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El Govern aprova un nou Decret llei de mesures urgents 
de caràcter tributari i financer 
 

 S’ajorna del març al juny el termini d’autoliquidació del tribut que 
grava les màquines recreatives i d’atzar, corresponent al primer 
trimestre de l’any  
 

 S’introdueix el mòdul de vetllador en els pagaments dels concerts 
educatius que s’abonen als centres concertats, que fins ara es 
gestionaven a través d’una convocatòria pública de subvencions 

 
El Govern ha donat llum verda a un nou Decret llei de mesures urgents de 
caràcter tributari i financer, que complementen a d’altres adoptades durant els 
darrers mesos per l’Executiu amb l’objectiu de pal·liar els efectes de la 
pandèmia provocada per la Covid-19.   
 
Mesures fiscals 
 
En l’àmbit tributari, la norma aprovada avui posposa el termini de presentació i 
ingrés d’autoliquidacions del tribut que grava les màquines recreatives i d’atzar 
corresponent al primer trimestre del 2021. D’aquesta manera, s’ajorna el 
calendari d’autoliquidació d’aquest impost que passa de l’1 al 20 de març, al 
període comprès entre l’1 i el 20 de juny, és a dir, coincidint amb la presentació 
i ingrés d’autoliquidació corresponent al segon trimestre.  
 
El Govern ha pres aquesta decisió davant la greu situació en la qual es troba el 
sector on s’instal·len aquest tipus de màquines —bars, bingos, casinos i salons 
de joc—, que ha vist afectada la seva activitat econòmica per les restriccions 
adoptades per frenar la pandèmia provocada per la Covid-19, amb tancaments 
totals dels establiments del sector del joc, o parcials en el cas de la restauració. 
 
Mesures financeres 
 
Pel que fa a les mesures financeres, en primer lloc, es modifica el text refós de 
la Llei de Finances Públiques de Catalunya pel que fa al termini de presentació 
davant la Intervenció General dels comptes anuals aprovats per part de les 
entitats autònomes administratives i el Servei Català de la Salut. D’acord amb 
el text aprovat avui, es fixa el 31 de març com a data màxima per a la 
presentació dels estats comptables i la memòria dels comptes anuals 
corresponents a l’exercici anterior, i el 30 de juny per fer arribar els comptes 
anuals ja auditats. D’aquesta manera s’unifica el calendari i es fa coincidir amb 
el de la resta d’entitats del sector públic. 
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En segon lloc, la norma aprovada avui modifica la Llei de Pressupostos de la 
Generalitat per al 2020 per agilitar i simplificar el tràmit d’incorporar romanents 
de tresoreria procedents especialment dels fons Covid de l’exercici anterior, als 
comptes del 2021. L’objectiu es per poder destinar-los a despeses que s’han de 
finançar, principalment, amb recursos procedents d’aquests fons. En aquest 
sentit es substitueix el tràmit d’autorització prèvia de la incorporació del 
romanents per una comunicació a la Intervenció General.  
 
Finalment, la disposició addicional modifica l’annex 1 de la Llei 4/2020, del 29 
d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020 amb 
l’objectiu d’introduir el mòdul de vetllador en els pagaments dels concerts 
educatius que s’abonen als centres concertats, que fins ara es gestionaven a 
través d’una convocatòria pública de subvencions. Aquest canvi en la gestió 
aportarà més agilitat i eficàcia administrativa i una millora en les finances dels 
centres concertats, en tant que no hauran d’avançar tants recursos econòmics. 
Per tant, amb aquesta modificació, que té efectes per al curs 2020-21, el 
finançament d’aquests professionals, que no formen part del pagament delegat 
en no ser personal docent, es podrà gestionar dins del concert educatiu 
incorporant els pagaments corresponents a aquest concepte en els pagaments 
mensuals que s’abonen als centres concertats.  
 
Aquesta modificació estableix l’import del mòdul de vetllador en 405 euros per 
hora i curs escolar, xifra que coincideix amb el del mòdul de subvenció establert 
a la Resolució ENS/2191/2019, de 12 de juliol, que va obrir el procediment de 
convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades a la 
contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives 
especials per al curs 2019-2020. 
 
