MESURES INCORPORADES A LA NORMATIVA ESTATAL I AUTONÒMICA CATALANA
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Procediment administratiu i sector públic; ajuts econòmics generals; habitatge; mesures de foment de l'economia i mesures
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(*) Les normes s’incorporen al dossier en el moment de la publicació al BOE i al DOGC, encara que la data d’aprovació sigui anterior.
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PROCEDIMENT ADMINISTRATIU I SECTOR PÚBLIC
MESURA

NORMATIVA ESTATAL

Regulació de les activitats de publicitat, patrocini, promoció o qualsevol altra Reial Decret 958/2020, de 3 de novembre, de comunicacions comercials de
forma de comunicació comercial de les entitats que desenvolupen activitats les activitats de joc
de joc i les condicions sota les que s’ha de desenvolupar les polítiques de joc
responsable i de protecció a les persones consumidores
Baixa el preu de les mascaretes quirúrgiques a 0,72 euros/unitat
Resolució de 13 de novembre de 2020, de la Direcció General de Cartera
Comú de Serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, que publica
l’Acord de la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments, de 12 de
novembre de 2020, que revisa els imports màxims de venda al públic, en
aplicació d’allò previst a l’article 94.3 del text refós de la Llei de Garanties i
Ús racional dels medicaments i productes sanitaris, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 1/2015, de 24 de juliol

MESURA

NORMATIVA CATALANA

Article 1 – Tarifes i recàrrec de l’impost sobre estàncies en establiments
turístics.

Decret Llei 36/2020, de 3 de novembre, de mesures urgents en l’àmbit de
l’impost sobre les estàncies en establiments turístics i de l’impost sobre la
renda de les persones físiques

Article 2 – Impost renda de les persones físiques. Deducció per obligació de
presentar la declaració de la renda per raó de tenir més d’un pagador.
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AJUTS ECONÒMICS GENERALS
MESURA

NORMATIVA ESTATAL

MESURA

NORMATIVA CATALANA

- Mesures econòmiques de recolzament a les persones treballadores
autònomes, persona física i a les persones treballadores autònomes que
formin part de microempreses


Decret Llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de
caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19

Ajuda extraordinària i puntual en forma de prestació econòmica de
pagament únic per un import fix de 2.000 euros per persones
treballadores autònomes, que siguin persones físiques o que formin
part de microempreses (articles 1 a 7)

- Mesures de caràcter social en l’àmbit de la cultura


Ajuda extraordinària en forma de prestació econòmica de pagament
únic per un import fix de 750 euros destinada a persones
professionals i tècniques de les arts escèniques, visuals, música i
audiovisual i altres activitats culturals suspeses en raó de la crisi
sanitària a Catalunya (articles 8 a 12)

- Mesures extraordinàries en matèria de preus de serveis socials




Increment de preus en matèria de serveis socials a les persones grans,
amb discapacitat, amb problemàtica social derivada de malaltia
mental i atenció precoç (article 14)
Increment de preus en matèria de serveis d’atenció a la infància i
l’adolescència i en matèria de l’acollida i l’adopció (article 15)
Complement per fer front als costos addicionals generats en els
serveis socials de caràcter residencial en l’àmbit de la infància i
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l’adolescència (article 16)
Complement per fer front als costos addicionals generats a les
famílies d’acollida de nens i adolescents tutelats per la Generalitat
(article 17)

- Modificació del Decret Llei 25/2020, de 16 de juny, de mesures
extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i administratiu





Modificació de l’aplicació pressupostària i finançament i període
d’execució de la subvenció per a la creació de nova ocupació en
l’àmbit del treball domiciliari de cura (articles 18 i 19)
Modificació de l’Annex 1 de l’Ordre TSF/199/2019, de 8 de
novembre, per la que s’aproven les bases que han de regir la
convocatòria de subvencions per a entitats amb fons provinents del
Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere (article 20)
Disposició addicional: bestreta en les ajudes de foment de la
integració laboral en centres especials de treball

Ajuda extraordinària, de pagament únic, per les empreses del sector d’oci
educatiu i de les activitats extraescolars per afavorir la sostenibilitat
econòmica del sector.
Regulació d’una ajuda extraordinària i puntual, de pagament únic per afavorir
el manteniment de l’activitat de les entitats del tercer sector social dedicades
a l’atenció i defensa dels drets socials de col·lectius vulnerables i en risc
d’exclusió.

Decret Llei 41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de
caràcter social en centres educatius i en l’àmbit de l’educació en l’oci i de les
activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19
Decret Llei 42/2020, de 10 de novembre, de mesures urgents de recolzament
a entitats del tercer sector social
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HABITATGE
MESURA

NORMATIVA CATALANA

- Modificació de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per Decret Llei 37/2020, de 3 de novembre, de reforç a la protecció del dret a
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica:
l’habitatge front els efectes de la pandèmia de la COVID-19




L’obligació dels propietaris d’oferir una proposta de lloguer social
abans d’interposar determinades demandes judicials es fa extensiva a
qualsevol acció executiva derivada e la reclamació de deute
hipotecari i a les demandes de desnonament enumerades a la Llei.
Els procediments que s’iniciïn sense acreditar la formulació de
l’oferta de lloguer social hauran d’interrompre’s fins que l’oferta es
realitzi i resti acreditada.

