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El Govern aprova un conjunt de mesures organitzatives
en l’estratègia de vacunació contra la Covid-19 a
Catalunya
El Govern, a través d’un Decret llei, ha aprovat un conjunt de mesures
organitzatives per a l’execució de l’estratègia de vacunació contra la Covid-19
a Catalunya, que és la que determina els col·lectius a vacunar en cada moment
així com l’organització i l’operativa vacunal a seguir en cada cas. En aquest
sentit, el Decret estableix, entre altres punts, l’obligació de facilitar al
Departament de Salut les dades necessàries per identificar i contactar les
persones integrants de cada grup de vacunació. Es tracta de
dades identificatives, de contacte, d’edat, de caràcter professional o de salut.
Aquestes dades, que seran posades a disposició del Departament de Salut,
s’integraran en el tractament “Registre de vacunació de Catalunya”, el titular del
qual és el Departament de Salut.
El Decret, que entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, també modifica i actualitza alguns aspectes del
sistema de pagament excepcional establert arran de la pandèmia de la Covid19.
L’Estratègia de vacunació contra la Covid-19 a Catalunya té per objectiu
contribuir a la prevenció i control de la pandèmia, a través de l’administració
progressiva de la vacuna contra aquest virus i que la vacunació s’efectua de
forma progressiva en funció de la priorització del grup corresponent i de la
disponibilitat de la vacuna concreta a administrar a cada grup.
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El Govern aprova incrementar amb 50,1 milions d’euros
les tarifes dels serveis d’atenció a la gent gran el 2021,
un 4% més


Aquests recursos serviran per augmentar el salari dels
professionals del sector un 6% el 2021 (amb efectes retroactius des
de l’1 de gener de 2020)

El Govern ha aprovat que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
incrementi amb 50,1 milions d’euros més les tarifes dels serveis d’atenció a la
gent gran d’aquest 2021. L’augment de les tarifes —el preu per plaça que es
paga a les entitats prestadores del servei— suposa un 4% més respecte a l’any
anterior i significarà una pujada del sou dels treballadors per a aquest 2021 d’un
6%, amb efectes retroactius des de l’1 de gener.
Es tracta del tercer increment de tarifes al sector d’atenció a les persones que
realitza el Departament en els últims dos anys: fins ara, s’havien incrementat
les tarifes de serveis a les persones grans el 2019 (14,2 milions) i el 2020 (20
milions). En total, s’hauran incrementat les tarifes de serveis de gent gran amb
84,3 milions d’euros. A tall d’exemple, una plaça de residència de gent gran,
que fins ara es pagava 1.869€/mes, amb la pujada de tarifes es pagarà
1.944,23€/mes.
En concret, s’actualitza tant el cost de referència com el mòdul social i el
copagament de les prestacions de servei no gratuïtes de la Cartera de serveis
socials de centre de dia per a gent gran, residència assistida per a gent gran
Grau II i Grau III i habitatge tutelat per a gent gran. També s’actualitzen els preus
de serveis específics. L’import dels serveis socials residencials per a gent gran
de la Xarxa d'Atenció Pública que es presten en gestió delegada s’incrementen
amb un import addicional mensual del 4%, mentre que en els centres de dia per
a gent gran la pujada és d’un 5%.
L’augment de les tarifes té com objectiu fonamental la millora de les condicions
laborals i retributives de les persones treballadores professionals de les
residències i centres de dia de gent gran de la Xarxa de serveis socials d’atenció
pública, amb l’objectiu de millorar la qualitat del servei públic prestat a la
ciutadania.
Aquestes noves mesures pressupostàries donen continuïtat a les millores
iniciades l’any 2019 i especialment volen reconèixer la tasca feta per les
persones professionals de l’àmbit residencial i de centres de dia de gent gran
en els últims anys, sobretot en l’actual context d’excepcionalitat generat per la
pandèmia de la Covid-19, que ha suposat un esforç ingent tant des del punt de
vista humà com professional. A més, amb el Decret llei que modificarà les
tarifes, es dona compliment a iniciatives parlamentàries de la dotzena
legislatura relatives a la gestió de les residències per a gent gran.
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El Govern amplia en 11 milions d’euros la línia d’ajuts
directes per a empreses i autònoms del sector turístic
per donar cobertura a la totalitat de beneficiaris


El Consell Executiu autoritza transferir 11 milions d’euros al
Departament d’Empresa i Coneixement per reforçar la línia oberta el
26 novembre de l’any passat i arribar als 7.080 beneficiaris dels
ajuts



Amb aquesta ampliació, la línia suma un import total de 38,7 milions
d’euros



El 40% dels beneficiaris han estat empreses d’allotjament; el 23%,
activitats d’interès turístic; el 23%, agències de viatges i el 14%
restant, guies de turisme habilitats i explotadors de HUTs



L’objectiu dels ajuts era contribuir a pal·liar els efectes derivats de
les restriccions de la Covid-19 en un dels sectors més afectats per
la pandèmia

El Govern ha autoritzat transferir 11 milions d’euros dels Fons extraordinaris al
Departament d’Empresa i Coneixement per ampliar la línia d’ajuts directes a
empreses i autònoms del sector turístic afectats per la Covid-19 que es va obrir
el novembre de l’any passat. L’objectiu és donar cobertura a la totalitat dels
7.080 beneficiaris dels ajuts. Aquesta ampliació s’afegeix als 8,7 milions d’euros
addicionals amb què el Departament d’Empresa i Coneixement ja va reforçar la
setmana passada aquesta línia, que suma un import global de 38,7 milions
d’euros.
El Departament d’Empresa i Coneixement va obrir el 26 de novembre de l’any
passat la línia d’ajuts directes dotada amb 19 milions d’euros amb l’objectiu de
contribuir a pal·liar els efectes derivats de les restriccions per la Covid-19. Per
atendre els 7.080 beneficiaris de la línia, el Departament va reforçar la setmana
passada aquesta línia amb 8,7 milions d’euros addicionals i ara ho farà amb 11
milions més. La gran majoria dels beneficiaris ja ha cobrat la subvenció i la resta
ho farà a partir d’aquesta ampliació.
L’ajut era un pagament únic destinat a guies de turisme de Catalunya habilitats;
titulars d’establiments d’allotjament turístic (establiments hotelers, apartaments
turístics, càmpings i establiments de turisme rural); agències de viatge;
empreses explotadores d’habitatges d’ús turístic, i establiments i activitats
d’interès turístic. Dins d’aquest últim grup s’incloïen les activitats següents:
congressos i turisme de reunions; rutes guiades, culturals, sortides de
coneixement del patrimoni i el medi natural i excursions; senderisme;
cicloturisme; enoturisme; ecoturisme; activitats aquàtiques i nàutiques, i
activitats desenvolupades en parcs de natura, aquàtics i temàtics.
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En concret, les subvencions consistien en una aportació de:




Guies de turisme habilitats: 2.000 euros.
Establiments d'allotjament i establiments i activitats d’interès turístic: de
5.000 a 20.000 euros segons el nombre de treballadors.
Empreses explotadores de HUTs: de 5.000 a 10.000 euros segons el
nombre de treballadors.

