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

CRISI DE LA COVID-19 (novembre-desembre 2020) 

 

· Resolució del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya per la qual s’aproven 

les bases reguladores 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 pública ocasionades per la pandèmia de la COVID-19. 

 

· Decret Llei 53/2020 del Departament de la Presidència, de 22 de desembre, de modificació del 

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 de la COVID-19. 

 

· Acord GOV/164/2020 del Departament de la Presidència, de 22 de desembre, pel qual 

s'estableixen mesures en relació amb la gratuïtat de les trucades efectuades pels ciutadans al 

telèfon 061 en compliment del Decret llei 6/2020, de 12 de març, de mesures urgents en matèria 

assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública, per tal de pal·liar els efectes 

de la pandèmia generada pel coronavirus SARS-CoV-2. 

 

· Ordre ARP/225/2020 del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, de 21 de desembre, 

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 SLT/3397/2020 del Departament de Salut, de 22 de desembre, per la qual 

s'estableixen mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la 

pandèmia de COVID-19 a les comarques de la Cerdanya i del Ripollès. 

 

· Resolució TES/3381/2020 del Departament de Territori i Sostenibilitat, de 21 de desembre, per 

la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions per a empreses del sector 

del transport públic discrecional de viatgers en autobús per carretera de Catalunya afectades 

econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (ref. BDNS 540874). 

 

· Ordre TES/224/2020 del Departament de Territori i Sosteniblitat, de 17 de desembre, per la 

qual s'aproven les bases de la línia de subvencions per a empreses del sector del transport 

públic discrecional de viatgers en autobús per carretera de Catalunya afectades econòmicament 

per les conseqüències de la COVID-19. 

 

· Resolució CLT/3337/2020 del Departament de Cultura, de 15 de desembre, per la qual es dona 

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

d'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  
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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/3336/2020 del Departament de Cultura, de 15 de desembre, 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 

cancel·lació de concerts o espectacles en festivals de música durant el 2020 amb motiu de la crisi 

sanitària ocasionada per la COVID-19 (ref. BDNS 530168). 

 

· Resolució CLT/3335/2020 del Departament de Cultura, de 15 de desembre, per la qual es dona 

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

d'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 cancel·lació 

d'espectacles i activitats culturals amb motiu de la COVID-19, per a l'any 2020 (ref. BDNS 

532014). 

 

· Resolució CLT/3331/2020 del Departament de Cultura, de 15 de desembre, per la qual es dona 

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

de quarta 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 

anul·lació d'espectacles i activitats culturals durant el 2020 amb motiu de la COVID-19 (ref. BDNS 

506471). 

 

· Resolució SLT/3354/2020 del Departament de Salut, de 19 de desembre, 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 17 de desembre, per la 

qual s’obre 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 17 de desembre, 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 535407). 

 

· Resolució CLT/3332/2020 del Departament de Cultura, de 16 de desembre, 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 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  
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escènics i musicals amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. 

 

· Resolució TSF/3322/2020 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de 16 de 

desembre, per la qual s'aprova la modificació de l'import màxim que estableix la Resolució 

TSF/1341/2020, d'11 de juny, per la qual s'aprova la convocatòria de la prestació extraordinària 

per a subministraments bàsics a professionals de les arts escèniques, arts visuals, música i 

audiovisual, i d'altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya que 

preveu el capítol II del Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter 

econòmic, cultural i social, modificada per la Resolució TSF/2047/2020, de 7 d'agost (ref. BDNS 

510281). 

 

· Resolució de primer atorgament de l'ajut per als treballadors autònoms afectats per la COVID-

19, de 16 de desembre. 

 

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

qual s’obre 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). 

 

· Decret Llei 51/2020 del Departament de la Presidència, de 15 de desembre, 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. 

 

· Resolució TSF/3288/2020 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de 14 de 

desembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2020 per a la concessió de subvencions 

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 davant els efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19 (ref. 

BDNS 539093). 

 

· Resolució del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, de 14 de desembre, per la 

qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les 

empreses d’atraccions i serveis de restauració propis de fires, revetlles i festes majors a la via 

pública, fora d’establiments permanents, afectades econòmicament per les mesures de salut 

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

 

· Ordre SLT/211/2020 del Departament de Salut, de 10 de desembre, per la qual s'estableix la 

tarifa de la prova PCR per diagnosticar la infecció per coronavirus SARS-CoV-2. 
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· Resolució CLT/3258/2020 del Departament de Cultura, de 26 de novembre, per la qual es dona 

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

d'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 cancel·lació de 

concerts o espectacles en festivals de música durant el 2020 amb motiu de la crisi sanitària 

ocasionada per la COVID-19 (ref. BDNS 530168). 

 

· Resolució SLT/3268/2020 del Departament de Salut, de 12 de desembre, 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 desembre, per la 

qual es modifiquen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les 

activitats de restauració, els centres d’estètica i bellesa, els parcs infantils privats, l’oci nocturn 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. 

