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. DOGC núm. 8089 de 19 de març de 2020.
Aquest Decret llei conté determinades previsions en matèria de contractació publica,
transport, gestió tributària, tractament de residus hospitalaris i transparència.
En l'àmbit dels ajuts, l’article 15 preveu, sota determinades condicions, un ajut
màxim de dos mil euros per als treballadors autònoms en activitats de les quals s'ha
decretat el tancament, d'acord amb el que estableix el Reial decret 463/2020, de 14
de març, i que alhora acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva
facturació.
RESOLUCIÓ PDA/739/2020, de 15 de març, per la qual es dona publicitat a la
Instrucció 3/2020, de 13 de març, sobre mesures preventives, de protecció i
organitzatives d'aplicació al personal al servei de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2. DOGC núm. 8085 de 15 de març
de 2020.
Aquestes instruccions són aplicables al personal d'Administració i Tècnic i al personal
laboral subjecte al VIè Conveni col·lectiu únic que presta serveis a l'Administració de
la Generalitat i als seus organismes autònoms, sens perjudici de les instruccions
específiques que puguin dictar els departaments en relació amb col·lectius específics.
Les mesures previstes en aquesta Instrucció han d'inspirar les que puguin adoptarse respecte del personal que presta serveis en consorcis, fundacions i entitats de dret
públic de la Generalitat de Catalunya.
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. DOGC núm. 8084A de 13 de
març de 2020.
Entre d’altres mesures, inclou la constitució d’un fons específic per garantir el risc
que assumeixin l'Institut Català de Finances i Avalis de Catalunya SGR, en garantia
del 75% del principal dels préstecs que les entitats financeres atorguin a les petites
i mitjanes empreses per pal·liar els efectes de la pandèmia econòmics.