- Disposició Addicional Tercera: suspensió excepcional i transitòria per
motius sanitaris dels procediments de desnonament i dels llançaments que
afecten llars vulnerables sense alternativa habitacional. Els desnonaments i
llançaments corresponents restaran suspesos mentre duri la vigència de l’estat
d’alarma o d’una mesura que comporti restriccions a la llibertat de circulació
per raons sanitàries, sempre que els afectats es trobin dins del paràmetre de
risc d’exclusió residencial (determinació que correspon als serveis socials de
l’administració pública competent).
Ajudes. Préstecs a comunitats de propietaris. Obres de rehabilitació. Resolució TES/2849/2020, de 10 de novembre, que obre un nou termini de
Ampliació termini sol·licituds fins el 20.11.2020
presentació de sol·licituds i amplia l’import màxim inicial de la dotació
pressupostària de la Resolució TES/1566/2020, de 29 de juny, que obre la
convocatòria, en règim de concurrència pública no competitiva, per l’accés a
ajudes en forma de préstecs a comunitats de propietaris per al finançament
d’obres de rehabilitació d’edificis d’habitatges per l’any 2020
Ajudes. Préstecs a comunitats de propietaris gestionades per l’Agència de Resolució TES/2850/2020, de 10 de novembre, que amplia el termini de
l’Habitatge de Catalunya.
presentació previst a la Resolució TES/330/2020, d’11 de febrer, que obre la
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convocatòria en règim de concurrència pública no competitiva, per l’accés
ajudes en forma de préstecs a comunitats de propietaris dels barris gestionats
per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per al finançament d’obres de
rehabilitació d’edificis d’habitatges, per l’any 2020
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MESURES DE FOMENT DE L’ECONOMIA I MESURES APLICABLES A EMPRESES
MESURA

NORMATIVA ESTATAL

Subvencions. Reial Societat Geogràfica i Observatori de l’Ebre.

Reial Decret 880/2020, de 6 d’octubre, que regula la concessió directa de
subvencions a la Reial Societat Geogràfica i a l’Observatori de l’Ebre durant
l’exercici pressupostari 2020

Subvencions. Polítiques urbanes, arquitectura i edificació.

Reial Decret 881/2020, de 6 d’octubre, que regula la concessió directa de
subvencions en matèria de polítiques urbanes, arquitectura i edificació pel
Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana durant l’exercici
pressupostari 2020

Subvencions. Associació Naviliers Espanyols.

Reial Decret 882/2020, de 6 d’octubre que regula la concessió directa de
subvencions a l’Associació de Naviliers Espanyols (ANAVE), per
proporcionar embarcacions de pràctiques als alumnes de la Marina Mercant
durant l’exercici pressupostari 2020

Reial Decret 916/2020, de 20 d’octubre, que regula la concessió directa de
subvencions destinades al finançament del transport públic regular de
viatgers de Madrid, Barcelona, València i les Illes Canàries
Subvencions. CETMO. Desenvolupament d’activitats GTMO 5+5.
Reial Decret 928/2020, de 27 d’octubre, que regula la concessió directa d’una
subvenció al Centre d’Estudis de Transports del Mediterrani Occidental
(CETMO), per al desenvolupament d’activitats de secretariat del Grup de
Ministres de Transports del Mediterrani Occidental (GTMO 5+5) durant
l’exercici pressupostari 2020
- Mesures extraordinàries de protecció per desocupació (article 1): regula un Reial Decret – llei 32/2020, de 3 de novembre, que aprova mesures socials
subsidi especial per desocupació amb caràcter de prestació econòmica complementàries per la protecció de la desocupació i de recolzament al sector
(beneficiaris, sol·licitud, gestió i resolució)
cultural
Subvencions. Transport públic de viatgers: Madrid, Barcelona, València i
Illes Canàries.

- Mesures de recolzament i protecció per desocupació d’artistes i altres
professionals que desenvolupen la seva activitat en les arts escèniques i
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espectacles públics (articles 2 a 4):
 Article 2 – Ampliació de l’accés extraordinari a la prestació per
desocupació d’artistes en espectacles públics que no es trobin
afectats per procediments de suspensió de contractes i reducció de
jornada regulades pel Reial Decret – llei 8/2020, de 17 de març
 Article 3 – Regulació d’un subsidi per desocupació excepcional per a
personal tècnic i auxiliar del sector de la cultura (beneficiaris,
termini, sol·licitud, quantia i duració, etc).
 Article 4 – Accés extraordinari a la prestació per desocupació dels
professionals taurins
- Disposició Addicional Primera: suspensió temporal del requisit
d’acreditació de cerca activa de feina en l’accés al programa de renda activa
d’inserció i al subsidi extraordinari per desocupació
- Disposició Addicional Segona: determinació de la duració del subsidi per
desocupació per a treballadors fixos – discontinus
- Disposició Transitòria Única: Sol·licituds de prestacions per desocupació
formulades o resoltes favorablement a l’empara de l’article 2 del Reial Decret
– llei 17/2020, de 5 de maig, que aprova mesures de recolzament al sector
cultural i de caràcter tributari per fer front a l’impacte econòmic i social de la
COVID-19
Subvencions. Entitats del Tercer Sector d’Acció Social d’àmbit estatal.

Reial Decret – llei 33/2020, de 3 de novembre, que adopta mesures urgents
de recolzament a entitats del Tercer Sector d’Acció Social d’àmbit estatal

MESURA

NORMATIVA CATALANA
Resolució TSF/2689/2020, de 15 d’octubre, que obre la convocatòria
anticipada per l’any 2021 per la concessió de subvencions corresponents a la
Línia 2, Entitats contractants del Programa 30 Plus per a la inserció de
persones desocupades de 30 i més anys

Subvencions. Inserció de persones desocupades de 30 i més anys.
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Subvencions. Increment de la línia de subvencions per micro i petites
empreses afectades per la COVID-19.

Resolució EMC/2579/2020, de 19 d’octubre, de tercera ampliació de l’import
de la dotació pressupostària de la Resolució EMC/1317/2020, de 9 de juny,
que fa pública la convocatòria de la línia de subvencions per micro i petites
empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya
afectades econòmicament per la COVID-19

Ajudes. Venda de productes agroalimentaris.

Ordre ARP/178/2020, de 19 d’octubre, que aprova les bases reguladores de
les ajudes de minimis destinades a la promoció i foment de la venda de
proximitat a Catalunya.