Aquest Decret llei entrarà, que s’estructura en dos capítols, una disposició 
addicional i una final, entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.  
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El Govern incrementa en 500 milions el pressupost 
prorrogat de la Generalitat per al 2021  
 

 L’Executiu aprova una generació de crèdit a càrrec del nou fons 
extraordinari Covid-19 previst als Pressupostos Generals de l’Estat  
 

 Aquest augment permetrà atendre necessitats urgents de despesa 
dels departaments derivades de la pandèmia 
  

El Govern ha aprovat augmentar en 500 milions d’euros el pressupost prorrogat 
de la Generalitat per a l’any 2021, uns recursos que es destinaran a cobrir les 
necessitats urgents de despesa dels departaments com a conseqüència de la 
Covid-19.  
 
Aquest nou increment dels comptes públics es realitza a càrrec del Fons 
extraordinari per a la Covid-19 previst en els Pressupostos Generals de l’Estat 
per al 2021, dotat amb un import equivalent a l’1,1% del PIB estatal. L’import 
definitiu que correspondrà a cada territori s’assignarà d’acord amb els criteris 
de distribució i lliurament que estableixi el Ministeri d’Hisenda, previ informe del 
Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF). 
 
La normativa vigent estableix que, per tal d’incorporar nous ingressos als 
comptes públics, s’han de generar els corresponents crèdits pressupostaris de 
despesa. És per això que el Govern de la Generalitat ha aprovat avui una 
generació de crèdit per valor de 500 milions d’euros, a càrrec de la dotació 
definitiva de l’esmentat fons Covid estatal per al 2021. Els recursos generats en 
el pressupost prorrogat s’aniran transferint als diferents departaments en funció 
de les seves necessitats. 
 
A finals del mes de gener, el Govern de la Generalitat ja va incrementar el 
pressupost prorrogat en 1.800 milions d’euros  mitjançant una generació del 
crèdit a càrrec del dèficit autoritzat (taxa de referència) per al 2021, que el 
Ministeri d’Hisenda també ha situat en l’1,1% del PIB.   
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El Govern aprova la sol·licitud formal d’adhesió al Fons 
de liquiditat autonòmic per al 2021 
 
El Govern de la Generalitat ha aprovat la sol·licitud d’adhesió de la Generalitat 
al compartiment Fons de liquiditat autonòmic del Fons de finançament a les 
comunitats autònomes per al 2021, gestionat pel Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques. L’adopció d’aquest acord per part del Govern és el 
darrer tràmit per a la formalització de l’adhesió al fons, d’acord amb el que 
disposa el Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de 
sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de 
caràcter econòmic.  
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El Govern aprova inversions per a accions de salut 
pública a Barcelona 
 
El Govern ha aprovat autoritzar el Departament de Salut a realitzar despeses 
amb càrrec a pressupostos d’exercicis futurs, per un import total de 32 milions 
d’euros. La inversió es durà a terme en el marc d’un conveni de col·laboració 
entre la Generalitat de Catalunya, el Consorci Sanitari de Barcelona, 
l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència de Salut Pública de Barcelona per 
desenvolupar serveis de salut pública a la ciutat de Barcelona, durant el període 
2021-2024. 
 
Des de l’ any 2005, la Generalitat de Catalunya contribueix al finançament dels 
serveis que l’Agència de Salut Pública de Barcelona presta, d’una banda, en 
matèria de salut pública i, d’altra banda, en matèria de drogodependències que 
es deriven del Pla Nacional de Drogues, els quals es sustenten anualment en 
convenis específics. En els serveis que presta l’Agència de Salut Pública s’hi 
inclouen la prevenció i promoció de la salut; els sistemes d’informació; l’atenció 
a les drogodependències; l’administració sanitària i la recerca i la docència, així 
com la vigilància i el control epidemiològic i ambiental dels aliments i 
establiments alimentaris i de les plagues urbanes, entre altres.  
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El Govern destina 13 milions al foment de la 
concentració, la intercooperació i la modernització de 
les cooperatives i altres entitats associatives agràries 
 
