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RESOLUCIONS, DECRETS I ORDRES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER LA 

CRISI DE LA COVID-19 (març-maig 2021) 

 

· Resolució CLT/1778/2021 del Departament de Cultura, del 28 de maig, per la qual es dona 

publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel 

qual s'aprova la convocatòria, en l'àmbit de les lletres, per a la concessió de subvencions, en 

règim de concurrència competitiva, per a la investigació literària per a l'any 2021 (ref. BDNS 

567539). 

 

· Resolució SLT/1762/2021 del Departament de Salut, del 3 de juny, per la qual es modifica la 

Resolució SLT/1587/2021, de 21 de maig, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures 

en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al 

territori de Catalunya. 

 

· Ordre ACC/116/2021 del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, del 26 de 

maig, per la qual es modifica l'Ordre ARP/108/2020, de 2 de juliol, per la qual s'aproven les bases 

reguladores dels ajuts a productors agraris per compensar la pèrdua d'ingressos derivada de la 

manca de funcionament de determinats canals de comercialització com a conseqüència de la 

crisi sanitària de la COVID-19. 

 

· Resolució CLT/1614/2021 del Departament de Cultura, del 21 de maig, per la qual es dona 

publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel 

qual s'aprova la quarta modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de 

subvencions per compensar les pèrdues per la reducció forçada dels aforaments en espais 

escènics i musicals amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. 

 

· Resolució CLT/1613/2021 del Departament de Cultura, del 21 de maig, per la qual es dona 

publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel 

qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de les subvencions per 

compensar les pèrdues per cancel·lació d'espectacles d'arts escèniques i concerts durant el 

període de vigència de l'estat d'alarma decretat amb motiu de la COVID-19. 

 

· Resolució PRE/1562/2021 del Departament de la Presidència, del 20 de maig, per la qual 

s'aprova la modificació de la Resolució PRE/1647/2020, de 8 de juliol, per la qual s'aproven les 

bases reguladores dels ajuts en forma de garantia d'operacions de préstec destinades al 

finançament de les necessitats de liquiditat derivades de la COVID19 (ICF Esports Liquiditat). 

 

· Resolució SLT/1587/2021 del Departament de Salut, del 21 de maig, per la qual es prorroguen i 

es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la 

pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. 
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· Resolució SLT/1561/2021 del Departament de Salut, del 20 de maig, per la qual es dona 

publicitat a la Interlocutòria de 20 de maig de 2020, dictada per la Sala Contenciosa 

Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Secció Tercera - Sala de Discòrdia) 

en el recurs contenciós administratiu núm. 204/2021 (recurs de Sala 1656/2021), interposat pel 

Gremi de Restauració de Barcelona. 

 

· Resolució TSF/1470/2021 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, del 30 d'abril, 

per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2021, per a la concessió dels ajuts extraordinaris per 

al desenvolupament de projectes integrats destinats a pal·liar els efectes de la COVID-19 en el 

mercat de treball en territoris afectats pel tancament perimetral en les comarques de la Cerdanya 

i el Ripollès (SOC – PERIMETRALS CR) (ref. BDNS 563861). 

 

· Resolució CLT/1416/2021 del Departament de Cultura, del 7 de maig, de convocatòria per a 

la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per compensar les 

pèrdues de les sales d'exhibició cinematogràfica de Catalunya pel seu tancament forçós a causa 

de les mesures establertes amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (ref. BDNS 

562807). 

 

· Resolució del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, del 12 de maig, per la 

qual s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts extraordinaris en l’àmbit de les activitats 

dels parcs infantils privats i l’oci nocturn, afectats econòmicament per les mesures de tancament 

decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19 (ref. BDNS 563726). 

 

· Acord GOV/62/2021 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, d'11 de maig, pel qual 

es crea el Programa temporal per al reforç i suport en la gestió d'ajuts a les persones afectades 

per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) i les persones autònomes per fer 

front a les necessitats derivades de la pandèmia de la COVID-19. 

 

· Resolució del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, del 5 de maig, per la qual 

s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç, dels 

serveis i la moda. 

 

· Resolució del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, de 10 de maig, per la 

qual s’amplia l’import màxim de la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit de 

les empreses d’atraccions i serveis de restauració propis de fires i revetlles, fora d’establiments 

permanents, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els 

efectes de la COVID-19 (ref. BDNS 539630). 

