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CONSEQÜENCIES DEL COVID-19

Foment demana
que els productes
sanitaris segueixin
sense IVA fins al
31 de desembre
Foment del Treball afirma que
l'excepció de I'IVA, que el deixa
al 0%, per als productes sanitaris ha d'ampliar-se fins a finals
d'any. La patronal catalana creu
que cal allargar aquesta mesura pertal de "garantir seguretat
i tranquiHitat al sector i als consumidors" i fer que "no s'esgotin els terminis per préndre les
decisions corresponents".
És per aixo que Foment dóna suport a la petició al Govern
espanyol perque aprovi per
Reial decret llei la prorroga, a
partir de 1'1 de maig i fins al 31
de desembre de 2021, del ti pus
0% d'IVA als productes de béns,
importacions i adquisicions intracomunitaries, els destinataris de les quals siguin entitats
de dret públic, clíniques o centres hospitalaris, o entitats privades de caracter social.
Des de la patronal consideren que "davant l'actual context d'emergencia sanitaria,
és prioritari no gravar els productes sanitaris d'ús intensiu".
"L'avan~; en els plans de vacunació s'espera que permeti reduir en un futur proxim les taxes d'infecció (... ), encara que
com es ve observant, aquest
es produeix amb un cert retard
respecte la disminució de les
dades epidemiologiques. Tot
aixo justifica ampliar, de nou, el
termini de l'aplicació del tipus
impositiu del 0% de I'IVA", expliquen els empresaris.

Festa il·legal en
una masia del
Bergueda, amb
105 denunciats
Els Mossos d'Esquadra van desmantellar ahir una testa iHegal
en una masia del Bergueda i
van denunciar un total de 105
persones. L'actuació policial va
comen~;ar a les 23.00 hores de
la nit de dissabte i va finalitzar
ahir de matinada en una masia
a'illada dins el terme municipal
de Viver i Serrateix. El centenar
llarg de persones van ser denunciades per diversos incompliments de les mesures contra
el Covid-19 i de les restriccions
de mobilitat. A banda, els Massos van detenir dues persones
per trafic de drogues en aquesta mateixa celebració.
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Seguiment epidemiologic

mor s més a Ponent,
mentre el risc de rebrot al
Pirineu arriba a 898 punts
Es detecten 125 nous casos a la plana de Lleida,
pero les xifres mi lloren respecte els dies anteriors
La demarcació de Uelda va
sumar en el darrer balan~
137 nous casos posltius de
CoVid·19 (125 a la plana 112
al Plrfneu), pero cap altra
defuncló.
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Risc de rebrot per
comarques

Lleida
ACN
A la regió sanitaria de Lleida hi ha
acumulats 34.134 casos confirmats per PCR/TA, 125 més. Són
35.227 si es tenen en compte
totes les proves. Un total de 628
persones han mort per coronavirus des de l'inici de la pandemia,
set més que en la darrera actualització.
Pel que fa al risc de rebrot,
cau 30 punts i se situa a 584, per
sobre del registre de la setmana anterior, quan era de 460. La
velocitat de propagació baixa sis
centesimes i se situa en 1,17. La
setmana de 1'1 al 7 d'abril era de
0,91.
La taxa de confirmats per
PCR/TA se situa en 253 per cada
100.000 habitants i la incidencia
a 14 dies és de 491. El 9,92% de
les proves que es fan surten positives. Actualment hi ha 137 pacients ingressats als hospitals,
quatre més que en la darrera actualització.
Mentrestant, la regió sanitaria de I'Ait Pirineu i I'Aran acumula 6.209 casos des de l'inici
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a 1,72. En l'interval anterior estava en 0,96. La taxa de confirmats
per PCR o TA és de 318 per cada
100.000 habitants. La incidencia a
14 dies és de 515. El9,40% de les
proves que es fan donen positiu.
Hi ha 24 pacients ingressats, dos
més que dissabte.
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de la pandemia, 12 més, i 6.537
sumant tates les proves. Un total
de 146 persones han mort des de
l'inici de la pandemia, les matei-

xes que fa 24 hores. El risc de rebrot puja 2 punts, fins a 898, mentre que la setmana anterior era de
389. L'Rt baixa sis centesimes, fins

La velocitat de propagació del
Covid-19 a Catalunya, I'Rt, baixa a 1,32, sis centesimes menys,
i també ho fa el risc de rebrot a
346 (-12), segons el darrer balan~;
del bepartament de Salut. En paraHel, la incidencia a 14 dies puja
discretamen.t i passa de 260,94 a
262,28. S'han declarat 1.505 nous
casos confirmats per PCR o TA,
amb un total de 581.872.
S'ha informat de 17 noves
morts, amb un total de 21.663
defuncions en tota la pandemia.
Hi ha 1.679 pacients ingressats
als hospitals, 75 més que en el
balan~; anterior, i 495 persones a
I'UCI, 12 menys que fa 24 hores.
El risc de rebrot era de 239 entre 1'1 i el 7 d'abril, i se situa en
346 en l'últim interval. Pel que fa
a I'Rt, ara és d'1,32, per sobre del
0,94 de la setmana anterior.