Dels 7.089 beneficiaris, un 40% han estat empreses d’allotjament; un 23%,
activitats d’interès turístic; un 23%, agències de viatges i el 14% restant, guies
de turisme habilitats i explotadors de HUTs.
Balanç línia d'ajuts per a empreses i autònoms del sector turístic de Catalunya
Dotació línia
Import subvenció
Destinataris
Nombre de
beneficiaris
38.700.000€
-Guies de turisme
Empreses i
7.080
(19.000.000€
habilitats: 2.000€
autònoms del
+8.700.000€
-Establiments
sector turístic
+11.000.000€)
d'allotjament i
establiments i activitats
d'interès turístic: de
5.000 a 20.000€
segons el nombre de
treballadors
-Empreses
explotadores de
HUTs: de 5.000 a
10.000€ segons
nombre de
treballadors
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El Govern destinarà 10 milions d’euros a nous ajuts
directes per a esdeveniments firals, centres comercials
i locals de més de 400 m2 afectats per les restriccions
de la Covid-19


El Consell Executiu ha autoritzat transferir els 10 milions d’euros al
Departament d’Empresa i Coneixement per obrir una línia d’ajuts
dotada amb 6,4 milions d’euros per a establiments de més de 400
metres quadrats i per a locals situats en centres, galeries i recintes
comercials, i una altra de 3,6 milions per a recintes i esdeveniments
firals



És la tercera línia d’ajuts per a botigues de centres comercials: 565
establiments s’han beneficiat de la primera, oberta el desembre de
l’any passat, mentre que s’estan tramitant les sol·licituds de la
segona línia, que es va tancar la setmana passada



En els propers dies es publicaran les bases de les dues noves línies

El Govern ha autoritzat transferir 10 milions d’euros dels Fons extraordinaris al
Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) del Departament d’Empresa i
Coneixement per posar en marxa noves línies d’ajuts directes per a locals
comercials de centres comercials, establiments de més de 400 metres quadrats
i esdeveniments i recintes firals afectats per les mesures de contenció de la
Covid-19. En els propers dies es publicaran les bases d’aquests nous ajuts.
6,4 milions d’euros per a establiments de més de 400 m2 i locals
comercials de centres comercials
D’aquest import, 6,4 milions es destinaran a obrir una nova línia d’ajuts per a
establiments de més de 400 metres quadrats i per a locals comercials situats
en centres, galeries i recintes comercials, tancats des del 7 de gener passat, en
aplicació de les restriccions sanitàries aprovades pel Procicat per fer front a la
pandèmia.
Al llarg d’aquests mesos, el Govern, a través del CCAM adscrit al Departament
d’Empresa i Coneixement, ha impulsat dues línies d’ajuts específiques per
botigues de centres comercials. La primera línia, oberta a finals de desembre,
ha atorgat ajuts a un total de 565 beneficiaris. La segona, oberta a finals de
gener i adreçada a aquests tipus de locals comercials i a establiments de més
de 400 metres quadrats, es va tancar la setmana passada i actualment està en
fase de tramitació de les sol·licituds. Aquesta nova línia, que avui es dota,
s’obrirà en els propers dies.
3,6 milions d’euros per a esdeveniments firals
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De l’import transferit, 3,6 milions d’euros es destinaran a ajuts per als
esdeveniments firals que no s’han pogut celebrar per les restriccions sanitàries
a aquest tipus d’activitat. S’hi podran acollir els organitzadors de fires d’àmbit
local, comarcal, i nacional, i els recintes firals.
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El Govern aprova el Decret d’admissió i programació de
l’oferta educativa per garantir un sistema educatiu més
equitatiu


La norma incorpora més instruments per combatre la segregació,
així com orientacions relacionades amb la programació de l’oferta
educativa i la gestió del procés d’admissió



El Decret és la principal mesura de les previstes en el Pacte contra
la segregació escolar a Catalunya



Es regula la programació de l’oferta de llocs escolars per fer
garantir la cohesió social i la reducció de la segregació escolar, amb
la participació dels ens locals a través de les taules locals de
planificació i de la comunitat educativa a través de les comissions
de participació en la programació de l’oferta educativa



S’estableixen mesures per l’equitat, com les limitacions a
l’escolarització amb posterioritat a l’inici de curs en centres amb
una alta proporció d’alumnat amb necessitats educatives
específiques o les reduccions de la ràtio màxima d’alumnes per
grup



Es fa una nova categorització de l’alumnat amb necessitats
educatives
específiques
derivades
de
situacions
socioeconòmiques, que incorpora la pobresa com principal situació
determinant d’aquestes necessitats



S’estableix l’accés equitatiu de l’alumat socioeconòmicament
vulnerable a les activitats complementàries i als serveis escolars

El Govern ha aprovat el Decret de la programació de l'oferta educativa i del
procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya. Un
decret que substitueix l’anterior norma de l’any 2007 i que és la principal mesura
de les previstes en el Pacte contra la segregació escolar a Catalunya.
El principal objectiu del Decret és millorar l’equitat entre tot l’alumnat i combatre
la segregació escolar, així com establir els criteris per a la programació de
l’oferta educativa i la gestió del procés d’admissió. El procediment d'admissió
garanteix a tot l'alumnat l'accés en condicions d'igualtat a un lloc escolar, així
com la llibertat d'elecció de centre en el marc de l'oferta de llocs escolars. És
una de les mesures més importants en la política educativa de la legislatura.
Mesures de garantia de l’equitat
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El Decret defineix l’escolarització equilibrada com la situació en què la
composició social de l’alumnat dels centres d’una mateixa àrea reflecteix
l’heterogeneïtat social de la seva àrea d’escolarització. És per això que
s’inclouen un seguit de mesures específiques per garantir l’escolarització
equilibrada, l’equitat escolar i la cohesió social als centres del Servei d’Educació
de Catalunya. Per primera vegada, es regula el procediment d’admissió un cop
iniciat el curs escolar i s’estableixen els supòsits d’acord amb els quals es pot
fer l’escolarització fora del període.
Algunes de les mesures previstes són:








