresponen a 
Catalunya del fons Covid-19 estatal 

 
El Govern de la Generalitat ha aprovat transferir 300 milions d’euros al 
departament de Salut per atendre els augments de despesa derivats de 
l’impacte de la Covid-19 sobre el sistema sanitari català. La transferència prové 
dels ingressos que li corresponen a Catalunya del fons Covid-19 estatal, i 
s’afegeix als increments dels pressupostos dels departaments d’Empresa i 
Coneixement (20 milions) i Cultura (6 milions) aprovats en les darreres 
setmanes a càrrec del fons Covid. 
 
Amb aquest augment del pressupost es reforçarà el finançament del Servei 
Català de Salut i de l'Agència de Salut Pública de Barcelona en relació amb la 
gestió de la pandèmia. També permetrà contractar nou personal per millorar el 
seguiment de les cadenes de contagi a tot el territori de Catalunya. 
 
El mes de juliol passat, el Govern ja va acordar un augment dels comptes 
públics per valor de 1.230 milions d’euros amb recursos providents del fons 
Covid-19. Aquests recursos van permetre reposar la despesa d’aquells 
departaments que durant els primers mesos de la crisi sanitària van haver 
d’avançar una part important del seu pressupost anual per cobrir despeses 
d’emergència, especialment en els àmbits sociosanitari i de salut.  
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El Govern acorda mantenir la gratuïtat del 061 mentre 
duri la pandèmia 
  

 La Generalitat assumirà el cost de les trucades mentre persisteixi la 
crisi sanitària 
  

 La voluntat del Govern és garantir als ciutadans el dret a la 
informació i els tràmits telefònics sense cost arran de la pandèmia 

  
El Govern ha aprovat autoritzar els departaments de la Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda, de Polítiques Digitals i Administracions Públiques i de 
Salut a dur a terme les actuacions que siguin necessàries per mantenir la 
gratuïtat del telèfon 061 mentre duri la pandèmia. En concret, obrirà una línia 
de subvencions adreçada a les operadores que no hagin repercutit el cost del 
servei als seus usuaris des de l’inici de la crisi i mentre continuï vigent la gratuïtat 
de la línia.  

  
Així, mentre persisteixi la crisi sanitària, la Generalitat assumirà el cost de les 
trucades al 061, és a dir, tot i que el perceptor de la subvenció seran les 
companyies de telefonia, els veritables beneficiaris seran els ciutadans. 
Aquestes subvencions no representaran cap benefici per a les companyies de 
telefonia, ja que haurien repercutit al ciutadà el que la Generalitat li abonarà pel 
servei prestat. 
  
En els propers dies, es publicarà la convocatòria d’aquestes subvencions, que 
determinarà les bases i el procediment que aquestes companyies hauran de 
seguir per sol·licitar l’import no cobrat i el de les trucades futures, mentre siguin 
vigents les mesures establertes pel PROCICAT. Quedaran excloses d’aquest 
mecanisme de subvencions les operadores que el 20 de març del 2020 van 
signar l’Acord per a la competitivitat de les persones i empreses amb l’Estat, 
segons el qual aquest es comprometia a assumir el cost de les trucades fetes 
pels usuaris al 061 durant l’estat d’alarma.  
  
La Generalitat protegeix la ciutadania  
  
Una de les primeres mesures que el Govern va aprovar a l’inici de la pandèmia 
va ser la gratuïtat del telèfon 061, a través del Decret llei 6/2020, de 12 de març. 
Moltes de les disposicions que es van aprovar amb posterioritat per pal·liar els 
efectes de la pandèmia van decaure quan es va aixecar l’estat d’alarma, però 
la gratuïtat del 061 continua vigent. És per això que el Govern ha decidit establir 
un mecanisme de subvencions per abonar a les empreses de telefonia les 
trucades no cobrades des del 12 de març i les que es continuaran fent en un 
futur, fins que ho determini el PROCICAT.  
  
