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RESOLUCIONS, DECRETS I ORDRES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DURANT 

L’ESTAT D’ALARMA ARRAN DE LA CRISI DE LA COVID-19 

 

· Resolució EMC/1478/2020 del Departament d'Empresa i Coneixement, de 22 de juny, 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 512070). 

 

· Resolució INT/1463/2020 del Departament d'Interior, de 18 de juny, per la qual es deixa sense 

efecte l'aixecament excepcional de determinades restriccions a la circulació establertes a la 

Resolució INT/383/2020, de 13 de febrer, per la qual s'estableixen les restriccions a la circulació 

durant l'any 2020. 

 

· Resolució SLT/1457/2020 del Departament de Salut, de 21 de juny, per la qual es regulen les 

activitats dels locals de discoteca i establiments d'oci nocturn per prevenir el risc de transmissió 

de la infecció per SARS-CoV-2. 

 

· Decret 63/2020 del Departament de la Presidència, de 18 de juny, de la nova governança de 

l'emergència sanitària provocada per la COVID19 i d'inici de l'etapa de la represa al territori de 

Catalunya. 

 

· Resolució SLT/1429/2020 del Departament de Salut, de 18 de juny, per la qual 

s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i 

afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2. 

 

· Ordre EMC/82/2020 del Departament d'Empresa i Coneixement, de 14 de juny, per la qual 

s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a autònoms i empreses del sector 

turístic de Catalunya afectades econòmicament per les conseqüències de la COVID-19. 

 

· Resolució EMC/1317/2020 del Departament d'Empresa i Coneixement, de 9 de juny, per la qual 

es fa pública la convocatòria de la línia de subvencions per a micro i petites empreses del sector 

industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament per la COVID-

19 (ref. BDNS 509828). 

 

· Decret Llei 23/2020 del Departament de la Presidència, de 9 de juny, de mesures urgents en 

matèria tributària. 

 

· Resolució EMC/1305/2020 del Departament d'Empresa i Coneixement, de 8 de juny, 

d'ampliació de l'import màxim inicial de la dotació pressupostària de la Resolució 

EMC/843/2020, de 13 d'abril, per la qual es 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 (ref. BDNS 502684) (DOGC núm. 8112, de 15.4.2020). 
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· Decret Llei 21/2020 del Departament de la Presidència, de 2 de juny, de mesures urgents de 

caràcter econòmic, cultural i social. 

 

· Decret Llei 20/2020 del Departament de la Presidència, de 26 de maig, pel qual s'adopten 

diverses mesures en matèria d'esports com a conseqüència de l'estat d'alarma decretat per raó 

de la COVID-19. 

 

· Decret Llei 19/2020 del Departament de la Presidència, de 19 de maig, de mesures 

complementàries en matèria social i sanitària per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per 

la COVID-19. 

 

· Decret Llei 16/2020 del Departament de la Presidència, de 5 de maig, de mesures urgents 

complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i 

mobilitat per fer front a la COVID-19. 

 

· Decret Llei 15/2020 del Departament de la Presidència, de 5 de maig, pel qual s'autoritza el 

Consell Català de l'Esport per prestar garantia, durant l'exercici 2020, fins a una quantia màxima 

global de 8.000.000 d'euros, a favor de l'Institut Català de Finances, per a l'atorgament de 

préstecs per facilitar la liquiditat de les entitats esportives inscrites en el Registre d'Entitats 

Esportives, afectades per la situació derivada de la COVID-19. 

 

· Acord GOV/64/2020 del Departament de la Presidència, de 2 de maig, pel qual es crea la 

Comissió per a l'elaboració del Pla per a la reactivació econòmica i protecció social com a 

conseqüència de la crisi de la COVID-19. 

 

· Decret Llei 14/2020 del Departament de la Presidència, de 28 d'abril, pel qual s'adopten 

mesures en relació amb el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, en l'àmbit 

tributari i social, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i d'adopció 

d'altres mesures urgents amb el mateix objectiu. 

 

· Resolució TSF/916/2020 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de 28 d'abril, per 

la qual s'aprova la convocatòria de la prestació extraordinària per a subministraments bàsics que 

preveu el capítol III del Decret llei 14/2020, de 28 d'abril, pel qual s'adopten mesures en relació 

amb el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, en l'àmbit tributari i social, per 

pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i d'adopció d'altres mesures urgents 

amb el mateix objectiu (ref. BDNS 504305). 

 

· Ordre ARP/48/2020 del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, de 27 

d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts de minimis per a la promoció i la 

certificació dels productes amb distintius d'origen i qualitat dels aliments i l'artesania alimentària 

a Catalunya. 
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· Resolució del Consorci de Comerç, Artesania i Moda, per la qual s'obre la convocatòria per a la 

concessió de subvencions en l'àmbit del comerç i els serveis afectats econòmicament per la 

COVID-19 (ref. BDNS 503880). 

 

· Resolució del Consorci de Comerç, Artesania i Moda, per la qual s'obre la convocatòria per a la 

concessió de subvencions en l'àmbit de la moda afectat econòmicament per la COVID-19 (ref. 