 

· Resolució SLT/1392/2021 del Departament de Salut, de 7 de maig, per la qual es prorroguen i 

es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la 

pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. 

 

mailto:marqueting@cambrasabadell.org
https://www.cambrasabadell.org/media/documents/1852952.pdf
https://www.cambrasabadell.org/media/documents/1851966.pdf
https://www.cambrasabadell.org/media/documents/1851744.pdf
https://www.cambrasabadell.org/media/documents/1851406.pdf
https://www.cambrasabadell.org/media/documents/1851057.pdf
https://www.cambrasabadell.org/media/documents/1850041.pdf
https://www.cambrasabadell.org/media/documents/1851238.pdf
https://www.cambrasabadell.org/media/documents/1850181.pdf


   

 
 
Àrea de Màrqueting  Cambra de Comerç de Sabadell 
Tel. 937 451 212  Av. Francesc Macià, 35 
marqueting@cambrasabadell.org  08206 Sabadell 

 

· Resolució CLT/1360/2021 del Departament de Cultura, de 5 de maig, per la qual es dona 

publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals pel 

qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per fer front 

a les despeses financeres dels préstecs atorgats per l'Institut Català de Finances a empreses i 

entitats culturals per cobrir necessitats de liquiditat derivades de l'impacte de la COVID-19. 

 

· Resolució CLT/1362/2021 del Departament de Cultura, de 3 de maig, per la qual es dona 

publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel 

qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no 

competitiva, per compensar les pèrdues per cancel·lació d'espectacles d'arts escèniques i 

concerts per motius mèdics relacionats amb la COVID-19 per a l'any 2021 (ref. BDNS 561883). 

 

· Resolució del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, de 5 de maig, per la qual 

s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts extraordinaris en l’àmbit de les 

activitats dels parcs infantils privats i l’oci nocturn, afectats econòmicament per les mesures de 

tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19. 

 

· Resolució CLT/1296/2021 del Departament de Cultura, de 29 d'abril, per la qual es dona 

publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel 

qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no 

competitiva, per compensar les pèrdues dels dramaturgs per la reducció forçada dels 

aforaments en espais escènics amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, per a 

l'any 2021 (ref. BDNS 561082). 

 

· Resolució TSF/1285/2021 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de 26 d'abril, per 

la qual s'obre la convocatòria 2021 d'ajuts a entitats sense ànim de lucre per la realització del 

Programa de mesures actives per a la inserció de persones destinatàries de la renda garantida 

de ciutadania i mesures de flexibilització de les bases reguladores (ref. BDNS 560298). 

 

· Resolució SLT/1278/2021 del Departament de Salut, de 30 d'abril, per la qual es prorroguen i es 

modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la 

pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. 

 

· Resolució CLT/1255/2021 del Departament de Cultura, de 28 d'abril, per la qual es dona 

publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel 

qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de les subvencions per 

compensar les pèrdues per cancel·lació d'espectacles d'arts escèniques i concerts per motius 

mèdics relacionats amb la COVID-19. 

 

· Ordre TSF/86/2021 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de 27 d'abril, per la 

qual s'aproven les bases reguladores dels programes mixtos d'orientació i formació professional 

per a l'ocupació per a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal  
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d'ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19, que promou el Consorci per a 

la Formació Contínua de Catalunya. 

 

· Resolució del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, de 27 d'abril, per la 

qual s’amplia l’import màxim de la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit de 

les activitats dels parcs infantils privats i l’oci nocturn, afectats econòmicament per les mesures 

de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19 (ref. BDNS 554699). 

 

· Resolució CLT/1186/2021 del Departament de Cultura, de 22 d'abril, per la qual es dona 

publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel 

qual s'aprova la tercera modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de 

subvencions per compensar les pèrdues per la reducció forçada dels aforaments en espais 

escènics i musicals amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. 

 

· Resolució CLT/1184/2021 del Departament de Cultura, de 22 d'abril, per la qual es dona 

publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel 

qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per 

compensar les pèrdues dels dramaturgs per la reducció forçada dels aforaments en espais 

escènics amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. 

 

· Resolució SLT/1178/2021 del Departament de Salut, de 23 d'abril, per la qual es prorroguen i es 

modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la 

pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. 