Aquesta iniciativa s’emmarca en la voluntat del Govern de garantir als ciutadans 
el dret a la informació en situacions de crisi i millorar les eines que tenen al seu 

https://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/prensa/ficheros/noticias/2020/200320_np_Pacto_por_la_conectividad_COVID-19.pdf
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abast per fer més suportables els efectes de la pandèmia generada per la Covid 
19. Amb el nou mecanisme, les operadores no hauran d’assumir pèrdues 
perquè la Generalitat arbitrarà aquest instrument compensatori per protegir la 
ciutadania durant els mesos que duri la pandèmia. 
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El Govern agilitza i reforça el pagament a centres 
residencials i d’atenció diürna per pal·liar els efectes de 
la pandèmia 
 
El Govern ha aprovat modificar diversos articles dels Decrets llei 19/2020 del 
19 de maig i 29/2020 del 28 de juliol per tal d’agilitzar i reforçar els pagaments 
a centres residencials i d’atenció diürna del sistema de serveis socials i que 
aquests equipaments puguin fer front en les millors condicions a la pandèmia 
generada per la Covid-19. 
 
Aquests dos decrets van adoptar una sèrie de mesures socials i sanitàries que 
s’han mostrat eficaces per facilitar a aquests serveis les actuacions essencials 
orientades a la prevenció de l’aparició de la infecció i la protecció dels 
professionals i de les persones usuàries, la intervenció de salut pública, l’atenció 
sanitària i la garantia d’atenció social, entre d’altres. 
 
Mitjançant el Decret llei que s’aprova avui, s’amplia l’aplicació de les mesures a 
nous serveis i es preveu que quedin cobertes totes les places finançades amb 
recursos públics així com el pagament a les entitats. 
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El Govern amplia amb 85 milions d’euros la línia de 
finançament per rehabilitar les comunitats de 
propietaris, a través de l’ICF 
 

 L’ICF i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya signen un nou conveni 
de col·laboració per a la concessió de crèdits a les comunitats de 
veïns 

 

 Avui s’ha aprovat el conveni de finançament de 85 milions d’euros 
dels 100 que es destinen a aquesta línia de crèdit i dels quals 15 ja 
s’havien aprovat amb anterioritat. 
 

 Es calcula que amb aquests préstecs es podrà finançar la rehabilitació 
de fins a 10.000 habitatges, de 1.000 comunitats de propietaris 

 

 Els préstecs de l’ICF compten amb la bonificació parcial del tipus 
d’interès per part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
 
 

El Govern ha aprovat un acord pel qual s’autoritza l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya (AHC), dependent del Departament de Territori i Sostenibilitat, i 
l’Institut Català de Finances (ICF) a subscriure un conveni de col·laboració dotat 
amb un màxim de 85 milions d’euros per continuar amb la línia de préstecs a 
les comunitats de propietaris per a la rehabilitació d’edificis d’habitatges,.  
 
L’abril de 2019, l’ICF i l’AHC van signar un primer acord que va suposar un canvi 
important en l’accés al finançament de les inversions que realitzen les 
comunitats i omplia un buit llargament reivindicat per tot el sector. Per primer 
cop, les comunitats de propietaris que necessiten fer obres tenen accés a un 
finançament en condicions preferents que els permet cobrir l’import total de la 
inversió. La línia compta amb una dotació total de 100 milions d’euros dels quals 
15 ja s’havien aprovat el 2019.  
 
Aquesta línia de crèdit està destinada a finançar les inversions en rehabilitació, 
eficiència energètica i accessibilitat que facin les comunitats de propietaris. 
 
Obres de major abast, com les d’eficiència energètica  
 
Aquest tipus de préstec permet afrontar obres de major abast i cost amb més 
facilitat. Permet fer rehabilitacions importants, ja que les comunitats compten 
amb els diners necessaris al moment, a retornar en 15 anys, i amb un interès 
molt baix, que en la majoria de casos es tradueix en quotes mensuals petites i 
assumibles pels veïns.  
 
Actuacions com la millora de l’eficiència energètica dels habitatges, que sovint 
és una inversió significativa, es poden assumir i, amb l’estalvi de consum 
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mensual d’energia que genera l’obra de millora, es pot arribar a pagar una part 
molt significativa de la quota mensual del préstec. A banda de l’estalvi energètic 
que suposen aquestes obres de millora, també aporten un major confort a les 
llars i les revaloren significativament.  
 
