
 

  Av. Tibidabo 21           Tel. (34) 932 531 820        consorci@consorci.org 
  08022 Barcelona         Fax (34) 932 111 428              www.consorci.org 

 

2. 20 Nota informativa 

 

NOTA INFORMATIVA RELATIVA AL 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. 

 

En data 19 de març de 2020 s’ha publicat al DOGC núm. 8089 el 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. 

En el marc de l’emergència sanitària provocada pel COVID-19 el Decret-Llei conté una sèrie de noves 

mesures sobre diverses matèries. 

Contractació pública 

- Suspensió de l’execució de terminats contractes en centres educatius i equipaments públics 

de Catalunya que hagin subscrit el Departament d’Educació, els consells comarcals i els ens 

locals. S’habilita als ens locals a suspendre els contractes que hagin subscrit en aquest àmbit. 

- Assistència telemàtica dels membres de les meses de contractació convocades durant l’estat 

d’alarma de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic i pels ens locals. 

- Tramitació per emergència a l’hora d’atendre les necessitats derivades de la protecció de les 

persones per fer front al Covid-19 per part de l’Administració de la Generalitat i del seu sector 

públic i pels ens locals. 

- Suspensió de contractes d’obra i serveis o assistències contractats per l’Administració de la 

Generalitat i del seu sector públic. 

- Habilitació del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat 

de Catalunya a contractacions pel procediment d’emergència. 

Previsions en salut 

- Modificació del sistema de rotació dels professionals sanitaris adscrits a la Secretaria de Salut 

Pública del Servei d’Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya, en el que 

l’assignació deixa de ser anual. 

- Mesures de gestió dels residus sanitaris de risc procedents de l’activitat assistencial en 

pacients diagnosticats o sospitosos de patir el Covid-19 (art.9). 

- Inclusió de la infecció per Covid-19 a l’annex del Decret 27/1999 de la gestió de residus 

sanitaris. 

- Declaració d’interès públic i compatibilitat del desenvolupament dels personal sanitari del 

sistema públic d’altres activitats públiques sanitàries, amb caràcter excepcional i transitori 

durant la pandèmia, sense necessitat d’autorització prèvia que resta substituïda per una 

declaració responsable. 

Transparència 

- Les sol·licituds d’accés a la informació pública únicament es poden presentar per mitjans 

electrònics. 

Transport públic 
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- Inclusió dins de les previsions econòmiques les possibles necessitats de recursos materials i 

personals com a conseqüència dels increments de despeses dels operadors de transport 

públic. 

Tributària 

- Suspensió de la presentació d’autoliquidacions i pagament dels tributs propis de la Generalitat 

i dels tributs cedits mentre duri l’estat d’alarma. 

Econòmica 

- Ajut en forma de prestació econòmica única fins a un màxim de 2.000 euros per a treballadors 

autònoms en situació d’alta al règim especial dels treballadors autònoms si acreditin una 

reducció dràstica i involuntària de la seva facturació. 

- Regula el procediment d’acreditació de la pèrdua econòmica. 

Altres 

- Habilitació de càrrecs per acordar la suspensió de l’execució de contractes. 

- Habilitació de consellers i conselleres per adoptar mesures adients relatives als tràmits 

administratius presencials no afectats per l’estat d’alarma es puguin fer telemàticament en els 

seus departaments. 

- Celebració telemàtica dels òrgans col·legiats de les entitats locals de Catalunya. 

 

Barcelona, 19 de març de 2020 

 

 