Es defineixen les situacions d’escolarització equilibrada i de segregació
escolar i s’estableix que el Departament d’Educació ha d’avaluar
anualment els nivells de segregació de cada centre.
Es creen les unitats de detecció d’alumnat amb necessitats educatives
específiques.
Es preveu la reducció del nombre màxim d'alumnes per grup com a
mesura per assolir una distribució equilibrada de l’alumnat amb
necessitats educatives específiques.
S’estableix la possibilitat de determinar la proporció màxima d'alumnat
amb necessitats educatives específiques per centre.
Es preveu la possibilitat de limitació de les ràtios d’alumnes per grup un
cop iniciat el curs escolar.
Es preveu la possibilitat de realitzar processos de preinscripció per zona
educativa.
S’estableixen ajuts per garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés de
l’alumnat
socioeconòmicament
vulnerable
a
les
activitats
complementàries i als serveis escolars.

Corresponsabilitat del món local i participació de la comunitat educativa
La norma regula els aspectes bàsics de la programació de llocs escolars i
reforça la corresponsabilitat entre el Departament d’Educació i els ajuntaments
en matèria de planificació, escolarització i admissió d’alumnes. D’aquesta
manera, es creen les taules locals de planificació educativa i s’amplien les
competències de les comissions de garanties d’admissió, especialment en
relació amb la matrícula viva, que és l’escolarització al llarg del curs escolar.
Es creen les comissió de participació en la programació de l’oferta educativa,
que es defineixen com els òrgans a través dels quals es garanteix la participació
dels sectors de la comunitat educativa en la programació de l’oferta de llocs
escolars.
Es regulen les zones educatives

9
Acords de Govern. 16.02.2021
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat

Es regulen les zones educatives com a unitats de programació educativa i de
gestió de l’admissió d’alumnat, que han de garantir l’equitat escolar entre els
centres. És per això que els ajuntaments i els agents de la comunitat educativa
participaran en la seva delimitació. En els propers 9 mesos s’hauran hagut de
definir o redefinir les zones educatives d’acord amb els nous criteris i les
adscripcions entre centres.
Nou barem de puntuació en l’admissió
Es modifica el barem dels criteris prioritaris i complementaris per decidir
l’admissió en els casos d’insuficiència de vacants per atendre totes les
sol·licituds, que s’aplicarà el curs 2022-2023:
 Criteris prioritaris:
a) L'existència de germans matriculats al centre: 50 punts. En
l’anterior decret de 2007, que s’aplica actualment, suposa 40
punts.
b) La proximitat del domicili de l'alumne o alumna del centre o, si
escau, la proximitat del lloc de treball del pare, mare, tutor o tutora,
guardador o guardadora de fet, o de l'alumne o alumna que sigui
major d'edat: entre 30 i 10 punts. Igual que en l’anterior Decret.
c) La renda per càpita de la unitat familiar, tenint en compte les
especificitats que per al seu càlcul s'apliquin a les famílies que
tinguin la condició de família nombrosa: 15 punts. Actualment, 10
punts.
d) L’expedient acadèmic, en el cas del batxillerat: fins a 10.
Actualment se li assignen els punts corresponents a la nota
mitjana.
 Criteris complementaris:
a) Que el pare, mare, tutor o tutora legal treballi en el centre: 10
punts. Ara és un criteri prioritari que atorga 40 punts.
b) La condició de família nombrosa: 10 punts. Actualment, 15
punts.
c) Que l’alumne hagi nascut de part múltiple: 10 punts. Es tracta
d’un nou criteri.
d) La condició de família monoparental: 10 punts. A data d’avui
atorga 15 punts.
e) La situació d’acolliment familiar de l’alumne o alumna: 10 punts.
Es tracta d’un nou criteri no previst en l’anterior Decret.
f) La concurrència de discapacitat en l’alumne o alumna o en el
seu pare, mare, germans i germanes: 15 punts. Actualment, 10
punts com a criteri prioritari.
g) La condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme,
acreditada d’acord amb el règim regulador: 10 punts. També és
un nou criteri.
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162 milions d’euros en 5 cursos
El Decret incorpora una memòria econòmica que preveu una inversió de 162
milions d’euros en els propers 5 cursos. Això permetrà millorar el finançament
addicional dels centres per garantir la distribució equilibrada de l’alumnat amb
necessitats
educatives
específiques
derivades
de
condicions
socioeconòmiques desafavorides.
Es preveuen aportacions econòmiques del Departament d’Educació als
ajuntaments per a la creació i funcionament de les oficines municipals
d’escolarització.
La memòria econòmica també fa una estimació d’un increment d’un 30% en la
identificació d’alumnat socioeconòmicament vulnerable, en cinc cursos. Així es
passaria de 66.000 a 215.000 alumnes amb necessitats educatives
específiques derivades de condicions socioeconòmiques desafavorides.
La nova norma tindrà un calendari d’aplicació progressiu, i algunes de les
principals mesures entraran en vigor a la preinscripció escolar del curs 20222023.
El nou Decret es desplegarà progressivament
El Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC. No obstant,
s’anirà desplegant en els propers cursos. En aquest sentit, les principals
novetats del nou decret que s’aplicaran en el procediment d’admissió per al curs
2021-2022 són les següents:








Ampliació de les competències de les comissions de garanties
d’admissió, especialment en relació amb l’escolarització amb
posterioritat a l’inici del curs, és a dir, en la matrícula viva.
Cofinançament a càrrec del Departament d’Educació de les oficines
municipals d’escolarització.
Increment del finançament addicional dels centres per l’escolarització
d’alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de
situacions socioeconòmiques i socioculturals i concessió d’ajuts per
garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés a les activitats
complementàries i els serveis escolars.
Atribució al consell escolar dels centres públics la competència sobre la
decisió en relació amb l’admissió de l’alumnat.
Nous criteris d’escolarització de l’alumnat amb posterioritat a l’inici de
curs.
Oferta de formació en relació amb el desplegament de les mesures
previstes en la nova norma per a combatre la segregació escolar en els
municipis, adreçada als membres de les taules locals de planificació
educativa, de les comissions de garanties d’admissió i de les oficines
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municipals d’escolarització, així com a les inspectores i inspectors
d’educació.
Possibilitat de reduir el nombre màxim d’alumnes per grup com a mesura
per combatre la segregació escolar i millorar la distribució equilibrada de
l’alumnat.
Limitació de les ràtios d’alumnes per grup a l’inici del curs escolar en
centres amb alta concentració d’alumnat amb necessitats educatives
específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals.
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La Generalitat defensarà al Constitucional la
competència per congelar i rebaixar el lloguer en zones
amb falta d’habitatge


