
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. 

El seu capítol IV (arts. 4 i 5) inclou mesures en l'àmbit de les persones jurídiques de 
dret privat subjectes a les disposicions del dret civil català, incloses les societats 
cooperatives, durant la vigència de l'estat d'alarma.  

Així, es disposa l'ampliació dels terminis legalment previstos per a la reunió dels 
òrgans d'aquestes entitats i la possibilitat d'ajornar o modificar les reunions 
convocades amb anterioritat a la declaració de l'estat d'alarma. Així mateix, s'admet 
la celebració de reunions i l'adopció d'acords per mitjà de videoconferència o d'altres 
mitjans de comunicació i també l'adopció d'acords sense reunions, encara que els 
estatuts no ho prevegin. Finalment es disposa la suspensió, durant el període que 
duri l’estat d'alarma, dels terminis previstos legalment per elaborar, aprovar i 
presentar comptes anuals i altres documents exigibles legalment. En l'àmbit de les 
cooperatives, a més també es regula la possibilitat de suspendre de forma total o 
parcial l'activitat cooperativitzada, així com la pròrroga del reemborsament de les 
aportacions de les persones sòcies de la cooperativa que causin baixa durant la 
vigència de l'estat d'alarma. 

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 adoptar-
se 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. 
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