Préstecs per comunitats solvents  
 
Per poder accedir a aquests préstecs, les comunitats de propietaris han de ser 
solvents, ja que han d’acreditar un índex de morositat igual o inferior al 
5%.L’import mínim de finançament és de 30.000 euros per comunitat i amb un 
màxim de 20.000 euros per habitatge. 
 
Les sol·licituds de préstecs s'han de presentar i formalitzar telemàticament a 
través de la plataforma digital de l’ICF www.icf.cat.  
 
100 milions d’euros per rehabilitar fins a 10.000 habitatges a Catalunya  
 
Aquesta línia de finançament està dotada amb 100 milions d’euros i els préstecs 
comptaran amb un tipus d’interès fix sobre el qual s’aplicarà una bonificació per 
part de l’AHC, reduint-lo fins el 2%. El termini d’amortització serà de màxim 15 
anys. A més, les operacions comptaran amb una assumpció de risc per part de 
l’AHC.  
 
Es calcula que amb aquests préstecs es podrà finançar la rehabilitació de fins 
a 10.000 habitatges de 1.000 comunitats, amb un import mínim de 30.000 euros 
per comunitat.  

  

http://www.icf.cat/
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El Govern aprova una inversió de més de 55 milions 
d’euros per construir, ampliar i adequar centres 
educatius en quatre municipis  

 

 Se subscriuran quatre convenis de col·laboració entre el 
Departament d’Educació i els ajuntaments de Rocafort de Queralt, 
Caldes de Montbui, Santa Oliva i Barcelona 
 

El Govern ha aprovat una inversió de 55.655.000 euros per a la construcció, 
ampliació i adequació de diversos centres educatius en quatre municipis. 
Aquesta inversió serà per a la subscripció de convenis de col·laboració del 
Departament d’Educació amb els ajuntaments de Rocafort de Queralt, Caldes 
de Montbui, Santa Oliva i Barcelona. 
 
El conveni entre Educació i el consistori de Rocafort de Queralt tindrà un import 
de 685.000 euros d'aportació del Departament per a l'execució de les obres de 
nova construcció de l'Escola Sant Roc d'aquesta població. La vigència del 
conveni és fins el 2022. 
 
Amb l'Ajuntament de Caldes de Montbui, l’acord amb el Departament 
d’Educació serà per a l'execució de les obres d'ampliació de l'Institut Escola Pic 
del Vent-El Calderí, d'una línia d'infantil i primària i dues línies d'ESO, amb una 
aportació d'1.870.000 euros per part d’Educació. La vigència d'aquest conveni 
finalitza el 2023. 
 
El conveni entre Educació i l'Ajuntament de Santa Oliva preveu una aportació 
del Departament d'1.100.000 euros per a l'execució de les obres d'ampliació de 
l'Escola La Parellada d'aquest municipi. La vigència del conveni és fins el 2022. 
 
El Departament d’Educació també signarà un conveni amb l’Ajuntament de 
Barcelona, amb una aportació de 52.000.000 euros, per a l’execució d’obres de 
reforma, ampliació i millora de centres públics d'aquesta ciutat. La vigència 
d'aquest conveni finalitza el 2025. 
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El Govern incrementa a 15 milions d’euros les 
subvencions d’autoocupació de joves inscrits al 
programa de Garantia Juvenil 
 

 El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha decidit 
destinar-hi 8.875.000 d’euros més als 6.125.000 pressupostats 
inicialment per al període 2020-2021 

 
El Govern de la Generalitat ha aprovat destinar 15 milions d’euros per atendre 
la convocatòria 2020 de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves 
inscrits al Programa de Garantia Juvenil. Aquesta decisió del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies implica un augment de 8.875.000 euros sobre 
el pressupost inicial per al període 2020-2021. 
 
Amb aquesta iniciativa, el Govern potencia un ajut econòmic finançat per la 
Iniciativa Europea d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu (FSE) per tal de 
facilitar la inserció laboral dels joves menors de 30 anys acollits als Programa 
de Garantia Juvenil, mitjançant l’autoocupació. 
 