El Govern es personarà en el recurs d’inconstitucionalitat del PP
contra la Llei de contenció de rendes



La contenció de preus és vigent a 61 municipis amb falta
acreditada d’habitatge, incloses les ciutats de Barcelona, Girona,
Lleida i Tarragona

El Consell Executiu ha aprovat que la Generalitat defensi la Llei de contenció
de rendes davant del Tribunal Constitucional, després que el Partit Popular hi
presentés un recurs d’inconstitucionalitat. Amb la decisió de personar-se, el
Govern podrà presentar al·legacions i argumentar la capacitat de la Generalitat
per regular els arrendaments, en virtut de la competència exclusiva en dret civil.
La Generalitat subratllarà que, 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.
Lloguers limitats des del 22 de setembre de 2020
La Llei 11/2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de
contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge, està en
vigor des del 22 de setembre de 2020. A partir de llavors, en les zones amb
falta d’habitatge assequible, el cost del lloguer queda vinculat al que estableix
l’Índex de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. D’una banda, els nous
contractes s’han de cenyir al preu/m2 de referència. De l’altra, en cas que
l’immoble hagi estat arrendat per sota del preu de referència durant els darrers
5 anys, la llei impedeix que el propietari n’apugi el lloguer. Per tant, la nova
norma rebaixa els preus que ara estan per sobre de l’Índex i, a més, congela
els que s’hi situen per sota.
Els propietaris amb pocs ingressos poden quedar exempts de la limitació
Si la unitat familiar que és titular de l’habitatge té uns ingressos inferiors a 2,5
vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), que són
1.422,80 euros, pot signar contractes nous amb el preu dels anteriors. En
aquest supòsit de pocs ingressos, la Llei també permet que la propietat pugui
apujar el preu del lloguer fins a l’Índex de referència, si l’anterior contracte el
situava per sota. Aquesta excepció només queda sense efecte si la unitat
familiar dels inquilins té uns ingressos inferiors a 1.991,92 euros, que és 3,5
vegades l’IRSC.