Subvencions. Programes de Formació Professional per l’Ocupació per a Ordre TSF/179/2020, de 19 d’octubre, de modificació de l’Ordre
persones treballadores desocupades. Promogut pel Servei Públic d’Ocupació TSF/170/2018, de 8 d’octubre, que aprova les bases reguladores per la
de Catalunya. Modificació de l’Ordre TSF/170/2018, de 8 d’octubre.
concessió de subvencions per la realització de Programes de Formació
Professional per l’Ocupació dirigides prioritàriament a persones treballadores
desocupades, que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
Aprova les regles aplicables per modificar els contractes d’arrendament dels Decret Llei 34/2020, de 20 d’octubre, de mesures urgents de recolzament a
locals on hi hagi negocis tancats a causa de les restriccions per fer front a la l’activitat econòmica en locals de negoci arrendats
crisi sanitària de la COVID-19:
-En els contractes subscrits a partir de l’1 de gener de 1995 podrà negociarse la renda del lloguer.
-En cas de no existir acord entre les parts s’aplicaran les següents regles:
a) En cas de suspensió de l’activitat, la renta i altres quantitats hauran de
reduir-se en un 50% mentre durin les mesures de restricció.
b) En cas de restricció parcial de l’aprofitament material de l’immoble,
la renta i altres quantitats hauran de reduir-se en una proporció igual a la
meitat de la pèrdua d’aprofitament de l’immoble, mentre durin les
mesures de restricció.
c) La prestació de serveis d’entrega a domicili o recollida de productes
no afecta a l’aplicació de les reduccions previstes.
d) La part arrendatària podrà exigir a la part arrendadora que imputi total
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o parcialment l’obligació de pagar les rendes i altres quantitats degudes
que hagin vençut, excepte la fiança legal obligatòria i altres garanties
depositades. Aquestes quantitats hauran de reintegrar-se en el termini
d’un any comptat des de la desaparició de les circumstàncies o abans de
la finalització del contracte si té una duració inferior a un any.
e) En cas que les mesures de restricció es prolonguin més de tres mesos
en el transcurs d’un any, la part arrendatària pot optar per desistir del
contracte sense penalització i fins a tres mesos després del cessament
complet de les mesures, sempre que ho notifiqui amb un mes
d’antelació.
Ajudes a les línies del Pla d’assegurances agràries
Resolució ARP/2633/2020, de 22 d’octubre, que convoca les ajudes a les
línies del Pla d’assegurances agràries 2020 no cobertes per la Resolució
Crèdits efectivament disponibles de les ajudes del Pla d’assegurances ARP/1084/2020, de 18 de maig
agràries 2020.
Resolució ARP/2631/2020, de 20 d’octubre, que declara els crèdits
efectivament disponibles de les ajudes a les línies del Pla d’assegurances
agràries 2020 convocades a través de la Resolució ARP/1084/2020, de 18 de
maig
Subvencions. Ajudes a productors agraris per compensar la pèrdua Resolució ARP/2597/2020, de 21 d’octubre, que obre una nova convocatòria
d’ingressos arrel de la crisi sanitària de la COVID-19. Nova convocatòria.
de les ajudes 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
Subvencions. Projectes de clústers. Competitivitat.
Resolució EMC/2615/2020, de 21 d’octubre, que modifica la Resolució
EMC/2501/2020, de 6 d’octubre, que obre la convocatòria per l’any 2020 de
la línia d’ajudes per la concessió de subvencions a iniciatives d’esforç de la
competitivitat per projectes de clústers
Ajudes. Promoció i foment de la venda de proximitat a Catalunya.

Subvencions. Impuls start-ups i projectes I+D.

Resolució ART/2610/2020, de 21 d’octubre, que convoca les ajudes de
minimis corresponents a l’any 2020 – 2021 per la promoció i foment de la
venda de proximitat de Catalunya
Resolució EMC/2608/2020, de 21 d’octubre, que obre la convocatòria per
l’any 2020 de la línia de subvencions per la realització de projectes
d’investigació industrial i desenvolupament experimental entre empreses
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catalanes i desenvolupadors de tecnologia acreditades TECNIO (projectes
INNOTEC), de les bases reguladores de la línia de subvencions destinades a
impulsar start-ups (en fase inicial) i projectes I+D
Subvencions. Incentivar el creixement en les fases inicials de start-ups Resolució EMC/2609/2020, de 21 d’octubre, que obre la convocatòria per
tecnològiques.
l’any 2020 de la línia de subvencions destinades a incentivar el creixement en
fases inicials de start-ups tecnològiques (empreses emergents amb tecnologia
pròpia), de les bases reguladores de la línia de subvencions destinades a
impulsar starts-ups (en fase inicial) i projectes I+D
Subvencions.
Realització
projectes
d’investigació
industrial
i Resolució EMC/2613/2020, de 21 d’octubre, que obre la convocatòria per
desenvolupament experimental amb cooperació internacional.
l’any 2020 de la línia de subvencions per la realització de projectes
d’investigació industrial i desenvolupament experimental amb cooperació
internacional (projectes nuclis I+D internacional), de les bases reguladores de
la línia de subvencions destinades a impulsar start-ups (en fase inicial) i
projectes I+D
Ajudes. Assegurances d’hivernacles.
Resolució ARP/2632/2020, de 22 d’octubre, que convoca les ajudes a les
assegurances dels hivernacles corresponents a la campanya 2020-2021
Subvencions. Ampliació terminis. Entitats de serveis socials destinades a Resolució TSF/2612/2020, de 22 d’octubre, que amplia diferents terminis
actuacions d’inversió.
que estableix l’Ordre TSF/140/2018, d’1 d’agost, que aprova les bases que
han de regir la convocatòria de subvencions per a entitats de serveis socials
destinades a actuacions d’inversió per adequar la normativa vigent per la
concertació d’aquests serveis, a càrrec dels fons provinents d’herències
intestades a favor de la Generalitat de Catalunya
Ajudes. Finançament projectes d’investigació: “Replegar-se per créixer: Resolució EMC/2607/2020, de 22 d’octubre, que modifica la Resolució
l’impacte de les pandèmies en un món sense fronteres visibles”
EMC/1729/2020, de 16 de juliol, que aprova les bases reguladores de les
ajudes pel finançament de projectes d’investigació, en el marc de la
convocatòria “Replegar-se per créixer: l’impacte de les pandèmies en un món
sense fronteres visibles” (Pandèmies 2020)
Subvencions. Cancel·lació de concerts o espectacles en festivals de música.
Resolució CLT/2648/2020, de 22 d’octubre, que dona publicitat a l’Acord del
Consell d’Administració de l’Oficina de Recolzament a la Iniciativa Cultural
que aprova la convocatòria per la concessió de subvencions, en règim de
concurrència no competitiva, per compensar pèrdues per la cancel·lació de
concerts o espectacles en festivals de música durant l’any 2020, amb motiu
de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19
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Ajudes del Fons Europeu Marítim.

