
   

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

 

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

CRISI DE LA COVID-19 (gener-febrer 2021) 

 

· Resolució CLT/557/2021 del Departament de Cultura, de 25 de febrer, de convocatòria per a 

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

pèrdues del 31 de març al 14 d'abril del 2020 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 551202). 

 

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

s’obre 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). 

 

· Resolució PRE/613/2021 del Departament de la Presidència, de 4 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 

la suspensió i la limitació de l'obertura al públic de les instal·lacions esportives a 

Catalunya 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 551891). 

 

· Resolució SLT/612/2021 del Departament de Salut, de 5 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 CLT/558/2021 del Departament de Cultura, de 25 de febrer, de convocatòria per a la 

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

del 14 al 30 de març del 2020 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 551204). 

 

· Resolució TSF/547/2021 del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, de 4 de 

març, per la qual s'aproven les bases reguladores 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 publica 

ocasionades per la pandèmia de la COVID-19. 
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· Resolució TSF/547/2021 del Departament de Treball, Assumptes Socials i Família, de 25 de 

febrer, per la qual s'aprova la convocatòria d'un ajut extraordinari en forma de prestació 

econòmica de pagament únic destinat a les persones professionals, tècniques i docents del 

sector de les arts escèniques, les arts visuals i la música, que preveu el capítol II del Decret llei 

9/2021, de 16 de febrer, de mesures extraordinàries de caràcter social i en l'àmbit de la cultura 

amb motiu de la pandèmia de la COVID-19 i de modificació del Decret llei 25/2020, de 16 de juny, 

de mesures extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i administratiu (ref. BDNS 

550912). 

 

· Resolució SLT/516/2021 del Departament de Salut, de 26 de febrer, 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/416/2021 del Departament de Cultura, d'11 de febrer, 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 a despeses estructurals d'entitats de cultura popular i tradicional catalana i 

aranesa afectades pel cessament de l'activitat cultural a causa de l'estat d'alarma amb motiu de la 

COVID-19, per a l'any 2021 (ref. BDNS 549077). 

 

· Resolució CLT/452/2021 del Departament de Cultura, d'11 de febrer, de convocatòria per a la 

concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a les despeses de 

funcionament d'empreses i entitats que gestionin sales amb programació estable de música en 

viu ubicades a Catalunya durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (ref. 

BDNS 549872). 

 

· Resolució SLT/436/2021 del Departament de Salut, de 19 de febrer, 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/428/2021 del Departament de Cultura, de 12 de febrer, per la qual es dona 

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

de segona ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria per a la concessió de 

subvencions, en règim de concurrència no competitiva, 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, per al període 2020-2021 (ref. BDNS 536927). 

 

· Resolució CLT/415/2021 del Departament de Cultura, d'11 de febrer, 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 arts, per a la concessió de subvencions, en règim 

de concurrència competitiva, a circuits i xarxes de difusió d'espectacles d'arts escèniques i 

música sense finalitat lucrativa per a l'any 2021 (ref. BDNS 549170). 
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· Resolució PRE/392/2021 del Departament de la Presidència, de 12 de febrer, per la qual 

s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts extraordinaris i d'emergència per fer 

front a les afectacions econòmiques i socials que es puguin produir al sector de l'activitat física i 

l'esport, com a conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19 durant l'any 

2021. 

 

· Decret Llei 9/2021 del Departament de la Presidència, de 16 de febrer, de mesures 

extraordinàries de caràcter social i en l'àmbit de la cultura amb motiu de la pandèmia de la 

COVID-19 i de modificació del Decret llei 25/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en 

matèria social i de caràcter fiscal i administratiu. 

 

· Decret Llei 8/2021 del Departament de la Presidència, de 16 de febrer, pel qual 

s'adopten mesures organitzatives per a l'execució de l'estratègia de vacunació a 

Catalunya enfront de la COVID-19 i es modifica l'article 2 del Decret llei 12/2020, de 10 d'abril. 

 

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

qual s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts extraordinaris per donar suport als 

col·lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia de la 

COVID19 i mantenir els llocs de treball en situació d’expedient de regulació temporal d’ocupació 

(ERTO) de les petites empreses, microempreses i cooperatives (ref. BDNS 548602). 

 

· Correcció d'errades al Decret Llei 51/2020 del Departament de la Presidència, de 10 de 

febrer, de modificació del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de 

caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19, i del Decret llei 49/2020, d'1 de 

desembre, de mesura urgent complementària en matèria d'ocupació i foment de l'activitat 

econòmica per fer front a les conseqüències de la major afectació en el mercat de treball de la 

COVID-19 en determinats territoris de Catalunya (DOGC núm. 8297, de 17.12.2020). 

 

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

s’aproven les bases reguladores 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. 

 

· Resolució TSF/348/2021 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de 10 de 

febrer, per la qual s'aprova la convocatòria dels ajuts extraordinaris en l'àmbit de l'educació en el 

lleure i les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19 (ref. BDNS 

548618). 