13
Acords de Govern. 16.02.2021
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat

En cas de relació de parentiu entre l’arrendador i l’anterior arrendatari, si la
propietat signa un nou contracte de lloguer també podrà posar l’immoble al
mercat apujant la renda fins al preu de referència.
Declaració d’“àrea amb mercat d’habitatge tens”
Els criteris per fixar el preu dels lloguers en zones amb mercat tens només
tenen efecte sobre els nous contractes d’habitatges habituals, però no canvien
les condicions dels que estiguin vigents ni tampoc tenen cap efecte sobre les
segones residències.
Si la falta d’habitatge està concentrada en barris o districtes, la norma s’hi
podrà aplicar sense que afecti la resta del municipi. En qualsevol cas, la
congelació i rebaixa del preu dels lloguers requereix una declaració de “mercat
tens”. Aquesta declaració és possible en el supòsit que l’àrea en qüestió
experimenti un creixement sostingut clarament superior al de la mitjana de tot
Catalunya; que el preu del lloguer superi el 30% dels ingressos habituals de
les llars o de la renda mitjana de les persones menors de 35 anys o, finalment,
que el preu de l’habitatge hagi crescut 3 punts per sobre de l’IPC en els últims
5 anys.
Una norma adaptable a les necessitats de cada municipi
La iniciativa per fer la declaració pot partir tant de la Generalitat com dels
ajuntaments, els consells comarcals o les diputacions. En qualsevol cas, la
declaració és competència del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat. A Barcelona i el seu entorn, també poden aprovar-la l’Ajuntament
i l’Àrea Metropolitana.
La Llei preveu que els ajuntaments tinguin marge per flexibilitzar la norma
general i adaptar-la a les necessitats concretes de cada municipi. D’una
banda, les seves propostes poden minorar o incrementar el preu de l’Índex en
un 5%; de l’altra, poden excloure de la norma els pisos que sumin més de 150
metres quadrats.
Efecte sobre els nous contractes d’habitatge habitual, per un màxim de
5 anys
Per fer efectiva la declaració de mercat tens, cal una memòria que en justifiqui
i n’acrediti els motius. Aquesta memòria també haurà d’incloure les mesures
que les administracions promotores impulsaran per contrarestar el dèficit
d’habitatge de lloguer. Les declaracions poden tenir una durada màxima de 5
anys, prorrogables fins a 5 anys més. La durada és revisable i, si en
desapareixen les causes, pot quedar sense efecte.
Declaració automàtica de mercats tens a 61 municipis per mitigar l’efecte
de la Covid-19
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Com a mesura d’urgència, la Llei va declarar immediatament el mercat tens a
Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona i 57 municipis més. En tots els pobles i
ciutats inclosos a la llista, el preu del lloguer ha crescut més d’un 20% en el
període comprès entre els anys 2014 i 2019. Es tracta d’una disposició
addicional d’un any de vigència, que assegura la rebaixa i la congelació
automàtica del preu dels nous contractes de lloguer. Així, el lloguer va quedar
limitat sense esperar el mínim de 9 mesos per als tràmits administratius
necessaris per a la declaració ordinària de les zones amb mercat tens.
43 dels 61 municipis estan situats a l’Àmbit metropolità; 7, a les Comarques
gironines; 5 al Camp de Tarragona; 4, a les Comarques centrals; 1, a Ponent
i, finalment, 1 més a les Terres de l’Ebre. El Baix Llobregat, amb 16 municipis,
és la comarca amb el major nombre de pobles i ciutats declarades zones amb
mercat tens de tot Catalunya. El detall dels municipis es pot consultar aquí.
Increment d’un 5% del preu en immobles amb característiques especials
La Llei preveu l’increment del preu de l’Índex en un 5% si els habitatges
reuneixen almenys 3 característiques especials. Entre aquests requisits hi ha
l’ascensor, aparcament, calefacció o aire condicionat, jardins o piscines
comunitàries, servei de consergeria, vistes o mobles.
La limitació del lloguer no es pot compensar amb despeses com l’IBI o
la brossa
Sempre que l’anterior contracte ja ho establís d’aquesta manera, arrendador i
arrendatari poden pactar que, en els nous contractes, l’inquilí assumeixi
despeses de la comunitat, l’Impost de Béns i Immobles (IBI) i la taxa de la
brossa, tal com preveu la regulació dels arrendaments urbans. En cas
contrari, la norma impedeix que la propietat compensi la limitació del lloguer
amb l’atribució de les despeses generals a l’inquilí. En canvi, sí que està
permès per als immobles que s’incorporen al mercat de lloguer i que no hagin
estat arrendats en els 5 anys anteriors a l’entrada en vigor de la Llei.
Estímul del parc de lloguer i de la millora de les condicions dels pisos
L’Índex de preus del lloguer proporciona l’import de referència, amb una franja
inferior i una de superior. Els únics habitatges arrendables amb l’import de la
franja superior seran els d’obra nova i els que hagin estat rehabilitats. Els
propietaris podran llogar els habitatges pel preu de la franja superior durant
els 5 anys posteriors a les obres. En aquest cas, la Llei preveu una moratòria
de 3 anys, període durant el qual no s’aplicarà la limitació de la renda. Així, la
nova regulació també estimula el dinamisme del mercat del lloguer.
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Dret a recuperar els diners pagats de més
Els contractes de lloguer regulats per la nova norma han d’incloure el
document amb les dimensions, les condicions i el preu fixat per l’Índex de
referència de preus del lloguer. Per tal que el llogater pugui comprovar que el
nou contracte s’adequa a la regulació, la Llei obliga el Registre de fiances de
contractes de lloguer a proporcionar l’import de la renda anterior als llogaters
que la demanin. En cas que el propietari hagi percebut més diners dels del
compte, l’arrendatari tindrà dret a recuperar-los.
Infraccions lleus i greus, amb multes d’entre 3.000 i 90.000 euros
L’arrendament per sobre del preu de l’Índex, falsejar el preu de referència i no
adjuntar-lo al contracte implica sancions lleus, amb multes d’entre 3.000 i
9.000 euros. Si el preu se situa un 20% per sobre de l’import de l’Índex o si el
propietari oculta o falseja informació sobre la renda anterior, es tractarà d’una
infracció greu, amb sancions d’entre 9.000 i 90.000 euros.
El preu del lloguer a Barcelona augmenta un 43 % en només 6 anys
En el conjunt de Catalunya, el preu mitjà del lloguer ha crescut un 36% en els
últims 6 anys. En xifres, significa que ja ha arribat als 735,36 euros, 197,36
més que el 2013. Això vol dir que el preu del lloguer ha superat el nivell previ
a l’esclat de la crisi. L’increment general s’ha accentuat especialment a
Barcelona, on el preu mitjà d’un pis de lloguer de 74 m2 és actualment de
978,81 euros, segons l’Incasòl. Es tracta d’un 43% més que fa 6 anys. És a
dir, d’un increment mitjà de 297,25 euros per pis. Aquest fenomen també s’ha
traslladat als municipis de l’àmbit metropolità i el seu entorn.
La limitació de preus, pionera a l’Estat però antiga a Europa
La Llei que rebaixa i congela els preus del lloguer és pionera a tot l’Estat i està
inspirada en un decret llei proposat pel Departament de Justícia el passat mes
de maig. No obstant això, la limitació del preu del lloguer s’inspira en el Codi
civil d’Alemanya, que regula la contenció de rendes des de fa 30 anys. Altres
estats com Itàlia l’apliquen des del 1998. A banda d’aquestes dues
experiències, també compten amb fórmules per limitar el preu del lloguer a
Portugal, Àustria i Suïssa. A Europa, França és l’últim que ha aprovat una
norma amb l’objectiu d’evitar els abusos als llogaters, el novembre de l’any
passat, i l’Ajuntament de París l’aplica des d’aquest mes d’abril. Als EUA,
Oregon és el primer estat amb mesures de contenció de rendes, des d’aquest
mes de febrer.
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El Govern aprova modificar els estatuts de la Fundació
Observatori de l’Ebre per integrar-la al sector públic de
la Generalitat


El conseller de Territori i Sostenibilitat en presidirà el seu patronat,
del qual formarà part l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
(ICGC)



Fundat el 1904 per la Companyia de Jesús, l’Observatori té una
llarga tradició en matèria d’observació geofísica, i ha acumulat un
gran fons documental de gran rellevància científica

El Consell Executiu ha aprovat la modificació dels estatuts de la Fundació
Observatori de l’Ebre per adequar-los a la seva integració en el sector públic de
la Generalitat. Amb aquesta finalitat, el conseller del Departament de Territori i
Sostenibilitat n’exercirà la presidència i s’incorporarà com a nou patró de la
Fundació l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).
L’Observatori de l’Ebre és una fundació sense ànim de lucre dedicada a l’estudi
de fenòmens geofísics. Va ser creat el 1904, té una llarga tradició en matèria
d’observació geofísica i ha acumulat un gran fons documental. El seu objectiu
és la gestió, promoció, foment i desenvolupament de l'Observatori de l’Ebre de
Roquetes (Baix Ebre). Aquesta instal·lació destaca en la recerca, observació i
estudi en els camps de la relació entre fenòmens solars i terrestres, la
meteorologia i la geofísica, especialment en l’estudi dels impactes del canvi
climàtic sobre el cicle hidrològic continental i dels impactes de l’activitat solar en
el camp magnètic i la ionosfera terrestres.
Les seves estacions sísmiques i meteorològiques són les més antigues de
Catalunya en actiu, com també ho són la majoria de la resta dels seus sensors
de registres geofísics. Molt semblant al que succeeix en els estudis climàtics,
mantenir el registre continu en un mateix indret d’una variable geofísica és
fonamental per aprofundir en el seu coneixement. Per exemple, en el cas
d’observació sísmica, permet comparar les similituds i diferències de
terratrèmols ocorreguts a qualsevol part del món.
Fruit de la seva llarga trajectòria, l’Observatori ha acumulat un gran patrimoni
científic i un extens fons cartogràfic. L’Observatori i l’ICGC col·laboren fa temps
en la catalogació del fons cartogràfic de la fundació. Aquest fons escanejat es
lliura a l’Observatori i forma part de la Cartoteca de l’ICGC, accessible a la
ciutadania.
La Fundació de l’Observatori de l’Ebre restarà adscrita al Departament de TES
i el seu patronat, presidit pel conseller Damià Calvet, estarà format pels
ajuntaments de Roquetes i Tortosa, l’Agència Estatal de Meteorologia
(AEMET), el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), la Diputació
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de Tarragona, l’Institut Geogràfic Nacional, el Departament d’Empresa i
Coneixement, el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i l’Institut Cartogràfic
i Geològic de Catalunya (ICGC).
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La Maternitat d’Elna formarà part de la Xarxa d’Espais
de Memòria Democràtica