Resolució ARP/2675/2020, de 22 d’octubre, que convoca les ajudes que
estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca relatius a la protecció i
recuperació de la biodiversitat i els ecosistemes marins i règims de
compensació en el marc de les activitats pesqueres sostenibles i recollida de
residus marins corresponents a l’any 2021

Resolució ARP/2730/2020, de 21 d’octubre, que convoca ajudes del Fons
Europeu Marítim i de la Pesca en la transferència de coneixements entre
investigadors i pescadors i la innovació en el sector de l’aqüicultura
corresponent a 2020
Subvencions. Plans de formació per empleats de les administracions Resolució PDA/2846/2020, de 22 d’octubre, que obre la convocatòria per la
públiques locals.
concessió d’ajudes destinades al finançament de plans de formació per a
l’ocupació d’empleats públics de les administracions públiques locals per
l’any 2021
Subvencions. Ens locals. Danys al domini públic hidràulic.
Resolució TES/2688/2020, de 27 d’octubre, de convocatòria per la concessió
de subvencions dirigides als ens locals per l’execució d’actuacions de
prevenció i reparació de danys en el domini públic hidràulic de les lleres
públiques de la part catalana de les conques en trams urbans dels anys 2020 i
2021
Subvencions. Empreses discogràfiques.
Resolució CLT/2727/2020, de 28 d’octubre, que modifica la dotació de la
convocatòria per la concessió de subvencions, en règim de concurrència
competitiva, per a activitats de les empreses discogràfiques
Ajudes. Inversions empresarials d’alt impacte.
Resolució EMC/2709/2020, de 28 d’octubre, que modifica la Resolució
EMC/1572/2020, de 29 de juny, que obre la convocatòria per l’any 2020 del
programa d’ajudes a inversions empresarials d’alt impacte
Subvencions. Nuclis d’investigació industrial i desenvolupament Resolució EMC/2710/2020, de 28 d’octubre, que modifica la Resolució
experimental per incentivar aquestes activitats en projectes d’economia EMC/1767/2020, de 17 de juliol, que obre la convocatòria per a l’any 2020
circular.
de la línia de subvencions a nuclis d’investigació industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la realització d’activitats
d’investigació industrial i desenvolupament experimental en projectes
d’economia circular, específicament en l’àmbit de residus
Subvencions. Projectes i plans editorials.
Resolució CLT/2745/2020, de 30 d’octubre, que modifica la dotació de la
segona convocatòria per la concessió d’ajudes a projectes i plans editorials,
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en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d’aportacions
reintegrables i subvencions
Subvencions. Línia MUJER i l’acció COOR del Programa de Treball i Resolució TSF/2831/2020, de 30 d’octubre, que obre la convocatòria, per
Formació.
l’any 2020, per la concessió de subvencions de la línia MUJER i l’acció
COOR del Programa de Treball i Formació (SOC-TRFO MUJER i COOR).
Articles 1 a 11: Subvencions per compensar la pèrdua per cancel·lació Decret Llei 38/2020, de 3 de novembre, que adopta mesures en l’àmbit
d’espectacles i activitats culturals amb motiu de la COVID-19.
cultural per pal·liar els efectes de la crisi generada per la pandèmia de la
COVID-19
Articles 12 a 21: Subvencions per donar recolzament al finançament de les
despeses de funcionament d’empreses i entitats culturals durant la situació de
crisi sanitària ocasionada per la COVID-19
Subvencions. Nous espectacles de circ de sala i de carrer de caràcter Resolució CLT/2768/2020, de 3 de novembre, que dona publicitat a l’acord
professional per al període 2020-2023.
del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals de
modificació de les bases específiques que ha de regir la concessió de
subvencions a la producció de nous espectacles de circ de sala i de carrer de
caràcter professional per l’any 2020-2023
Subvencions. Nous espectacles de dansa de sala i de carrer de caràcter Resolució CLT/2769/2020, de 3 de novembre, que dona publicitat a l’acord
professional per al període 2020-2023.
del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals de
modificació de les bases específiques que ha de regir la concessió de
subvencions a la producció de nous espectacles de dansa de sala i de carrer de
caràcter professional per l’any 2020-2023
Subvencions. Nous muntatges teatrals de sala i de carrer de caràcter Resolució CLT/2770/2020, de 3 de novembre, que dona publicitat a l’acord
professional per al període 2020-2023.
del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals de
modificació de les bases específiques que ha de regir la concessió de
subvencions a la producció de nous espectacles de muntatges teatrals de sala i
de carrer de caràcter professional per l’any 2020-2023
Subvencions. Espais escènics i musicals. Per reducció forçada dels Resolució CLT/2789/2020, de 4 de novembre, que dona publicitat a l’Acord
aforaments.
del Consell d’Administració de l’Oficina de Recolzament a la Iniciativa
Cultural per la que s’aproven 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
Subvencions. Despeses d’empreses i entitats culturals durant la situació de Resolució CLT/2796/2020, de 3 de novembre, que modifica la dotació de la
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crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Subvencions. Producció de curtmetratges cinematogràfics. Modificació
plurianual de la dotació econòmica.

Beques. Investigació i innovació en els àmbits de les arts visuals, dels nous
sectors creatius, de les arts escèniques, de la música i del pensament per l’any
2020.

Ajudes per afavorir el manteniment de l’activitat econòmica de les persones
treballadores autònomes, persona física, i de les persones treballadores
autònomes que formen part d’una microempresa. Import fix de 2.000 euros.

Subvencions. Professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya
afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.