Els ajuts van dirigits als joves que tinguin entre 18 i 29 anys, ambdós inclosos, 
que abans de donar-se d’alta com a treballadors/es autònoms estiguin inscrits 
al Programa de Garantia Juvenil. 
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El Govern destina 610.000 euros perquè l’INEFC 
contracti personal investigador novell en els àmbits de 
l’educació física, l’activitat física i l’esport   
  
El Govern ha autoritzat l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya 
(INEFC), adscrit al Departament de la Presidència, a destinar 609.843 euros 
durant el període 2021-2024 per a la contractació de personal investigador novell 
en els àmbits de l’educació física, l’activitat física i l’esport, i les ciències 
aplicades.  
  
Aquesta partida servirà perquè l’INEFC atengui la convocatòria per a la 
concessió i renovació d’ajuts per a la contractació de personal investigador en 
formació, i es distribuirà en 297.167,90 euros, l’any 2021; 180.346,36 euros, l’any 
2022; 105.823,78 euros, l’any 2023, i 26.505,44 euros, l’any 2024.   
  
L’aprovació d’aquesta despesa s’emmarca en la línia d'ajuts per fomentar i 
promoure la recerca científica i la formació de personal investigador en l'àmbit de 
l'educació física i l'esport i les ciències aplicades a l'esport que té establerta 
l’INEFC des del 2006.   
  
Dins el marc de recerca i desenvolupament, l'INEFC, a través dels centres de 
Barcelona i Lleida, ofereix la participació en els projectes de recerca i 
desenvolupament impulsats per les persones responsables acadèmiques de la 
recerca en els respectius centres. En aquest sentit, els ajuts aprovats pel Govern 
tenen per objecte la incorporació de les persones beneficiàries en projectes de 
recerca i desenvolupament de l'INEFC, relacionats amb l'educació física, 
l'activitat física, l'esport i les seves ciències aplicades. 
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El Govern dona suport a la biodiversitat cultivada per 
preservar les varietats locals 
 

 Es convocaran ajuts per un import de 250.000 euros per a l’any 2021 
perquè les entitats que treballen en varietats locals puguin 
conservar el patrimoni vegetal agrari 

 
El  Govern ha aprovat destinar 250.000 euros a la convocatòria 2021 dels ajuts 
per fomentar la biodiversitat cultivada amb càrrec al pressupost de 2022, per la 
qual cosa es considera convenient aprovar un crèdit plurianual. D’aquesta 
manera, es podran fer les conservacions in situ de les espècies que es cultiven 
a l’hivern i de les quals es recullen les llavors a la primavera-estiu, i també fer 
assajos de les espècies de cultiu d’hivern. Per tant, tot i que les sol·licituds dels 
ajuts puguin arribar l’any 2021, el pagament d’aquests ajuts s’efectuarà durant 
l’any 2022. 
 
Aquests ajuts es destinen a fomentar la conservació de la biodiversitat amb 
l’objectiu de preservar les varietats locals d’interès agrari. La conservació de la 
biodiversitat constitueix un objectiu clau per a Catalunya, ja que l’elevada 
biodiversitat és una important font de recursos fitogenètics que cal conservar a 
causa de l’amenaça de desaparició que hi ha.  
 
Aquesta convocatòria d’ajuts estarà dotada per a l’any 2022 amb 250.000 euros 
i  se suma als 200.000 dels ajuts ja en marxa enguany i que se certificaran 
durant l’any vinent. D’aquesta manera, es facilitarà que les entitats que estan 
treballant al territori en la conservació de les varietats locals tradicionals 
catalanes puguin rebre un ajut econòmic. Algunes de les  tasques que realitzen 
aquestes entitats són la prospecció de varietats locals i d’informació 
etnobotànica associada, la caracterització de varietats, el manteniment dels 
bancs de germoplasma d’espècies agrícoles i la multiplicació amb la finalitat 
d’obtenir o produir material com ara llavors, empelts o esqueixos. També fan 
analítiques vinculades a aquesta caracterització o conservació de varietats. 
 
Les varietats locals incrementen la biodiversitat 
 
Les varietats locals contribueixen a incrementar la biodiversitat cultivada, 
garantia de la continuïtat del sistema agrícola, i són una font de 
recursos fitogenètics que s’han de preservar, atès que són la base biològica de 
la producció mundial d’aliments i de la seguretat alimentària, i, per tant, 
contribueixen al desenvolupament econòmic. 
 