El Castell de Bardou estarà inclòs a les guies, les rutes i les
senyalitzacions de la Generalitat

El Consell Executiu ha aprovat el conveni pel qual el municipi d’Elna, a la
Catalunya del Nord, s’adherirà a la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica. El
castell de Bardou, que va acollir la Maternitat d’Elna entre 1939 i 1944, passarà
a formar part, d’aquesta manera, de les guies i les rutes del Memorial
Democràtic, i podrà beneficiar-se de la difusió, la senyalització i el material
divulgatiu de la Xarxa. La Maternitat també quedarà inclosa al mapa de la Xarxa
d’Espais de Memòria, al lloc web del Memorial Democràtic. El conveni el
signaran pròximament la consellera de Justícia en funcions, Ester Capella, i
l’alcalde d’Elna, Nicolàs Garcia.
La Xarxa d’Espais
La Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica agrupa un conjunt de llocs
representatius de la lluita i els conflictes per aconseguir els drets i les llibertats
democràtiques, des de la proclamació de la Segona República fins a la transició
democràtica. Es tracta de trinxeres, búnquers, monuments, espais de
resistència o rutes relacionades amb la memòria democràtica. La Xarxa està
coordinada pel Memorial Democràtic, l’ens de la Generalitat, que actualment
depèn del Departament de Justícia, encarregat de commemorar, documentar i
difondre la memòria democràtica.
La Maternitat d’Elna
Al Castell de Bardou d’Elna, la voluntària i mestra suïssa Elisabeth Eidenbenz
hi va habilitar, per encàrrec de l’entitat suïssa Servei Civil Internacional, una
maternitat per atendre les dones embarassades dels camps de refugiats. Hi van
néixer prop de 600 infants.
La maternitat va funcionar des del desembre de 1939 fins a l’abril de 1944, quan
va haver de tancar per la pressió dels nazis. Actualment, el castell de Bardou
disposa del centre d’interpretació de la Maternitat Suïssa d’Elna, amb espais
per a exposicions i activitats relacionades amb la retirada de 1939 i l’atenció a
les refugiades. L’Ajuntament d’Elna va adquirir el castell l’any 2005.
Col·laboració amb Elna
El conveni reforça la col·laboració ja existent entre la Generalitat i el municipi
d’Elna. L’Ajuntament i la Conselleria de Justícia van acordar fa uns mesos que
la Maternitat acolliria al llarg d’aquest 2021 l’exposició del Memorial Democràtic
“L’àlbum de la Ruth”, i que organitzaria la trobada bianual d’Elnes i Naels. En el
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mateix sentit, les dues institucions també van decidir treballar conjuntament en
l’organització d’actes culturals i commemoratius entorn de l’exili i la deportació.
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El Govern aprova destinar 2,45 milions d'euros a la
Fundació Universitària Balmes i a l’Institut Ramon Llull
El Consell Executiu ha aprovat transferir 2.450.000 euros al Departament
d’Empresa i Coneixement per atendre les despeses de funcionament durant
l’any 2021 de la Fundació Universitària Balmes i de l’Institut Ramon Llull.
Aquesta transferència es distribueix en 100.000 euros per al Consorci de
l'Institut Ramon Llull i 2.350.000 euros destinats a la Fundació Universitària
Blames.
L'Institut Ramon Llull és un consorci integrat per la Generalitat de Catalunya, el
Govern de les Illes Balears i l'Ajuntament de Barcelona per afavorir la projecció
i difusió exterior de la llengua i la cultura catalanes. Per la seva banda, la
Fundació Universitària Balmes és l’entitat titular de la Universitat de Vic Universitat Central de Catalunya. Entre les seves finalitats figura la promoció
del planejament, l’orientació, la creació i el desenvolupament d’estudis
universitaris i estudis superiors, les tasques de formació de postgraduats i de
recerca científica i cultural, o l’impuls de la recerca i la transferència de
coneixement.
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El Govern analitza l’informe anual de l’Estratègia de
lluita contra la corrupció


El document fa un balanç positiu d’aquests primers 12 mesos
d’activitat, ja que de les 25 actuacions previstes, el 92% es troben
en procés d’implementació o ja s’han aplicat

El Govern ha analitzat l’informe anual de l’Estratègia de lluita contra la corrupció,
que recull els avenços i resultats assolits des de la posada en marxa de
l’Estratègia ara fa un any. El document, presentat pel Departament d’Acció
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, fa un balanç positiu d’aquests
primers 12 mesos d’activitat, ja que de les 25 actuacions previstes, el 92% es
troben en procés d’implementació o ja s’han aplicat, i pel que fa a les 90
subactuacions, el 77% estan en curs o bé han estat ja completades.
D’entre les mesures dutes a terme durant el 2020 en el marc de l’Estratègia,
destaquen les següents:


Posada en marxa de la Bústia Ètica: s’ha posat en funcionament un nou
canal electrònic que permet, a qualsevol persona, sigui o no treballador
públic, fer alertes anònimes sobre males pràctiques o conductes
irregulars a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector
públic. S’hi poden adreçar alertes sobre tres àmbits concrets: actuacions
públiques dels alts càrrecs i personal directiu, actuacions relacionades
amb la contractació pública i actuacions relacionades amb la funció
pública. Amb la bústia ètica anonimitzada es reconeix i protegeix la figura
de la persona alertadora com a peça clau en la lluita contra el frau i la
corrupció, i se la protegeix de qualsevol possible represàlia.