 

· Resolució SLT/3177/2020 del Departament de Salut, de 4 de desembre, 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 CLT/3161/2020 del Departament de Cultura, de 30 de novembre, 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 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 EMC/3169/2020 del Departament d'Empresa i Coneixement, de 3 de desembre, de 

modificació de la Resolució EMC/3613/2019, de 27 de desembre, per la qual es publiquen les 

dates afegides i/o substituïdes al calendari de dies festius amb obertura comercial autoritzada 

de diversos municipis per a l'any 2020. 

 

· Resolució TSF/3168/2020 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de 2 de 

desembre, per la qual s'aprova la convocatòria d'un ajut econòmic extraordinari d'emergència i 

puntual en forma de pagament únic a entitats del tercer sector social per fer front als efectes 

directes o indirectes de la COVID-19 (ref. BDNS 537259). 

 

· Decret Llei 49/2020 del Departament de la Presidència, 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 i de modificació del Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents 

de caràcter econòmic, cultural i social per fer front a les conseqüències de la COVID-19. 
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· Decret Llei 48/2020 del Departament de la Presidència, d'1 de desembre, de mesures de 

caràcter organitzatiu en l'àmbit sanitari, social i de salut pública per fer front a la crisi sanitària 

provocada per la COVID-19 i de modificació del Decret Llei 30/2020, de 4 d'agost, i del Decret Llei 

41/2020, de 10 de novembre. 

 

· Resolució ARP/3127/2020 del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, de 27 de 

novembre, per la qual es declaren els crèdits efectivament disponibles per als ajuts per la crisi 

sanitària de la COVID-19 al sector de la flor i la planta ornamental convocats per la Resolució 

ARP/2477/2020, de 8 d'octubre (ref. BDNS 527468). 

 

· Resolució TSF/3110/2020 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de 30 de 

novembre, per la qual s'aprova la convocatòria de l'ajut econòmic extraordinari per a les 

entitats, les empreses i les persones treballadores autònomes titulars o gestores d'instal·lacions 

juvenils (ref. BDNS 536394). 

 

· Resolució EDU/3094/2020 del Departament d'Educació, de 27 de novembre, per la qual 

s'aprova la convocatòria extraordinària per a la concessió d'ajuts destinats a pal·liar els 

perjudicis a les entitats privades del sector del lleure educatiu i de les activitats extraescolars a 

causa del SARS-CoV-2 (ref. BDNS 536168). 

 

· Resolució EDU/3074/2020 del Departament d'Educació, de 26 de novembre, per la qual es resol 

la convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades a pal·liar els perjudicis 

derivats del tancament de les llars d'infants de titularitat privada a causa de la COVID-19 durant 

el curs 2019-2020 (ref. BDNS 519447). 

 

· Ordre TSF/201/2020 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de 26 de novembre, 

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. 

 

· Resolució PRE/3069/2020 del Departament de la Presidència, de 26 de novembre, per la 

qual s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts extraordinaris i d'emergència per fer front 

a la suspensió de l'obertura al públic de les instal·lacions esportives a Catalunya com a 

conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19 (ref. BDNS 535840). 

 

· Resolució PRE/3046/2020 del Departament de la Presidència, de 25 de novembre, per la qual 

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

front a la suspensió de l'obertura al públic de les instal·lacions esportives a Catalunya com a 

conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19. 

 

· Correcció d'errades a la Resolució TSF/3045/2020 del Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies. 
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· Resolució ARP/3036/2020 del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, de 24 de 

novembre, per la qual es declaren els crèdits efectivament disponibles per als 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 

convocats mitjançant la Resolució ARP/2447/2020, de 30 de setembre (ref. BDNS 526493). 

 

· Resolució del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, de 25 de novembre, 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 535407). 

 

· Resolució TSF/3045/2020 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de 25 de 

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

econòmica de pagament únic destinat a les persones professionals i tècniques de les arts 

escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d'altres activitats culturals suspeses per raó de la 

crisi sanitària a Catalunya, que preveu el capítol II 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, 

modificat pel capítol II del Decret llei 42/2020, de 10 de novembre, de mesures urgents de suport 

a entitats del tercer sector social (ref. BDNS 533916). 

 

· Decret Llei 46/2020 del Departament de la Presidència, de 24 de novembre, de mesures 

urgents de caràcter administratiu, tributari i de control financer. 

 

· Decret Llei 47/2020 del Departament de la Presidència, de 24 de novembre, de mesures 

extraordinàries de caràcter econòmic en el sector de les instal·lacions juvenils, de mesures en el 

sector de les cooperatives i 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 

42/2020, de 10 de novembre, de mesures urgents de suport a entitats del tercer sector social. 

 

· Resolució TSF/2934/2020 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de 20 de 

novembre, per la qual s'obre la convocatòria de subvencions per a programes de suport a la 

lluita contra l'exclusió social i la desigualtat agreujada per la crisi social derivada de la COVID-19, 

d'acord amb el Decret llei 25/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria social i 

de caràcter fiscal i administratiu (ref. BDNS 535114). 

 

· Resolució EMC/3015/2020 del Departament d'Empresa i Coneixement, 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). 