A Catalunya, com a la resta de països del nostre entorn, hi ha hagut, durant els 
últims 50-60 anys, una pèrdua accelerada de la biodiversitat cultivada, ja que 
un gran nombre d’espècies i de varietats que s’havien anat conreant durant 
decennis van ser substituïdes per altres varietats més productives adaptades a 
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un nou sistema de producció basat en l’ús intensiu d’adobs, fitosanitaris, sovint 
reg i maquinària d’alt rendiment. 
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació disposa d’un Pla 
d’acció per a la biodiversitat cultivada a Catalunya amb l’objectiu de promoure 
la recuperació, la conservació, l’ús i la divulgació i comercialització de les 
Varietats Locals de Catalunya. 
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El Govern aprova el Pla Viure Millor, pioner a promoure 
polítiques del temps i de reforma horària 
 

 Es vehicula a través dels objectius d’eficiència en el temps i 
productivitat, la distribució de tasques a través d’una conciliació 
corresponsable i la promoció dels hàbits saludables 
 

El Govern ha aprovat el Pla Viure Millor (Pla de Transició cap a la Reforma 
Horària) amb la voluntat d’assolir els compromisos recollits al Pacte per a la 
Reforma Horària signat el 17 de juliol de 2017 amb 110 institucions. Amb aquest 
document, la Generalitat esdevé pionera a promoure un pla transversal de 
polítiques del temps i de reforma horària.  
 
El pla preveu tres objectius estratègics. En primer lloc, viure amb uns models 
de gestió del temps més eficients que augmentin el rendiment acadèmic i la 
competitivitat de les nostres empreses millorant-ne la productivitat. En segon 
lloc, viure amb uns horaris més racionals i flexibles que facilitin la conciliació de 
la vida personal, laboral, formativa, associativa i familiar i fer-la corresponsable 
entre dones i homes. Finalment, viure d’acord amb uns hàbits saludables que 
millorin el benestar i la qualitat de vida.  
 
D’aquests tres objectius estratègics es desprenen onze objectius operatius amb 
88 mesures concretes que desplegaran els departaments del Govern. Per tal 
de millorar els usos del temps de la ciutadania, el pla aposta per mesures  com 
ara els horaris més flexibles a les escoles; la racionalització del temps a les 
universitats de Catalunya; el foment de la corresponsabilitat entre dones i 
homes en el repartiments de tasques domèstiques i cura dels infants a través 
de campanyes i ajuts públics; campanyes per promoure hàbits saludables; 
l’estalvi d’energia i reduir les emissions de CO2; aplicar noves tecnologies o 
incorporar mesures per millorar l’organització del treball que aposten per la 
flexibilitat horària, entre elles el teletreball, tant per a l’administració pública 
com pel conjunt de les relacions laborals.  
 
L’Oficina per a la Reforma Horària coordinarà l’execució del pla treballant 
conjuntament amb els diferents departaments de la Generalitat implicats. El 
document serà vigent fins l’any que ve, moment en el qual s’avaluarà i 
s’actualitzarà.  
 
Aquest pla s’ha compartit amb les institucions i organitzacions que van signar 
el Pacte per a la Reforma Horària i també va ser validat per la Comissió 
Interdepartamental per a la Reforma Horària el passat 21 de setembre.  
 
El Pla Viure Millor es pot consultar al web 
https://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/reforma_horaria/  

  

https://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/reforma_horaria/
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El Govern aprova la col·laboració entre Catalunya i 
l’Agència de Cooperació Internacional de l’Associació 
de Municipis Holandesos 
 

 Es tracta d’un nou acord per treballar en el marc d’un grup de treball 
de CGLU per a la millora de les pràctiques de cooperació al 
desenvolupament i per a l’assoliment dels ODS 

 
El Govern ha aprovat un protocol de col·laboració entre la Generalitat de 
Catalunya, a través del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència, i VNG International, l’Agència de Cooperació Internacional de 
l’Associació de Municipis Holandesos, per millorar programes d’enfortiment de 
capacitats i de cooperació per al desenvolupament. Actualment VNG 
International ostenta la secretaria de l’anomenat Grup de Treball d’Enfortiment 
de Capacitats Institucionals (CIB) de la xarxa de Ciutats i Governs Locals Units 
(CGLU). És en el marc d’aquesta relació amb CGLU que el Govern treballa en 
el CIB, un espai de reflexió sobre com millorar les pràctiques de cooperació 
descentralitzada al desenvolupament i per a un treball més eficaç amb els 
països socis. També es treballa per facilitar metodologies als municipis i regions 
perquè puguin assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible de 
l’Agenda 2030. 
 