Publicació dels Informes d’Impacte Econòmic i Social: s’ha acordat
publicar els Informes d’Impacte Econòmic i Social (IIES) de les iniciatives
que ha d’aprovar el Govern amb una despesa de més de 10 milions
d’euros. Els informes comparen els costos i els beneficis de la proposta
en termes econòmics i socials, i s’acompanyen d’una valoració de la
iniciativa pel que fa al diagnòstic realitzat, objectius, anàlisi d’opcions,
impacte pressupostari, sistema de gestió i sistema de seguiment i
avaluació. Aquesta mesura de transparència té per objectiu documentar
la presa de decisions del Govern i ajudar a fer-ne el seguiment i a retre
comptes a la ciutadania.



Implementació del sistema GIDECAT a tots els departaments de la
Generalitat de Catalunya: el sistema informàtic GIDECAT permet
estandarditzar el procediment en la gestió d’ingressos no tributaris de la
Generalitat i n’elimina la discrecionalitat. Amb aquesta millora en la gestió
es redueix substancialment el risc de frau, atès que per a qualsevol taxa,
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preu públic, sanció o reintegrament de subvenció es manté la seva
traçabilitat des de l'ingrés fins a l'aplicació final en les polítiques
públiques. La incorporació de sistemes d’informació corporatius permet
un millor control i transparència en la gestió dels recursos públics i,
alhora, posa la informació a disposició del sector públic.


Incorporació al Registre d'Ajuts i Subvencions de Catalunya (RAISC) de
les concessions de tots els ajuts de la Generalitat de Catalunya i el seu
sector públic: s’incorporen al registre el 100% dels ajuts i subvencions
publicats al DOGC, la qual cosa permet un major control per part del
ciutadà, dels agents polítics i socials, dels mitjans de comunicació i de
qualsevol persona física i jurídica que tingui interès des de l’àmbit públic
de l’activitat subvencional de les Administracions Públiques de la
Generalitat de Catalunya. Mitjançant aquesta actuació, amb què
s'incrementa la transparència, es redueix el risc de corrupció en un àmbit
tan sensible com el dels ajuts i subvencions.



Elaboració de la Guia per a la preparació i tramitació de les consultes
preliminars al mercat: s’ha publicat una guia, adreçada a les unitats i
òrgans de contractació de les administracions que, davant un nou procés
de contractació, facilita l’establiment de diàleg entre l’administració i el
mercat. Permet conèixer aspectes com si existeixen productes i
solucions que puguin donar resposta a la necessitat que es planteja o
quina ha de ser la franja de preus. L’ús d’aquesta eina fomenta la gestió
eficient dels fons públics.



Control anual de la declaració d'actius situats a l'estranger per a la
detecció del frau fiscal en l'Impost sobre el Patrimoni i l'Impost sobre
Successions i Donacions: s’aprofundeix en la investigació, relació i
anàlisi de les dades disponibles que posen de manifest la titularitat de
béns situats en jurisdiccions fiscals diferents a la de residència fiscal i
d’inversions que es troben a l’estranger. Mitjançant aquesta actuació es
contribueix a l'aflorament del frau fiscal derivat d'actius no declarats a
l'estranger, fet que ajuda a la reducció del frau, així com al canvi
progressiu en la cultura del contribuent vers el compliment de les
obligacions fiscals.



Elaboració d’un protocol de col·laboració entre l’Agència Tributària de
Catalunya (ATC) i Mossos d'Esquadra per a tots els impostos gestionats
per l'ATC: s’ha dissenyat el protocol, pendent d'aprovació, i s’han
celebrat sessions formatives recíproques entre l'ATC i els Mossos
d'Esquadra. L’actuació impulsa una major col·laboració i permet avançar
en l'objectiu de la reducció del frau fiscal derivat de l'existència de delictes
econòmics.

23
Acords de Govern. 16.02.2021
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat



Elaboració d’una proposta inicial de pla anticorrupció en el món local:
s’ha redactat una proposta inicial de Pla estratègic de lluita contra la
corrupció i d’enfortiment de la integritat pública en l’àmbit específic de
l’Administració local. La proposta s’ha basat en l’anàlisi de l’aplicabilitat
de les actuacions de l’Estratègia anticorrupció de la Generalitat de
Catalunya en el món local i haurà de ser validada de manera conjunta
pels òrgans promotors durant el primer trimestre del 2021. La mesura
permet impulsar la integritat en els governs locals i fer-los més oberts i
accessibles a la ciutadania.

Actuacions previstes per al 2021
Durant el 2021 caldrà completar la resta de mesures previstes per l’Estratègia
de lluita contra la corrupció. El programa engloba 9 àmbits d’actuació:
contractació pública; gestió economicofinancera; fiscalitat; funció i direcció
públiques; conflictes d’interès; grups d’interès; protecció d’alertadors i
alertadores i anonimització de les bústies ètiques, i marc d’integritat i qualitat
institucional. Entre les actuacions que s’han d’abordar enguany destaquen: la
col·laboració entre l’Agència Tributària i els Mossos per detectar casos de
corrupció; fomentar una major transparència en aspectes cabdals com la
publicació de les agendes de reunions del personal tècnic de major rang;
garantir una bona gestió dels conflictes d’interès o la millora dels processos de
selecció del personal directiu.
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El Govern aprova commemorar el centenari de la
Conferència Internacional de Comunicacions i Trànsit
de la Societat de Nacions a Barcelona