Convocatòria línia ACOL. Programa de Treball i Formació.
Subvencions. Agents d’ocupació i desenvolupament local. Pròrrogues.
Subvencions. Distribució i explotació d’espectacles.

segona convocatòria per la concessió de subvencions en règim de
concurrència no competitiva, per a les despeses de funcionament d’empreses
i entitats culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la
COVID-19
Resolució CLT/2803/2020, de 3 de novembre, que modifica la distribució
plurianual de la dotació de la convocatòria per a la concessió de subvencions,
en règim de concurrència competitiva, per a la producció de curtmetratges
cinematogràfics
Resolució CLT/2797/2020, de 4 de novembre, que dona publicitat a l’Acord
del Consell d’Administració de l’Oficina de Recolzament a la Iniciativa
Cultural, que aprova la segona convocatòria en l’àmbit de les arts, per la
concessió de beques, en règim de concurrència competitiva, per a la
investigació i la innovació en els àmbits de les arts visuals, dels nous sectors
creatius, de les arts escèniques, de la música i del pensament per l’any 2020
Resolució TSF/2799/2020, de 4 de novembre, que aprova la convocatòria
d’ajudes per afavorir el manteniment de l’activitat econòmica de les persones
treballadores autònomes, persona física, i de les persones treballadores
autònomes que formen part d’una microempresa front els efectes de les noves
mesures adoptades per fer front a la COVID-19
Resolució EMC/2783/2020, de 4 de novembre, de modificació de la
Resolució EMC/843/2020, de 13 d’abril, que fa pública la convocatòria de la
línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de
Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19
Resolució TSF/2817/2020, de 4 de novembre, que obre la convocatòria de la
línia ACOL per l’any 2020 en relació a les actuacions del Programa de treball
i formació
Resolució TSF/2820/2020, de 4 de novembre, que obre la convocatòria per
l’any 2020 per la concessió de subvencions destinades a les pròrrogues dels
agents d’ocupació d’ocupació i desenvolupament local
Resolució CLT/2807/2020, de 5 de novembre, que modifica la dotació de la
segona convocatòria per la concessió d’ajudes a la distribució i explotació
d’espectacles, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats
d’aportacions reintegrables i subvencions
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Subvencions. Autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya.
Subvencions. Despeses funcionament d’empreses i entitats culturals.

Subvencions. Bodegues amb denominació d’origen.
Ajudes. Xarxes d’inversors privats d’ACCIÓ.
Subvencions. Acció de formació en àrees prioritàries. Persones treballadores
desocupades.

Resolució EMC/2810/2020, de 6 de novembre, que aprova les bases de la
línia de subvencions per autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya
afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19
Resolució CLT/2814/2020, de 6 de novembre, de convocatòria per a la
concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per
donar recolzament al finançament de despeses de funcionament d’empreses i
entitats culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la
COVID-19.
Ordre EMC/195/2020, de 9 de novembre, que aprova les bases reguladores
de la línia de subvencions per les bodegues amb denominació d’origen
afectades econòmicament per la crisi sanitària provocada per la COVID-19
Resolució EMC/2832/2020, de 9 de novembre, que aprova les bases
reguladores de la línia d’ajudes a les xarxes d’inversors privats d’ACCIÓ
Resolució TSF/2866/2020, d’11 de novembre, que obre la convocatòria per
l’any 2020 de les subvencions per a la realització d’accions de formació
d’oferta en àrees prioritàries dirigides prioritàriament a persones treballadores
desocupades que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
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ACTIVITAT ADMINISTRATIVA DE POLICIA (AUTORITZACIÓ, INSPECCIÓ I SANCIÓ)
MESURA
Aspectes generals:
-

NORMATIVA ESTATAL
Reial Decret 926/2020, de 25 d’octubre, que declara l’estat d’alarma per
contenir la propagació d’infeccions causades pel SARS-CoV-2

Estat d’alarma a tot el territori nacional
Duració: finalitzarà a les 00:00h del 9 de novembre de 2020, sense
perjudici de les pròrrogues que puguin establir-se

Mesures aprovades:
-

-

-

-

Article 5 - Toc de queda de 23:00h a 6:00h. Les CCAA podran
determinar que l’hora d’inici sigui entre les 22:00 i les 00:00h i
l’hora de finalització entre les 5:00 i les 7:00h.
Article 6 - Es restringeix l’entrada i sortida a les CCAA i ciutats amb
estatut d’autonomia, excepte per aquells desplaçaments degudament
justificats. Les autoritats competents delegades podran limitar
l’entrada i sortida de persones en àmbits territorials geogràficament
inferiors a la comunitat autònoma i ciutat, amb les excepcions
previstes a l’article 6.1.
Article 7 – Limitació de la permanència de grups de persones en
espai públics i privats condicionada a que no superi el màxim de 6
persones, excepte que es tracti de convivents i sense perjudici de les
excepcions que s’estableixin en relació a dependències, instal·lacions
i establiments oberts al públic. Les autoritats competents delegades
podran determinar que el nombre màxim de persones sigui inferior a
sis persones.
Article 8 - Es limita la permanència de persones en llocs de culte a
través de la fixació d’aforaments per a les reunions, celebracions i
trobades religioses per part de l’autoritat competent delegada.
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Concrecions de les mesures:
-

-

Les mesures dels articles 6, 7 i 8 tindran una eficàcia mínima de 7
dies naturals i la mesura de l’article 5 (toc de queda) serà eficaç a tot
el territori des de l’entrada en vigor del Reial Decret (25/10/2020). A
la Comunitat Autònoma de Canàries el toc de queda serà eficaç si
l’autoritat competent delegada ho determini.
Les autoritats competents delegades podran modular, flexibilitzar i
suspendre l’aplicació de les mesures previstes als articles 6, 7 i 8 a
l’àmbit territorial que determinin a la vista de l’evolució dels
indicadors sanitaris, epidemiològics, socials, econòmics i de
mobilitat.