Catalunya i VNG International ja van signar un primer protocol de col·laboració 
l'any 2017, desplegat al llarg de quatre anys. Ara els dos actors subscriuen un 
nou acord, que estarà vigent a partir del 2021. L’objectiu és millorar el 
funcionament del CIB, contribuir a la qualitat dels seus treballs i estudis, i donar 
suport a les seves funcions de seguiment, incidència i recerca vinculats a 
l’agenda internacional del desenvolupament. 
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El Govern aprova un acord de col·laboració entre 
Educació i l’Académie de Bourgogne en matèria 
educativa 
 

 L’acord preveu, entre altres, els intercanvis d’alumnat i professorat, 
i els projectes educatius entre centres catalans i francesos 
 

 Un dels principals objectius és incrementar el coneixement per part 
de l’alumnat català de la llengua francesa 

 
El Govern ha aprovat un acord de col·laboració entre el Departament 
d'Educació i l’Académie de Bourgogne per promoure un seguit d’accions 
conjuntes en matèria educativa que tenen com a un dels principals objectius 
incrementar el coneixement per part de l’alumnat català de la llengua francesa. 
El conveni, amb una durada de quatre anys, s’emmarca en un seguit de 
programes de mobilitat que Educació du a terme per a alumnat i professorat de 
diferents etapes educatives, i que s’afegeix als ja existents amb Montpellier, 
Quebec, Grenoble i Lió. 
 
En l’àmbit de la formació professional, els principals objectius que es volen 
aconseguir són els següents:  
 

 Aprofundir, desenvolupar i enfortir les relacions existents entre la 
Generalitat i l’Académie de Bourgogne-Franche Comté a través 
d'iniciatives encaminades a establir vincles estrets entre centres 
educatius d’FP. 

 Promoure accions educatives entre els alumnes per incrementar el seu 
coneixement d’altres idiomes i cultures de l'espai europeu, i la seva 
competència plurilingüe. 

 Promoure intercanvis educatius en l’àmbit de la formació professional 
inicial. 

 Impulsar la realització de pràctiques per part d'alumnes en altres 
institucions de formació o empreses del territori de l'altra part.  

 Promoure estades o intercanvis de professors de formació professional 
inicial, i professors de llengua francesa i catalana, per dur a terme 
activitats pedagògiques o per a la seva pròpia formació. 

 Fomentar la cooperació entre els centres de formació professional inicial. 

 Facilitar l'intercanvi d'informació, experiències i pràctiques en les àrees 
de formació seleccionades. 

 Desenvolupar altres accions considerades d'interès comú en l'àmbit de 
la formació professional inicial. 

 
Pel que fa a l’educació general, destaquen les següents actuacions:  
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 Promoure i desenvolupar l'ensenyament de les seves respectives 
llengües a través de programes d'intercanvi de professorat i alumnat, i 
visites d'estudi. 

 Promoure i dur a terme el programa de mobilitat individual de l’alumnat a 
mitjà termini promovent la immersió completa dels estudiants. 

 Impulsar el desenvolupament de la cooperació entre les seccions 
europees de l'Acadèmia de Bourgogne-Franche Comté i les seccions 
franceses a Catalunya. 

 Desenvolupar associacions entre escoles de primària i de secundària per 
a la realització de projectes educatius conjunts. 
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Nomenaments 
 
Eduard Inglés Yuba director de l’Institut Nacional d’Educació Física de 
Catalunya (INEFC). Departament de la Presidència 
 
Nascut a Barcelona l’any 1986.  
 
És llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport i doctor per la Universitat 
de Barcelona. També té un Màster oficial en Ciutadania i Drets Humans: Ètica i 
Política, un Postgrau en Legislació i Jurisprudència sobre Esports de Muntanya, 
un Màster oficial en Direcció i Administració d’Empreses, i un Màster en Dret 
dels Esports de Muntanya.  
 