 

· Resolució SLT/2983/2020 del Departament de Salut, de 21 de novembre, 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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· Correcció d'errades a la Resolució 2983/2020 del Departament de Salut, de 21 de novembre, 

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. 

8277, de 21.11.2020). 

 

· Resolució ARP/2969/2020 del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, de 17 de 

novembre, per la qual es declaren els crèdits efectivament disponibles per als 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 

convocats mitjançant la Resolució ARP/2597/2020, de 21 d'octubre (ref. BDNS 529366). 

 

· Decret Llei 43/2020 del Departament de la Presidència, de 17 de novembre, pel qual s'habilita 

el Consell Català de l'Esport per a l'atorgament d'ajuts extraordinaris i d'emergència per fer front 

a la suspensió de l'obertura al públic de les instal·lacions i dels equipaments esportius a 

Catalunya, es crea el Fons extraordinari addicional 2020 per als ens locals, i es modifica el 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 el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a la 

crisi sanitària, econòmica i social generada per la COVID-19. 

 

· Resolució EMC/2943/2020 del Departament d'Empresa i Coneixement, de 17 de novembre, per 

la qual es fa pública la convocatòria anticipada per a l'any 2021 de la línia de subvencions per als 

cellers amb denominació d'origen afectats econòmicament per la crisi sanitària provocada per la 

COVID-19 (ref. BDNS 534016). 

 

· Resolució EMC/2928/2020 del Departament d'Empresa i Coneixement, de 17 de novembre, de 

modificació de la Resolució EMC/2810/2020, de 6 de novembre, per la qual s'aproven les bases de 

la línia de subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats 

econòmicament per les conseqüències de la COVID-19. 

 

· Resolució CLT/2856/2020 del Departament de Cultura, de 6 de novembre, per la qual es dona 

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

de tercera 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 anul·lació 

d'espectacles i activitats culturals durant el 2020 amb motiu de la COVID-19 (ref. BDNS 506471). 

 

· Resolució SLT/2875/2020 del Departament de Salut, de 12 de novembre, 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. 

 

· Decret Llei 42/2020 del Departament de la Presidència, de 10 de novembre, de mesures 

urgents de suport a entitats del tercer sector social. 
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· Decret Llei 41/2020 del Departament de la Presidència, de 10 de novembre, de mesures 

extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l'àmbit de l'educació en el lleure i de 

les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19. 

 

· Resolució CLT/2814/2020 del Departament de Cultura, de 6 de novembre, de convocatòria per 

a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per donar suport al 

finançament de les despeses de funcionament d'empreses i entitats culturals durant la situació de 

crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (ref. BDNS 532068). 

 

· Resolució CLT/2815/2020 del Departament de Cultura, de 5 de novembre, 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 i activitats culturals amb 

motiu de la COVID-19, per a l'any 2020 (ref. BDNS 532014). 

 

· Ordre EMC/195/2020 del Departament d'Empresa i Coneixement, de 9 de novembre, per la 

qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per als cellers amb denominació 

d'origen afectats econòmicament per la crisi sanitària provocada per la COVID-19. 

 

· Resolució SLT/2811/2020 del Departament de Salut, de 6 de novembre, per la qual es 

prorroguen les mesures de salut pública, de restricció de la mobilitat nocturna, per a la 

contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. 

 

· Resolució EMC/2810/2020 del Departament d'Empresa i Coneixement, de 6 de novembre, per 

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

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

 

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

qual es modifiquen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les 

activitats de restauració i dels centres d’estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-

19, aprovades mitjançant la Resolució de 20 d’octubre de 2020, publicada al DOGC núm. 8252, de 

22.10.2020. 

 

· Resolució CLT/2796/2020 del Departament de Cultura, de 3 de novembre, per la qual es 

modifica la dotació de la segona convocatòria per a 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 COVID19 (ref. BDNS 519371). 

 

· Resolució TSF/2799/2020 del Departament de Treball, Afers Socials i Família, de 4 de 

novembre, per la qual s'aprova la convocatòria d'ajuts 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 davant els efectes de les noves 

mesures adoptades per fer front a la COVID-19 (ref. BDNS 531661). 
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· Resolució del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, de 5 de novembre, per la 

qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les 

activitats de restauració, els centres d’estètica i bellesa, els parcs infantils privats, l’oci nocturn 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. 

 

· Decret Llei 38/2020 del Departament de Presidència, de 3 de novembre, pel qual 

s'adopten mesures en l'àmbit cultural per pal·liar els efectes de la crisi generada per la pandèmia 

de la COVID-19. 

 

· Decret Llei 36/2020 del Departament de Presidència, de 3 de novembre, de mesures urgents en 

l'àmbit de l'impost sobre les estades en establiments turístics i de l'impost sobre la renda de les 

persones físiques. 

 

· Decret Llei 39/2020 del Departament de Presidència, de 3 de novembre, de mesures 

extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19. 

 

· Decret Llei 37/2020 del Departament de Presidència, de 3 de novembre, de reforç de la 

protecció del dret a l'habitatge davant els efectes de la pandèmia de la COVID-19. 
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