Altres qüestions a tenir en compte:
-

Règim sancionador: article 10 de la Llei Orgànica 4/1981, de 1 de
juny, dels estats d’alarma, d’excepció i setge.
L’estat d’alarma no impedirà el desenvolupament ni la realització de
les actuacions electorals precises per a la celebració d’eleccions
convocades a parlaments de comunitats autònomes (disposició
addicional única).

Pròrroga de l’estat d’alarma des de les 00:00 hores del dia 9 de novembre de
2020 fins les 00:00 hores del dia 9 de maig de 2021.

Reial Decret – llei 956/2020, de 3 de novembre, que prorroga l’estat d’alarma
declarat pel Reial Decret 926/2020, de 25 d’octubre, que declara l’estat
d’alarma per contenir la propagació d’infeccions causades pel SARS-CoV-2
Afegeix la denegació d’entrada a totes les persones de tercers països que no Ordre INT/1006/2020, de 29 d’octubre, que modifica l’Ordre INT/657/2020,
compleixin amb els requisits de control sanitari establerts pel Ministeri de de 17 de juliol, que modifica els criteris per l’aplicació d’una restricció
Sanitat (art.1.1) i s’amplia els efectes de les restriccions fins el 30 de temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió
novembre de 2020 (disposició final única).
Europea i països associats Schengen per raons d’ordre públic i salut pública
amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19
Controls sanitaris en els punts d’entrada al país.
Resolució d’11 de novembre de 2020, de la Direcció General de Salut
- Annex 1: formulari de control sanitari via aèria;
Pública, relativa als controls sanitaris a realitzar en els punts d’entrada a
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-

Annex 2: formulari de control sanitari via marítima;
Espanya
Annex 3: llistat de països i zones a les quals s’exigeix als passatgers
que procedeixin d’ells una prova diagnòstica d’infecció activa per
SARS-CoV-2 amb resultat negatiu com a requisit d’entrada a
Espanya

MESURA

NORMATIVA CATALANA

Apartat 4. Reunions i trobades. Es prohibeixen les reunions de més de 6 Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, que adopta noves mesures en
persones, llevat el grup de la “bombolla de convivència”. No es permet el matèria de salut pública per la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de
la COVID-19 al territori de Catalunya
consum d’aliments ni de begudes.
Apartat 5. Empreses de servei i comerç minorista. Compliment dels requisits
següents: 1) Reduir al 30% l’aforament total de l’establiment; 2) Establir
sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o internet i
3) Aplicar de forma rigorosa les mesures higièniques, de prevenció i de
seguretat.
Apartat 6. Actes religiosos i cerimònies civils. Limitar l’assistència al 50% de
l’aforament.
Apartat 8. Activitats culturals d’arts escèniques i musicals, cinema o
exposicions, instal·lacions i equipaments esportius. Reducció al 50% de
l’aforament de l’establiment i compliment de les indicacions dels plans
elaborats pel Comitè de Direcció del PROCICAT. Parcs d’atraccions.
Tancament total. Parcs i jardins de titularitat pública i àrees de joc infantil. Es
mantenen oberts fins les 20h, seguint les pautes d’ús i manteniment
aprovades pel PROCICAT.
Apartat 10. Hoteleria i restauració. Suspensió de l’activitat. Només es pot
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prestar servei d’entrega a domicili o recollida a l’establiment amb cita prèvia.
Apartat 12. Activitat docent universitària. La docència passa a format virtual.
Apartat 13. Congressos, convencions, fires comercials i festes majors.
Suspensió. *Els mercats no sedentaris poden mantenir la seva activitat a una
reducció del 30% de la capacitat d’aforament màxim del recinte.
(*) Apartat 18. Entrada en vigor. Aquesta resolució va entrar en vigor a la
matinada del dia 16.10.2020, excepte els apartats 4, 6 (respecte als actes
religiosos) i 12, que van entrar en vigor al voltant de les 13:30h del mateix
dia, un cop ratificades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Introdueix les mesures següents:
Resolució SLT/2568/2020, de 19 d’octubre, que modifica la Resolució
SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, que adopta noves mesures en matèria de
1) Les botigues que estaven obertes 24h hauran de tancar a les 22h i salut pública per la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la
obrir a les 7h.
COVID-19 al territori de Catalunya
2) Els equipaments cívics no podran realitzar activitats presencials
amb caràcter general.

-

-

Decret Llei 35/2020, de 20 d’octubre, de modificació del Decret Llei
Modifica l’article 1 del Decret Llei 19/2020, de 19 de maig
19/2020, de 19 de maig i del Decret Llei 20/2020, de 28 de juliol, en matèria
Modifica els articles 1, 3, 4, 5 i 7 del Decret Llei 29/2020, de 28 de d’adopció de mesures socials i sanitàries per pal·liar els efectes de la
juliol
pandèmia generada per la COVID-19
Facultar la consellera de Salut i el conseller d’Interior perquè adoptin Decret 127/2020, de 25 d’octubre, per l’adopció de mesures necessàries en el
les resolucions per fer efectives les mesures que siguin necessàries territori de Catalunya durant la declaració de l’estat d’alarma front la situació
durant la declaració d’estat d’alarma en el territori de Catalunya.
d’emergència sanitària provocada per la COVID-19

- Entrada en vigor: 25.10.2020
Mesures de restricció de mobilitat nocturna:
-

Resolució SLT/2620/2020, de 25 d’octubre, que adopta mesures de salut
pública, de restricció de mobilitat nocturna, per la contenció del brot
Prohibició dels desplaçaments i la circulació per les vies públiques epidèmic de la pandèmia de COVID-19 a Catalunya
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-

entre les 22:00h i les 06:00h
S’exclouen d’aquesta prohibició els desplaçaments per assistència
sanitària d’urgència i per anar a la farmàcia de forma urgent,
desplaçaments a llocs de feina o retorn al domicili, cura de persones
grans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o
especialment vulnerables, actuacions urgents davant òrgans judicials,
retorn al lloc de residència habitual, cura de mascotes i animals de
companyia (limitat a la franja horària d’entre 04:00 i 06:00h) o causa
de força major i altres situació de necessitat justificada.