Des de l’any 2012 és professor d’Activitats en el medi natural i des de 2016, 
subdirector d’Estudis del centre de Barcelona. A l’INEFC també ha estat 
responsable del projecte Formació del centre de Barcelona (2014-2016). També 
ha estat organitzador d’esdeveniments esportius i de lleure educatiu i acumula 
12 anys d’experiència com a monitor i director de lleure.  
 
En l’àmbit de la recerca, ha estat membre del Grup d’Investigació Social i 
Educativa de l’Activitat Física i l’Esport (GISEAFE). Ha realitzat dues estades 
de recerca a la University of Maryland (Washington DC, EUA) i a l’IDHEAP 
(Lausana, Suïssa), ha estat corresponsable del projecte internacional “Fer de la 
Frontera un Camí a la Formació” (POCTEFA) i responsable a l’Estat de dos 
projectes Erasmus+: WET i BOSS.  
 
També és membre de la Junta directiva de l’European Network for Outdoor 
Sports (ENOS) i del Comité Asesor Científico de las Montañas (FEDME), a més 
de coordinador de la Comissió d’Experts d’Activitat Física i Turisme al Medi 
natural (COPLEFC).  
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Altres acords 
 
El Govern aprova crear un nou programa de salut pública que preveu 
incorporar 500 persones més als equips de rastreig de Covid-19  
 

El Govern ha aprovat la creació d’un nou programa de salut pública que preveu 
la incorporació de fins a 500 persones més als equips de rastreig de Covid-19 
a Catalunya. La part més important d’aquests professionals tindran un perfil 
administratiu i assumiran la realització de les enquestes de casos i la recollida 
de contactes de persones amb el coronavirus SARS-CoV-2. A més, comptaran 
amb personal tècnic sanitari de referència que els orientarà davant dels dubtes 
i els proporcionarà pautes d’actuació en el desenvolupament de la seva tasca. 
En una primera fase de la implementació del Programa, ja s’incorporaran 376 
enquestadors i 40 referents, que es podria ampliar fins la xifra màxima en funció 
de l’evolució de la pandèmia. 
 
Aquests efectius se sumaran als prop de 2.300 rastrejadors del sistema públic 
de salut de Catalunya per traçar els nous contagis i identificar-ne els contactes 
estrets. 
 
El Programa, adscrit a la secretaria de Salut Pública, té una durada de dos anys, 
però prorrogable un màxim de tres. Es finançarà amb els Fons Covid-19 
generats a la secció pressupostària corresponent al Fons de contingència i 
entrarà en vigor el dia de la publicació de l’Acord al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
 
El Govern defensa davant l’Estat les competències en les lleis de 
mediació, de modificació del Codi Civil i de protecció del territori 

 
El Govern ha encarregat al president de la representació de la Generalitat de 
Catalunya a la Comissió Bilateral Generalitat-Estat iniciar les negociacions amb 
l’Estat en relació amb les discrepàncies competencials amb els articles 1, 3, 4 i 
6 de la Llei de modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
la persona i la família, i de la Llei de mediació en l'àmbit del dret privat, així com 
la Llei de protecció i ordenació del litoral en els articles 2 (i per connexió el 3 i el 
6), 7, 9, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 33 i 34.  
 
La negociació es farà dins la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i 
Solució de Conflictes a través del conseller d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència, que és actualment el president de la 
representació catalana dins la Comissió Bilateral.  
 
El Govern de l’Estat va manifestar unes discrepàncies competencials en relació 
amb aquests articles i va oferir a la Generalitat obrir una negociació bilateral, a 
través de la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional, adreçada a resoldre 
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aquestes discrepàncies i evitar-ne la impugnació mitjançant un recurs 
d’inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional. 
 
El termini de què disposa l’Estat per plantejar el possible recurs 
d’inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional contra aquesta disposició 
acaba el proper 3 de novembre, però si abans d’acabar el termini s’adopta 
l’acord d’iniciar unes negociacions per resoldre aquestes discrepàncies 
competencials i es comunica al Tribunal Constitucional, quedarà prorrogat fins 
al 3 de maig de 2021 i permetrà disposar d’uns mesos per negociar amb l’Estat 
una possible solució acordada. 
 