El Govern ha aprovat autoritzar el Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació (DARP) a realitzar despeses amb càrrec a pressupostos de 
diversos exercicis per un import total de 13 milions  d’euros per atendre la 
convocatòria 2021 d’ajuts per al foment de la concentració, la intercooperació i 
la modernització de les cooperatives i altres entitats associatives agràries, 
segons el detall següent: 
 

Any Import 
2021 5.000.000€ 
2022 4.500.000€ 
2023 3.500.000€ 
TOTAL 13.000.000€ 

 
Així, des del Govern i a través del DARP, es reforça el ferm compromís en la 
continuïtat i la competitivitat de les cooperatives agràries, i més en condicions 
d’excepcional dificultat de l’economia arran de la pandèmia 
 
El fons aprovats avui permetran el Govern posar a disposició del món 
cooperatiu agrari 7 milions d’euros per a enguany. Aquesta és una aposta clara 
de continuïtat que s’està realitzant des de l’any 2017 i que dona un marc estable 
fins l’any 2023 per poder realitzar tots els projectes de millora de la competitivitat 
que calguin al sector agroalimentari.  
 
Concretament, per a l’anualitat 2021, es podrà fer una despesa de 5 milions 
d’euros que ja estan concedits de la convocatòria de 2019. El compromís per a 
l’any 2022 serà de 4,5 milions i, per a l’any 2023, de 3,5 milions, com consta en 
l’Acord aprovat avui. 
 
Davant de la forta baixada de l’activitat econòmica a causa dels efectes de la 
pandèmia i de les mesures adoptades per fer-hi front, el Govern és conscient 
que cal inversió pública per engegar projectes que dinamitzin la producció de 
béns i serveis. Precisament, el Programa de millora de la competitivitat de les 
cooperatives agràries és una eina preparada per reactivar l’activitat econòmica 
en el territori.  
 
Aquesta és una oportunitat per a tirar endavant ràpidament una mesura amb un 
impacte econòmic i social en el territori que no només arriba al sector 
agroalimentari, sinó també als proveïdors de béns i serveis. A més, els projectes 
subvencionats són innovadors i contribueixen a no quedar enrere en la revolució 
tecnològica que s’està accelerant amb la crisi de la Covid-19. 
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Un programa de millora amb cinc línies de suport 
 
El Programa de millora de la competitivitat de les cooperatives agràries del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) preveu la 
publicació anual de l’Ordre d’ajuts per fomentar la intercooperació i la 
concentració de les cooperatives agràries i les entitats associatives agràries. 
Les línies de suport per a les actuacions a dur a terme per les cooperatives es 
concreten en 5 línies d’ajut: les despeses pels processos d’integració 
cooperativa, els serveis de consultoria externa, la participació en fires 
comercials, les inversions relacionades amb la transformació i la 
comercialització de productes agrícoles, i la contractació de personal qualificat. 
 
El Programa de millora de la competitivitat de les cooperatives constitueix un 
potent instrument de la política agrària de la Generalitat de Catalunya per a 
contribuir al desenvolupament del sector agroalimentari. El cooperativisme 
permet assolir una massa crítica mínima necessària per fer rendibles les 
inversions per a la millora de la transformació i la comercialització dels 
productes agraris. Tot això en un mercat transparent i amb la introducció de 
noves tecnologies i la millora de la gestió en el sector agroalimentari. 
 
Davant de la situació generada per la pandèmia, el cooperativisme agrari ha 
observat que s’obre una oportunitat perquè les cooperatives puguin guanyar 
prestigi i valor davant del consumidor que tria productes de proximitat i de 
qualitat.  
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El Govern transfereix 8 milions d’euros al Consell 
Català de l’Esport per atendre la doble convocatòria 
d'ajuts al sector esportiu afectat per la Covid-19 
 
El Govern ha aprovat transferir al Consell Català de l’Esport (CCE) 8 milions 
d’euros per atendre dues convocatòries públiques d’ajuts extraordinaris a 
entitats gestores d’instal·lacions esportives i a entitats organitzadores de 
competicions esportives oficials d’àmbit català, a nivell federat i escolar, 
afectades per les mesures adoptades per fer front a la pandèmia de la Covid-
19. 
 