 

· Decret llei 7/2021 del Departament de la Presidència, de 9 de febrer, de mesures 

extraordinàries en matèria de cooperatives, empreses i entitats de l'economia social, com a 

conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i de modificació del Decret llei 16/2020, 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. 
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· Resolució CLT/288/2021/ del Departament de Cultura, de 5 de febrer, 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 a 

despeses estructurals d'entitats de cultura popular i tradicional catalana i aranesa afectades pel 

cessament de l'activitat cultural amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. 

 

· Resolució del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, de 8 de febrer, per la qual es 

modifiquen les bases reguladores per a la concessió d’ajuts extraordinaris al sector del comerç 

al detall de productes no essencials en establiments amb una superfície superior a 400 metres 

quadrats o en 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. 

 

· Resolució del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, de 4 de febrer, per la 

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

les activitats de restauració, els centres d’estètica i bellesa i els establiments comercials situats 

en un centre o recinte comercial, afectats econòmicament per les mesures de tancament 

decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19 (ref. BDNS 540147). 

 

· Resolució del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, de 4 de febrer, per la 

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

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

superior a 400 metres quadrats o en 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 546019). 

 

· Resolució del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, de 4 de febrer, per la 

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

les activitats de restauració, i els centres d’estètica i bellesa afectats econòmicament per la 

COVID-19 (ref. BDNS 530049). 

 

· Resolució TSF/279/2021 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de 5 de 

febrer, per la qual s'aprova la convocatòria de l'ajut extraordinari d'emergència de caràcter 

econòmic en el sector de les instal·lacions juvenils afectades pel confinament perimetral de les 

comarques de la Cerdanya i del Ripollès arran de la COVID-19 (ref. BDNS 548044). 

 

· Ordre TSF/33/2021 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de 5 de febrer, per la 

qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia de l'ajut extraordinari dirigit 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. 

 

mailto:marqueting@cambrasabadell.org
https://www.cambrasabadell.org/media/documents/1835441.pdf
https://www.cambrasabadell.org/media/documents/1834998.pdf
https://www.cambrasabadell.org/media/documents/1835076.pdf
https://www.cambrasabadell.org/media/documents/1835088.pdf
https://www.cambrasabadell.org/media/documents/1835108.pdf
https://www.cambrasabadell.org/media/documents/1835024.pdf
https://www.cambrasabadell.org/media/documents/1834912.pdf


   

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

 

· Ordre TSF/32/2021 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de 5 de febrer, per la 

qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia 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. 

 

· Correcció d'errades de la Resolució SLT/275/2021 del Departament de Salut, de 5 de 

febrer, 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 (DOGC núm. 

8335, de 06.02.2021). 

 

· Resolució SLT/275/2021 del Departament de Salut, de 5 de febrer, 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 3 de febrer, per la qual es 

modifiquen les bases reguladores per a la concessió d’ajuts extraordinaris al sector del comerç 

al detall de productes no essencials en establiments amb una superfície superior a 400 metres 

quadrats o en 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. 

 

· Resolució del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, de 25 de gener, per la 

qual s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts extraordinaris al sector del comerç al detall 

de productes no essencials en establiments amb una superfície superior a 400 metres quadrats 

o en 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 546019). 

 

· Resolució SLT/133/2021 del Departament de Salut, de 19 de gener, 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. 

 

· Decret Llei 4/2021 del Departament de la Presidència, de 19 de gener, pel qual es modifiquen 

determinats aspectes del règim jurídic de les entitats esportives de Catalunya, com a 

conseqüència de la pandèmia generada per la COVID-19. 

 

· Resolució SLT/67/2021 del Departament de Salut, de 16 de gener, 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. 

 

· Decret Llei 2/2021 del Departament de la Presidència, de 12 de gener, d'ajuts extraordinaris en 

l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències 

de la COVID-19. 
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· Resolució del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya per la qual s’obre la 

convocatòria per a la concessió d’ajuts extraordinaris als sectors de la restauració, el comerç al 

detall i els serveis assimilats de les comarques del Ripollès i la Cerdanya afectats 

econòmicament per les mesures de salut publica ocasionades per la pandèmia de la COVID-19 

(ref. BDNS 543961). 

 

· Resolució EMC/22/2021 del Departament d'Empresa i Coneixement, d'11 de gener, per la 

qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions per a autònoms i empreses 

del sector turístic de les comarques de la Cerdanya i el Ripollès afectats econòmicament per les 

conseqüències de la COVID-19 (ref. BDNS 534914). 

 

· Resolució SLT/1/2021 del Departament de Salut, de 4 de gener, 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/2/2021 del Departament d'Empresa i Coneixement, de 4 de gener, per la 

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

de les comarques de la Cerdanya i el Ripollès afectats econòmicament per les conseqüències de 

la COVID-19. 
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