Horaris de tancament:
-

Les activitats de serveis i de comerç minorista i de restauració i les
activitats culturals, d’espectacles públics, recreatives i esportives
tindran horari de tancament a les 21.00 hores o a les 22.00 hores per
a les activitats culturals i espectacles públics i de prestació de serveis
de restauració a domicili.

Aplicabilitat:
-

Les mesures anteriors són aplicables a totes les persones que es
trobin i circulin a Catalunya, així com a les persones titulars de
qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d’ús públic
o obert al públic ubicat a l’àmbit territorial.

Inspecció i règim sancionador:
-

Correspon als Ajuntaments i a l’Administració de la Generalitat de
Catalunya la inspecció, vigilància i control de les mesures
establertes. L’incompliment d’aquestes mesures es objecte de règim
sancionador d’acord amb el Decret llei 30/2020, de 4 d’agost, que
estableix el règim sancionador específic per incompliment de
mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi
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sanitària de la COVID-19.
Duració de les mesures:
- La resolució produeix efectes des de la publicació al DOGC
(25.10.2020) i tindrà efectes durant 15 dies.
Resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, que prorroga i modifica les
mesures en matèria de salut pública per la contenció del brot epidèmic de la
Art. 2 - Limitació de l’entrada i sortida de persones del territori de pandèmia de COVID-19 en el territori de Catalunya
Catalunya, excepte per aquells desplaçaments, degudament
justificats, que es produeixen pels motius recollits a la Resolució
(assistència a centres sanitaris, compliment d’obligacions laborals,
retorn al lloc de residència habitual, etc.).
Art. 3 – Es recomana que els desplaçaments es basin en les
“bombolles de convivència” (grup de persones que viuen sota un
mateix sostre) o de “bombolla ampliada” (grup de persones que
inclou el grup de convivència i un altre grup acotat de persones).
Art. 5 – Es prohibeixen les reunions de més de 6 persones, excepte
que pertanyin a la “borbolla de convivència”. No es permet el
consum d’aliments ni begudes.
Art. 6 – Nous aforaments en els establiments i locals comerç
minoristes amb una superfície igual o inferior a 800m2.
Art. 7 – Reducció d’aforament al 30% dels actes religiosos i
cerimònies civils.
Art. 9 – Es suspenen les activitats culturals d’arts escèniques i
musicals. Els arxius, museus, sales d’exposicions, galeries d’art i
centres de creació i arts visuals hauran de limitar el seu aforament al
33%. L’accés a biblioteques es manté només per la recollida i entrega
de documents reservats al préstec.
Art. 12 – Els centres educatius hauran de reduir l’assistència
presencial de l’alumnat en estudis post obligatoris. Queden suspeses
les activitats d’oci infantil i juvenil, l’esport escolar i les
extraescolars (excepte aquelles que es realitzin al mateix centre

Mesures especials en matèria de salut pública, entre les que destaquen:
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educatiu amb els grups constants que coincideixin amb els grups de
convivència de l’activitat lectiva).
Art. 15 – Es suspenen les celebracions presencials de congressos,
convencions, fires comercials i festes majors. Els mercats no
sedentaris poden mantenir la seva activitat amb una reducció del
30%.
Art. 17 – Les activitats permeses podran realitzar-se de 06.00 a 21.00
hores (en el cas d’activitats culturals de 06.00 a 22.00 hores).

Pròrroga de les mesures de restricció de mobilitat nocturna previstes a la
Resolució SLT/2620/2020, de 25 d’octubre. També es mantenen els horaris
de tancament
Prorroga les mesures en matèria de salut pública adoptades a la Resolució
SLT/2700/2020, de 29 d’octubre i les mesures de salut pública i restricció de
la mobilitat nocturna de la Resolució SLT/2811/2020, de 6 de novembre.

Resolució SLT/2811/2020, de 6 de novembre, que prorroga les mesures de
salut pública, de restricció de mobilitat nocturna, per a la contenció del brot
epidèmic de la pandèmia de COVID-19 en el territori de Catalunya
Resolució SLT/2875/2020, de 12 de novembre, que prorroga i modifica les
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya

Entre les mesures prorrogades destaquen les següents:
-

-

Restricció entrada i sortida de Catalunya, excepte en aquells casos
degudament justificats.
Prohibició de circular per la via pública entre les 22.00 hores i les
06.00 hores, excepte en aquells casos degudament justificats.
Horaris de tancament activitats: entre 06.00 i 21.00 hores (entre
06.00 i 22.00h per les activitats culturals permeses i entre 06.00 i
23.00h pels serveis de restauració a domicili).
Es manté la prohibició de les trobades de més de 6 persones, excepte
que pertanyin a la “bombolla de convivència”.
Resten suspeses les activitats culturals, d’espectacles públics,
recreatives i esportives (excepte els arxius, els museus, les galeries
d’art i centres d’arts visuals que mantenen l’aforament al 33%) i les
activitats d’hoteleria i restauració, excepte pel servei a domicili.

(*) La duració de les mesures previstes en aquesta Resolució es mantenen
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fins les 00.00 hores del dia 23 de novembre de 2020.
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SERVEIS PÚBLICS
MESURA

NORMATIVA CATALANA

Estableix que el cost de les trucades del servei telefònic 061 sigui assumit per Acord GOV/128/2020, de 20 d’octubre, que estableix mesures amb relació a
la Generalitat de Catalunya com una mesura de foment en matèria la gratuïtat de les trucades efectuades pels ciutadans al telèfon 061 en
assistencial i sanitària.
compliment del Decret Llei 6/2020, de 12 de març, de mesures urgents en
matèria assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contractació
pública, amb el fi de pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel
coronavirus SARS-CoV-2
Creació del Programa de salut pública per realitzar enquestes de casos i Acord GOV/131/2020, de 20 d’octubre, que crea el Programa de salut
recollida de contactes amb motiu de l’emergència sanitària provocada per la pública per la realització de les enquestes de casos i la recollida de contactes
COVID-19 amb una duració de 2 anys, comptant amb una possible pròrroga amb motiu de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19
fins a un màxim de 3 anys.
Coordinació de les diferents xarxes assistencials en relació amb el tractament Ordre SLT/199/2020, d’11 de novembre, que aprova el Programa
de persones grans i de persones afectades per una malaltia llarga o una d’actuacions estacionals del Servei Català de la Salut per coordinar les
malaltia incurable.
diferents xarxes assistencials en relació amb el tractament de determinats
tipus de pacients durant el període 2020 – 2021
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TRANSPORT
MESURA