BDNS 503881). 

 

· Resolució del Consorci de Comerç, Artesania i Moda, per la qual s'obre la convocatòria per a la 

concessió de subvencions en l'àmbit de l'artesania afectat econòmicament per la COVID-19 (ref. 

BDNS 503882). 

 

· Resolució del Consorci de Comerç, Artesania i Moda, per la qual s'aproven les bases 

reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesania i la 

moda afectats econòmicament per la COVID-19. 

 

· Decret Llei 13/2020 del Departament de la Presidència, de 21 d'abril, pel qual s'adopten 

mesures urgents de caràcter estructural i organitzatiu, així com mesures en l'àmbit de les entitats 

del sector públic de l'Administració de la Generalitat. 

 

· Resolució PRE/878/2020 del Departament de la Presidència, de 17 d'abril, de distribució 

provisional als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat 

integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2020. 

 

· Resolució SLT/877/2020 del Departament de Salut, de 17 d'abril, per la qual s'aprova la 

campanya de salut pública Mascareta Salut. 

 

· Resolució PDA/867/2020 del Departament de Polítiques Digitals i Administracions Públiques, 

de 14 d'abril, de la Secretaria d'Administració i Funció Pública, per la qual s'estableixen criteris 

excepcionals per a l'ús dels sistemes d'identificació i signatura electrònica en el decurs de la 

vigència de l'estat d'alarma decretat a causa de la pandèmia de COVID-19. 

 

· Resolució EMC/843/2020 del Departament d'Empresa i Coneixement, de 13 d'abril, per la qual 

es 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 (ref. 

BDNS 502684). 

 

· Ordre EMC/39/2020 del Departament d'Empresa i Coneixement, de 13 d'abril, per la qual 

s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a professionals i microempreses del 

sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19. 

 

 

mailto:marqueting@cambrasabadell.org
https://www.cambrasabadell.org/media/documents/1792934.pdf
https://www.cambrasabadell.org/media/documents/1792912.pdf
https://www.cambrasabadell.org/media/documents/1792962.pdf
https://www.cambrasabadell.org/media/documents/1792922.pdf
https://www.cambrasabadell.org/media/documents/1792467%20MESURES%20URGENTS%20SECTOR%20P%C3%9ABLIC.pdf
https://www.cambrasabadell.org/media/documents/1792305%20FONS%20COOPERACI%C3%93%20LOCAL.pdf
https://www.cambrasabadell.org/media/documents/1792248%20CAMPANYA%20MASCARETA%20SALUT.pdf
https://www.cambrasabadell.org/media/documents/1792288%20SIGNATURA%20ELECTR%C3%92NICA%20COVID.pdf
https://www.cambrasabadell.org/media/documents/1792090%20AJUTS%20TURISME.pdf
https://www.cambrasabadell.org/media/documents/1792088%20AJUTS%20TURISME.pdf


   

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

 

· Resolució TSF/806/2020 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de 2 d'abril, per la 

qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per a les persones treballadores autònomes, persona física, 

per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19 (ref. BDNS 

501916). 

 

· Ordre EMC/35/2020 del Departament d'Empresa i Coneixement, d'1 d'abril, per la qual 

s'aproven les bases reguladores de la línia de préstecs en condicions preferents i de garantia per 

atendre actuacions per revertir els efectes de situacions d'emergència i de risc en els àmbits 

sectorials competència del Departament d'Empresa i Coneixement. 

 

· Informació sobre activitats de la indústria manufacturera considerades essencials 

 

· Decret Llei 10/2020 de 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer 

front a l'impacte sanitari, econòmic i social del COVID-19. 

 

· Acord GOV/53/2020 de 24 de març, d'atribució temporal de funcions de reforç administratiu i 

tècnic en l'àmbit de la salut i de protecció civil i seguretat ciutadana com a conseqüència de la 

pandèmia SARS-CoV-2. 

 

· Certificat autoresponsable de desplaçament per la crisi sanitària per coronavirus de la 

Generalitat de Catalunya (versions per mòbil, PDF i Word). 

 

· Canal empresa (Atenció digital per informar de les mesures econòmiques per fer front al COVID-

19, assessorament i consell per a empreses i treballadors, ...). 

 

· Inscripció al "Marketplace empresarial COVID-19 d'ACCIÓ (Un servei d’oferta i demanda 

empresarial per fer front a l’emergència sanitària provocada pel coronavirus). 

 

· Recomanacions d'higiene per a empreses alimentàries. 

 

· Recomanacions per establiments del sector alimentari amb servei directe al públic. 

 

· Recomanacions de neteja i desinfecció d’instal·lacions en empreses alimentàries per a la 

prevenció de coronavirus. 

 

· Recomanacions per al repartiment a domicili d’aliments. 

 

· Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de 

salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i 

econòmica. 

 

· Ajuts a l'activitat productiva i a l'ocupació 
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· Treball, Afers Socials i Famílies destinarà 7,5 M€ a un ajut per als treballadors autònoms 

afectats econòmicament pel coronavirus 

 

· Canal oficial de la Generalitat de Catalunya d'informació sobre el coronavirus 
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