 

· Resolució EMC/1160/2021 del Departament d'Empresa i Coneixement, de 20 d'abril, sobre 

la tercera ampliació de l'import màxim inicial de la dotació pressupostària corresponent a la 

Resolució EMC/3015/2020, de 20 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la 

concessió de subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats 

econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (ref. BDNS 534914) (DOGC núm. 8280, de 

25.11.2020). 

 

· Resolució SLT/1088/2021 del Departament de Salut, de 16 d'abril, per la qual es prorroguen les 

mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de 

COVID-19 al territori de Catalunya. 

 

· Resolució del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, de 15 d'abril, per la 

qual s’amplia l’import màxim de la convocatòria per a la concessió d’ajuts extraordinaris al 

sector del comerç al detall amb establiments de productes no essencials i una superfície 

superior a 400 metres quadrats i als establiments o locals comercials que es trobin dins de 

centres, galeries o recintes comercials, afectats econòmicament per les mesures de salut pública 

ocasionades per la pandèmia de la COVID-19 (ref. BDNS 552238). 
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· Resolució del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, de 7 d'abril, per la 

qual s’amplia l’import màxim de la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit de 

les empreses d’atraccions i serveis de restauració propis de fires i revetlles, fora d’establiments 

permanents, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els 

efectes de la COVID-19 (ref. BDNS 539630). 

 

· Resolució SLT/971/2021 del Departament de Salut, de 8 d'abril, per la qual es prorroguen i es 

modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la 

pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. 

 

· Resolució SLT/845/2021 del Departament de Salut, de 26 de març, per la qual es prorroguen les 

mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de 

COVID-19 al territori de Catalunya. 

 

· Resolució del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, de 24 de març, per la 

qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats dels 

parcs infantils privats i l’oci nocturn, afectats econòmicament per les mesures de tancament 

decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19 (ref. BDNS 554699). 

 

· Resolució TSF/805/2021 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de 19 de 

març, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 per a la concessió dels ajuts 

extraordinaris per al manteniment de l'activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a 

persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formen 

part d'una microempresa (ref. BDNS 554137). 

 

· Resolució TSF/804/2021 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de 19 de 

març, per la qual s'obre la convocatòria extraordinària per a l'any 2021 per a la concessió de 

l'ajut adreçat a les persones afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació com a 

conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a les persones amb contracte fix discontinu 

beneficiàries de la prestació extraordinària (ref. BDNS 554145). 

 

· Resolució del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, de 15 de març, per la 

qual s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts extraordinaris per a organitzadors 

d’activitats firals afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (ref. BDNS 

553510). 

 

· Resolució PRE/734/2021 del Departament de la Presidència, de 9 de març, per la qual s'obre la 

convocatòria per a la concessió d'ajuts extraordinaris i d'emergència per fer front a les 

afectacions econòmiques i socials produïdes en el sector de l'activitat física i l'esport a causa de 

l'ajornament o la suspensió de competicions esportives d'àmbit català, atenent la publicació de 

les resolucions SLT/1/2021, de 4 de gener, SLT/67/2021, de 17 de gener, i SLT/133/2021, de 22 de 

gener, com a conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19 (ref. BDNS 

552491). 
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· Ordre TSF/64/2021 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de 15 de març, per la 

qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió dels ajuts extraordinaris per al 

manteniment de l'activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores 

autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d'una 

microempresa. 

 

· Ordre TSF/63/2021 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de 15 de març, per la 

qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de l'ajut extraordinari adreçat a persones 

treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació com a conseqüència 

de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la 

prestació extraordinària. 

 

· Resolució SLT/716/2021 del Departament de Salut, de 12 de març, per la qual es prorroguen i 

es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la 

pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. 

 

· Resolució del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, de 9 de març, per la qual 

s'aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts extraordinaris per a organitzadors 

d’activitats firals afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19. 

 

· Resolució EMC/671/2021 del Departament d'Empresa, de 5 de març, de segona ampliació de 

l'import màxim inicial de la dotació pressupostària corresponent a la Resolució EMC/3015/2020, 

de 20 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions a 

autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les 

conseqüències de la COVID-19 (ref. BDNS 534914) (DOGC núm. 8280, de 25.11.2020). 
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