L’Executiu ha autoritzat aquesta transferència de crèdits dels Fons 
extraordinaris 2021 al pressupost del Departament de la Presidència, al qual es 
troba adscrit el Consell Català de l’Esport, amb la voluntat de continuar ajudant 
el sector esportiu a minimitzar l’impacte econòmic que les mesures per frenar 
la pandèmia tenen en la seva activitat. 
 
Aquesta partida de 8 milions se suma a una d’anterior de 15 milions per dotar 
el CCE dels fons necessaris per impulsar aquesta doble línia d’ajuts per a 
entitats afectades per la Covid-19 durant el 2021. Les bases reguladores 
d’aquests ajuts ja estan publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
i en els propers dies se n’obriran les convocatòries. 
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El Govern destina 1,1 milió a la transformació 
tecnològica de l’ensenyament del català  
 

 Durant el 2020, 68.128 persones van aprendre català a través de la 
plataforma Parla.cat, 59.863 en la modalitat lliure i 8.265 en la 
modalitat amb tutoria 
 

 La inversió permetrà que la plataforma sigui operativa en tota mena 
de dispositius en l’estàndard de més valor i de major recorregut pel 
futur 

  
El Govern, a proposta del Departament de Cultura, ha aprovat destinar 
1.111.990 euros a transformar tecnològicament la plataforma d’aprenentatge en 
línia de català Parla.cat. La nova solució ha de permetre un sistema plenament 
operatiu en HTML5, l’estàndard de més valor actualment en aquest tipus de 
projectes, i permetrà que el Parla.cat sigui operatiu en dispositius mòbils, 
telèfons i tauletes, a més de ser-ho, com ara, en ordinadors personals.  
 
Parla.cat és un ecosistema d’aplicacions per a l’aprenentatge en línia del català: 
Parla.cat, Aula mestra, Simtest, reconeixement de veu, xat de veu i xat escrit; a 
més de les aplicacions per a la gestió administrativa i del pagament de les 
inscripcions. 
 
El Parla.cat posa a l’abast de la ciutadania recursos i materials didàctics per 
aprendre català i dona suport a l’oferta formativa virtual d’altres institucions, 
especialment al Consorci per a la Normalització Lingüística i també a les 
universitats catalanes, les universitats a l’estranger de la xarxa de l’Institut 
Ramon Llull, les comunitats catalanes a l’exterior i el Departament de Justícia. 
La proposta formativa s’organitza en quatre nivells d’aprenentatge: bàsic, 
elemental, intermedi i suficiència. Els quatre nivells se subdivideixen en tres 
cursos cadascun.  
 
Des de 2008, més de 350.000 persones han après català amb el Parla.cat. 
Aquesta actuació s’emmarca en l’Agenda de Política Lingüística “El català, 
llengua d’aprenentatge”. L’Enquesta d’usos lingüístics a la població (EULP18) 
indica que el 5,6% de la població adulta no entén el català a Catalunya; el 18,8% 
no el sap parlar i el 34,7% no el sap escriure. La població nascuda a l’estranger 
representa un 18,2%. Un 35,7% de la població (2.278.700 persones) té interès 
a aprendre o millorar els coneixements de català i, d’aquestes persones, 
797.500 són nascudes a l’estranger.  
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El Govern aprova seguir endavant amb el recurs 
d’inconstitucionalitat contra diversos articles del 
Decret de l’Ingrés Mínim Vital (IMV) 
  

 La presentació d’aquest recurs d’inconstitucionalitat no tindrà cap 
impacte negatiu en la ciutadania perquè no fa aturar la gestió de la 
prestació 
 

 El Govern considera que diversos articles del Reial Decret de 
creació de l’IMV envaeixen competències de l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya 

 
El Govern ha aprovat interposar recurs d’inconstitucionalitat contra diferents 
articles del Reial Decret llei 20/2020, de 29 de maig, de creació de l'ingrés mínim 
vital. 
 