NORMATIVA ESTATAL

Regula els requisits aplicables per a comercialitzar i posar en servei les Reial Decret 885/2020, de 6 d’octubre, que estableix els requisits per la
plaques de matrícula de vehicles de motor i remolcs.
comercialització i posada en servei de plaques de matrícula per a vehicles de
motor i remolcs, i que modifica el Reglament General de Vehicles, aprovat
pel Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre
Desenvolupa els requisits en matèria de seguretat del sistema ferroviari en Reial Decret 929/2020, de 27 d’octubre, sobre seguretat operacional i
conjunt, fins i tot la gestió en condicions de seguretat de les infraestructures i interoperabilitat ferroviàries
de les operacions de trànsit i la interacció entre les empreses ferroviàries.
Modifica, entre d’altres aspectes, els límits de velocitat en vies urbanes i Reial Decret 970/2020, de 10 de novembre, que modifica el Reglament
travessies.
General de Circulació, aprovat per Reial Decret 1428/2003, de 21 de
novembre i el Reglament General de Vehicles, aprovat per Reial Decret
2822/1998, de 23 de desembre, en matèria de mesures urbanes de trànsit
Modifica els vehicles que es poden conduir amb les diverses classes de Reial Decret 971/2020, de 10 de novembre, que modifica el Reglament
permisos de circulació.
General de Conductors, aprovat per Reial Decret 818/2009, de 8 de maig

MESURA

NORMATIVA CATALANA

Conveni d’aplicació obligatòria a les empreses d’inspecció tècnica de Resolució TSF/2577/2020, de 29 de setembre, que disposa de la inscripció i
vehicles (ITV) en qualsevol de les modalitats de gestió del servei que es la publicació del V Conveni col·lectiu d’empreses d’inspecció tècnica de
determini. Duració: de l’1 de gener de 2019 fins el 31 de desembre de 2021.
vehicles de la comunitat autònoma de Catalunya
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MESURES LABORALS, SEGURETAT SOCIAL I FUNCIÓ PÚBLICA
MESURA
Aprovació del Pla Anual de Política d’Ocupació 2020

S’aprova l’oferta d’ocupació pública per l’any 2020 i s’inclouen les places
autoritzades per al procediment de promoció interna dels cossos o escales de
personal funcionari, així com les corresponents al personal laboral.
Calendari de festes laborals de l’any 2021

NORMATIVA ESTATAL
Resolució de 26 d’octubre de 2020, de la Secretaria d’Estat d’Ocupació i
Economia Social, que publica l’Acord del Consell de Ministres de 20
d’octubre de 2020, que aprova el Pla Anual de Política d’Ocupació per a
2020, segons el que estableix l’article 11.2 del text refós de la Llei
d’Ocupació, aprovada per Reial Decret Legislatiu 3/2015, de 23 d’octubre
Reial Decret 936/2020, de 27 d’octubre, que aprova l’oferta d’ocupació
pública per l’any 2020
Resolució de 28 d’octubre de 2020, de la Direcció General de Treball, que
publica la relació de festes laborals de l’any 2021

MESURA

NORMATIVA CATALANA

Regula els preus per l’any 2020 de tècniques, tractaments i procediments Ordre SLT/181/2020, de 21 d’octubre, que afegeix nous tractaments i
específics, excepte els d’alta complexitat, per la contraprestació de l’atenció tècniques a l’annex de l’Ordre SLT/91/2020, de 17 de juny, que determina
hospitalària i especialitzada. Aplicació: 01.10.2020
per l’any 2020 els preus unitaris per la contraprestació de l’atenció
hospitalària i especialitzada
La càpita mitjana corresponent al sistema de contraprestació de l’atenció Ordre SLT/182/2020, de 21 d’octubre, que determina la càpita mitjana
especialitzada familiar i comunitària i de salut pública per l’any 2020 és de corresponent al sistema de contraprestació de l’atenció especialitzada familiar
148,32 euros per persona i any.
i comunitària i de salut pública en l’àmbit de l’atenció primària per l’any
2020
Funcions de direcció i coordinació assistencial i executives en els àmbits dels Resolució SLT/2622/2020, de 21 d’octubre, de modificació de la Resolució
centres socials de caràcter residencial.
SLT/836/2020, de 13 d’abril, que assigna les funcions de direcció i
coordinació assistencial i executives en l’àmbit dels centres socials de
caràcter residencial, per al compliment de les mesures previstes en el Decret
llei 12/2020, de 10 d’abril, que adopta mesures pressupostàries, en relació
amb el Sistema integral d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit
tributari i en l’estructura de l’Administració de la Generalitat, per pal·liar els
efectes de la pandèmia generada per la COVID-19
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Garanteix el servei essencial front la situació de vaga anunciada pel sindicat
Confederació Estatal de Sindicats Mèdics prevista pel dia 27 d’octubre de
2020, mantenint-se activa en mesos successius un dia al mes, en concret,
l’últim dimarts de cada mes, des de les 00.00 hores fins les 24.00 hores.
Mesures especials en matèria de contractació de recursos humans en l’àmbit
del sector públic sanitari assistencial i social. Gestió de la crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19.

Ordre TSF/183/2020, de 26 d’octubre, que garanteix el servei essencial
d’assistència sanitària que presta a la població el personal sanitari del grup
A1 que presta els seus serveis al Sistema sanitari integral d’utilització pública
de Catalunya (SISCAT)
Resolució SLT/2734/2020, de 30 d’octubre, que adopta mesures en matèria
de contractació de recursos humans per la gestió de la situació de crisi
sanitària ocasionada per la COVID-19
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