Es va celebrar del 10 de març al 20 d’abril del 1921

El Govern ha aprovat commemorar enguany el centenari de la primera
Conferència Internacional de Comunicacions i Trànsit organitzada per la
Societat de Nacions a Barcelona, atesa la seva importància en aquest àmbit.
La trobada, que es va celebrar del 10 de març al 20 d’abril del 1921, va tenir un
abast global. En van sorgir un conjunt de tractats internacionals d’aplicació
universal, coneguts com les Convencions de Barcelona.
En aquest context, està previst programar conferències, exposicions, projectes
editorials, acadèmics i educatius per a la divulgació d’aquest centenari i de la
vinculació de Catalunya amb la Societat de Nacions. El Departament de la
Presidència s’encarregarà de l’organització de la commemoració, i el
finançament serà assumit per cadascuna de les entitats participants. Dins
aquest Departament es constituirà un comitè organitzador format per entitats i
persones que hi mantinguin un vincle rellevant.
La Conferència Internacional de Comunicacions i Trànsit
El 10 de març de 1921 s’inaugurava a Barcelona la Conferència Internacional
sobre Comunicacions i Trànsit. Havia estat organitzada per la Societat de
Nacions, institució que just feia dos anys que s’havia fundat. D’aquesta
conferència en van resultar un conjunt de tractats internacionals, coneguts com
les Convencions de Barcelona, que encara avui tenen en part vigència legal.
Les sessions plenàries de la Conferència, incloses la d’obertura i la de cloenda,
es dugueren a terme al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, que havia
estat arranjat per a l’ocasió. Ara bé, el cor de la Conferència, és a dir, les
sessions en comissions, grups de treball, així com els despatxos de la
presidència i la secretaria, la reproducció i distribució de documents, entre
d’altres, es dugué a terme al Palau de la Generalitat, gran part del qual havia
estat cedit per aquest motiu pel president de la Mancomunitat de Catalunya,
Josep Puig i Cadafalch, que es bolcà en el suport a l’organització, oferint tot
tipus de facilitats i atencions als delegats a la Conferència i al personal de la
Societat de Nacions que es va traslladar a Barcelona durant un mes i mig.
La Conferència com a tal va concloure el 20 d’abril del mateix any, amb la
signatura de les següents convencions: Convenció i Estatut sobre la Llibertat
de Trànsit; Convenció i Estatut sobre el Règim de les Vies Navegables d’Interès
Internacional; Declaració sobre el dret dels estats sense litoral a pavelló marítim;
Recomanacions relatives a les vies de tren de caràcter internacional; i
Recomanacions relatives als Ports sota règim internacional.
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De Barcelona també en va sorgir l’Organització de Comunicacions i Trànsit,
formant part de l’estructura de la Societat de Nacions, que pocs anys després
s’encarregaria –entre d’altres funcions- de crear el codi internacional dels
senyals de trànsit rodat.
Donada la seva dimensió global, hi van participar les delegacions de 42 països,
la gran majoria d’un món encara organitzat en clau colonial. El gran absent van
ser els Estats Units, en els inicis de la seva política aïllacionista, que comportava
la no participació en la tasca de la Societat de Nacions més enllà del fet d’haverne estat un dels seus grans impulsors. Tots els països, tant d’Amèrica Llatina
com d’Europa hi prengueren part. També ho feu la República Xinesa, l’Imperi
del Japó o Pèrsia.
La celebració d’aquesta Conferència a Barcelona va comportar la presència a
la ciutat i altres parts del territori d’un elevat nombre de personalitats
internacionals. Entre elles, el president, diplomàtic, historiador i acadèmic
francès Gabriel Hanotaux, exministre d’Afers Exteriors, un dels principals
promotors de la política de rapprochement franco-russa; o el brasiler Demetrio
Ribeiro, ministre i un dels fundadors de la república brasilera, que va participar
en el disseny de l’actual bandera d’aquest país. També hi van participar Camillo
Peano, ministre italià de Transports; i Xavier Neujean, ministre belga de
Ferrocarrils, Correus i Telègrafs.
Per la part catalana, la més coneguda és la participació del periodista Eugeni
Xammar, que en aquell moment treballava al departament d’Informació de la
Societat de Nacions. Va ser un element clau en l’organització de la Conferència,
en assegurar una bona entesa entre les institucions catalanes i els seus
organitzadors. Va acompanyar-lo en la seva tasca el també periodista Manuel
Fontdevila, contractat per Xammar per donar suport a l’organització. També hi
va participar Josep Maria de Sagarra, que va fer d’intèrpret i assistent del
delegat de Bolívia.
El fet de tractar-se de la primera Conferència intergovernamental organitzada
per la Societat de Nacions, i els seus primers tractats de rang internacional va
generar expectació, a pesar de la seva naturalesa més aviat tècnica.
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Altres acords
El Govern aprova l’aportació del contracte programa de l’Agència de
Ciberseguretat de Catalunya
El Govern ha aprovat la transferència d’1.363.214 euros del pressupost del
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública per finançar les
despeses de funcionament del contracte programa de l'Agència de
Ciberseguretat de Catalunya corresponents a l’anualitat 2021.
El Govern publica l’Índex de Preus Percebuts Agraris corresponents a
l’any 2019 als efectes de l’actualització de les rendes dels contractes de
conreu
El Govern ha aprovat l’Acord pel qual es fa públic l’Índex de Preus Percebuts
Agraris (IPPA) corresponents a l’any 2019 als efectes de l’actualització de les
rendes dels contractes de conreu. La Llei de contractes de conreu estableix que
la renda dels contractes s’actualitza cada any agrícola d’acord amb l’índex de
preus percebuts agraris que el Govern ha de publicar anualment en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), o bé d’acord amb el sistema que
fixin les parts.
L’esmentat índex de preus percebuts agraris s'obté a partir de l'estadística de
preus agraris, estadística d'interès de la Generalitat de Catalunya regulada per
la Llei d'estadística de Catalunya; i forma part del Pla estadístic de Catalunya
2017-2020, aprovat per la Llei 5/2016, de 23 de desembre, de conformitat amb
la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya.
L’Acord aprovat avui té com a objecte actualitzar els preus percebuts agraris
establerts a l'Acord GOV/12/2020, de 4 de febrer, que feia públic l’índex de
preus percebuts agraris corresponent a 2017 i 2018 a efectes de l’actualització
de les rendes dels contractes de conreu. Així, l'índex de preus percebuts agraris
corresponent a 2019 a efectes de l'esmentada actualització és el següent:
Índexs anuals de preus percebuts agraris. Catalunya 2019

Classe d’índex
Productes
agrícoles
Productes
ramaders
Índex general

Valor anual
2018
(2015=100)

Valor anual 2019
(2015=100)

Percentatge de variació 2019/2018

106,64

99,78

-6,43

100,49
102,34

109,73
106,74

9,19
4,30
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El Govern aprova el Decret sobre jornada i horaris dels Bombers de la
Generalitat
El Govern ha aprovat el Decret sobre jornada i horaris del personal del cos de
Bombers de la Generalitat, donant compliment als acords sindicals signats amb
els representants de les organitzacions sindicals dels Bombers de la Generalitat
el 2019.
Aquest nou Decret deroga el Decret 76/2014 vigent fins ara, que establia la
jornada de compliment obligatori. Així, el nou Decret estableix com queda la
jornada laboral dels Bombers funcionaris, després de reduir-la unes hores (48)
per igualar-la a la jornada de la resta de funcionaris. En aquest sentit, els
bombers professionals de la Generalitat fan ara 1.688 hores anuals; el 2021
faran 1.664 i el 2022 arribaran a les 1.640, com la resta de funcionaris.
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