D’aquesta manera, el Govern segueix endavant amb la tramitació del recurs, 
després que el Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya, en el seu 
dictamen del 28 d'agost de 2020, hagi conclòs que diferents articles de l’IMV 
vulneren les competències de la Generalitat. 
 
El passat 4 d’agost, el Govern va acordar encarregar al president de la 
representació de la Generalitat de Catalunya a la Comissió Bilateral Generalitat-
Estat l’inici de negociacions amb l’Estat sobre les discrepàncies suscitades. 
Atès que de moment no s’ha arribat a un acord sobre aquestes negociacions i 
que el 3 de març de 2021 s’acaba el termini d’interposició del corresponent 
recurs d’inconstitucionalitat, el Govern avui ha aprovat seguir endavant amb la 
tramitació.   
 
En el marc de la Comissió Bilateral, el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies ha mantingut diverses reunions de treball amb el Ministeri d’Inclusió, 
Seguretat Social i Migracions per arribar a un acord. En aquest sentit, el 
Departament ha elaborat i enviat al Ministeri una proposta concreta de conveni 
de traspàs, amb la corresponent valoració econòmica i una proposta 
d’implementació. Tanmateix, el Ministeri ha respost amb propostes que no 
suposaven un traspàs de la competència sinó una simple col·laboració 
administrativa. 
 
La presentació d’aquest recurs d’inconstitucionalitat no tindrà cap impacte 
negatiu en la ciutadania perquè no fa aturar la gestió ni la tramitació de la 
prestació.  
 
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC) regula la competència exclusiva de 
la Generalitat en matèria de serveis socials com la regulació i l’ordenació de 
l’activitat dels serveis socials, les prestacions tècniques i les prestacions 
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econòmiques amb finalitat assistencial o complementàries d’altres sistemes de 
previsió pública. 
 
Catalunya té la competència exclusiva en l’àmbit de les prestacions socials, per 
la qual cosa l’IMV, com a prestació de terra social adreçada a la població més 
vulnerable, ha d’anar coordinada amb el sistema de protecció social de 
Catalunya i amb la Renda Garantida de Ciutadania. 
 
Així mateix, a través del Decret llei, el govern espanyol altera el marc d’acció de 
la xarxa de serveis socials de Catalunya al modificar en part l’estructura amb 
què s’apliquen les polítiques d’inclusió social i els consensos que en aquesta 
qüestió s’han gestat a Catalunya. 
 
Amb la invasió de competències, el Govern espanyol fa un pas en fals en ignorar 
que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix que les pensions no 
contributives les reconeix i les gestiona en exclusiva el Govern de la Generalitat 
com, de fet, està fent en l’actualitat. 
 
El Reial Decret de l’IMV genera un problema per a les persones vulnerables que 
tractin de sol·licitar la prestació, perquè el sistema genera multiplicitat de 
finestres d’administracions públiques a les quals han d’adreçar-se, fet que 
trenca la feina feta els últims anys de la Generalitat i els ens socials per facilitar 
les gestions a les persones, tal com ha declarat unànimement la Comissió de 
Govern de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC). 
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El Govern aprova declarar Bé Cultural d’Interès 
Nacional la vil·la romana de Vilauba, al Pla de l’Estany  
 
El Govern, a proposta del Departament de Cultura, ha aprovat declarar Bé 
Cultural d’Interès Nacional (BCIN), en la categoria de Zona Arqueològica, la 
vil·la romana de Vilauba, als termes municipals de Camòs i Porqueres, a la 
comarca del Pla de l’Estany. 
 
La vil·la romana de Vilauba és un jaciment arqueològic que correspon a un 
establiment rural d’època romana datat entre els segles II-I aC i els segles VI-
VII dC. Aquesta llarga ocupació el converteix en un jaciment excepcional per a 
l’estudi del món rural d’època romana a Catalunya. L’àmplia cronologia de la 
vil·la (més de 700 anys de seqüència ininterrompuda) permet conèixer l’evolució 
del model d’explotació i ocupació del territori imposat per Roma a partir del segle 
I aC i fins el trànsit al període alt-medieval. 
 
El jaciment de Vilauba es troba situat en el paratge conegut amb el nom del Pla 
de la Perpinyana, a l’oest del terme municipal de Camós, i ocupa també una 
reduïda part del terme municipal de Porqueres. L’entorn de Vilauba és en 
realitat una vall d’uns dos kilòmetres i mig de llargada per uns sis-cents metres 
d’amplada. El jaciment es situa a l’oest de la vall, en un indret lleugerament 
elevat, des d’on domina una petita plana. La vil·la queda emmarcada entre dos 
torrents que la tanquen al nord i al sud i ocupa una extensió aproximada de 
10.000 m2. 
 
El bon estat de conservació de les restes arqueològiques i la superposició de 
les diferents edificacions ha facilitat la interpretació que el jaciment va viure tres 
etapes històriques. La primera etapa ben coneguda correspon al període 
altimperial (segles I-III dC), el final del qual ve marcat per un incendi sobtat que 
destrueix una bona part de l’habitatge principal. Aquest tràgic succés marca 
l’inici de la segona gran etapa que, cronològicament, abasta els segles IV i V 
dC. El final d’aquesta fase està marcat per un seguit de transformacions 
constructives i funcionals que, a la pràctica, representen el darrer esforç per 
mantenir el model de l’antiga vil·la i frenar el seu declivi. Els canvis radicals que 
es constaten durant la darrera etapa, amb la creació d’un petit vilatge datat entre 
els segles VI-VII dC, són conseqüència d’una transformació profunda del model 
tradicional romà de poblament rural i d’explotació del territori. 
 
La riquesa, la singularitat, la quantitat i l’excel·lent estat de conservació 
d’algunes de les peces recuperades constitueixen un altre dels valors 
fonamentals del jaciment de Vilauba. Així mateix, l’ampli ventall cronològic del 
jaciment, amb més de set segles d’història continuada, permet estudiar, 
conservar i exhibir la cultura material des de l’arribada dels romans fins 
pràcticament l’època alt-medieval. Vilauba és, però, sobretot excepcional i 
singular pel fet d’haver aportat conjunts únics, motivats pel tràgic succés que va 
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patir en el curs de la seva existència, l’incendi del segle III dC, i que ha permès 
conservar molts materials en el seu lloc original.   
 
La delimitació de la zona arqueològica i la seva declaració com a BCIN estableix 
la seva protecció i els criteris bàsics s’aplicaran a les intervencions a la zona , 
els quals precisaran la necessitat d'autorització prèvia del Departament de 
Cultura per a actuacions com els anivellaments del terreny, la plantada i 
arrencada d’arbres o les remocions i excavacions del terreny per a qualsevol 
tipus d’instal·lacions que afecti el subsòl i que superin els 30 cm de gruix des 
de la cota del terreny. 
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Nomenament 
 
Delfí Robinat Català, president del Consell Social de la Universitat de 
Lleida. Departament d’Empresa i Coneixement 
 
Nascut a Lleida el 1964.  
 
És conseller delegat i copropietari de l'empresa familiar Casa Delfín. Va cursar 
estudis d'empresarials a l’Escola d’Alts Estudis Mercantils de la Universitat de 
Barcelona (UB), completant la seva formació amb diversos cursos de 
màrqueting i direcció i gestió d'empresa a l'Escola de Negocis ESADE. L’any 
1989 es va incorporar a l’empresa familiar Casa Delfín a Tàrrega convertint-la 
en una empresa líder d’àmbit nacional especialitzada en el sector d’equipament 
per l’hoteleria. 
 
L’any 1996, va crear la marca Culinarium i va desenvolupar una xarxa 
d’establiments de venta al detall pel parament de la llar per tot Catalunya.  
 
Ha estat renovat com a president del Consell Social de la Universitat de Lleida 
(UdL), càrrec que ostenta des de 2016. 

 

 

 


