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REIALS DECRET-LLEIS, REIALS DECRETS, ORDRES, RESOLUCIONS I D’ALTRES 

PUBLICACIONS DEL GOVERN D’ESPANYA ARRAN DE LA CRISI DE LA COVID-19 

Juny-Octubre de 2020 

 

· Resolució del Congrés dels Diputats del 29 d'octubre, per la qual s'ordena la publicació de 

l'Acord d'autorització de la prórroga de l'estat d'alarma declarat pel Reial Decreto 926/2020, de 

25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per a contenir la propagació d'infeccions 

causades pel SARS-CoV-2. 

 

· Reial Decret 926/2020 del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria 

Democràtica de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per contenir la propagació 

d'infeccions provocades pel SARSCoV-2. 

 

· Ordre INT/1006/2020 del Ministeri de l'Interior de 29 d'octubre, per la que es modifica l'Ordre 

INT/657/2020, de 17 de juliol, per la que es modifiquen els criteris per a l'aplicació d'una 

restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i 

països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària 

ocasionada per la COVID-19. 

 

· Decret-Llei 29/2020 de la Comunitat Autònoma de Catalunya, de 28 de juliol, pel qual 

s'adopten mesures pressupostàries en relació amb el desenvolupament de les actuacions 

d'atenció social, per fer front als brots de la pandèmia generada per la COVID-19. 

 

· Reial Decret-Llei 30/2020 de la Prefectura de l'Estat, de 29 de setembre, de mesures socials en 

defensa de l'ocupacio. 

 

· Reial Decret-Llei 29/2020 de la Prefectura de l'Estat, de 29 de setembre, de mesures urgents en 

matèria de teletreball a les Administracions Públiques i de recursos humans en el Sistema 

Nacional de Salut per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. 

 

· Ordre INT/913/2020 del Ministeri de l'Interior, de 29 de setembre, per la que es prorroga 

l'Ordre INT/657/2020, de 17 de juliol, per la que es modifiquen els criteris per a l'aplicació d'una 

restricció temporal de viatges no imprescindibles des de països tercers a la Unió Europea i països 

associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària 

ocasionada per la COVID-19. 

 

· Reial Decret-Llei 31/2020 de la Prefectura de l'Estat, de 29 de setembre, pel qual s'adopten 

mesures urgents en l'àmbit de l'educació no universitària. 

 

· Resolució del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, de 28 de setembre, de la Secretaria 

General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, referent als equips de protecció individual en 

el context de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. 
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· Reial Decret-Llei 28/2020 de la Prefectura de l'Estat, de 22 de setembre, de treball a distància. 

 

· Ordre INT/851/2020 del Ministeri de l'Interior, de 14 de setembre, per la que es prorroga 

l'Ordre INT/657/2020, de 17 de juliol, per la que es modifiquen els criteris per a l'aplicació d'una 

restricció temporal de viatges no imprescindibles des de països tercers a la Unió Europea i països 

associats Schengen per raons d'ordre público i salut pública amb motiu de la crisi sanitària 

ocasionada per la COVID-19. 

 

· Ordre INT/734/2020 del Ministeri de l'Interior, de 30 de juliol, per la que es modifica l'Ordre 

INT/ 657/2020, de 17 de juliol, per la que es modifiquen els criteris per a l'aplicació d'una 

restricció temporal de viatges no imprescindibles des de països tercers a la Unió Europea i països 

associats Schengen per raons d'ordre público i salut pública amb motiu de la crisi sanitària 

ocasionada per la COVID-19. 

 

· Reial Decret-llei 26/2020 de la Prefectura de l'Estat, de 7 de juliol, de mesures de reactivació 

econòmica per fer front a l'impacte de la COVID-19 en els àmbits de transports i vivienda. 

 

· Reial Decret-llei 25/2020 de la Prefectura de l'Estat, de 3 de juliol, de mesures urgents per 

recolzar la reactivació econòmica i l'ocupació. 

 

· Ordre INT/595/2020 del Ministeri de l'Interior, de 2 de juliol, per la que es modifiquen els 

criteris per l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers 

països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb 

motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. 

 

· Resolució del Ministeri de Sanitat, de 29 de juny, de la Direcció General de Salut Pública, 

Qualitat i Innovación, relativa als controls sanitaris a realitzar en els punts d'entrada d'Espanya. 

 

· Ordre INT/578/2020 del Ministeri de l'Interior, de 29 de juny, per la que es modifiquen els 

criteris per l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers 

països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb 

motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. 

 

· Reial Decret-llei 24/2020 de la Prefectura de l'Estat, de 26 de juny, de mesures socials de 

reactivació de l'ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial. 

 

· Reial Decret-llei 23/2020 de la Prefectura de l'Estat, de 23 de juny, pel que s'aproven mesures 

en matèria d'energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica. 

 

· Resolució del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, de 16 de juny, de la Secretaria d'Estat de 

Comerç, per la que es publica l'Acord de la Conferència Sectorial de Comerç Interior, sobre pautes 

i recomanacions sanitàries per exercir l'activitat comercial. 
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· Ordre INT/551/2020 del Ministeri de l'Interior, de 21 de juny, per la qual es prorroguen els 

criteris per l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de països 

terceros a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordren públic i salut pública 

amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. 

 

· Ordre INT/550/2020 del Ministeri de l'Interior, de 21 de juny, per la que es prorroguen els 

controls a les fronteres interiors amb Portugal temporalment restablerts amb motiu de la situació 

de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. 

 

· Ordre SND/535/2020 del Ministeri de Sanitat, de 17 de juny, per la qual es modifica l'Ordre 

SND/ 414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit 

nacional establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 2 del Pla 

per a la transició cap a una nova normalitat, i l'Ordre SND/458/2020, de 30 de maig, per a la 

flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional establertes després de la declaració 

de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. 

 

· Reial Decret-llei 22/2020 de la Prefectura de l'Estat, de 16 de juny, pel qual es regula la creació 

del Fons COVID-19 i s'estableixen les regles relatives a la seva distribució i lliurament. 

 

· Ordre SND/521/2020 del Ministeri de Sanitat, de 13 de juny, per la que es prorroguen els 

criteris per l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers 

països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre público i salut pública 

amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. 

 

· Ordre SND/520/2020 del Ministeri de Sanitat, de 12 de juny, per la que es modifiquen diverses 

ordres per la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional establertes després de 

la declaració de l'estat d'alarma i s'estableixen les unitats territorials que progressen a la fase 

3 del Pla per la transició cap a una nova normalitat. 

 

· Reial Decret-llei 21/2020 de la Prefectura de l'Estat, de 9 de juny, de mesures urgents de 

prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. 

· Ordre SND/507/2020 del Ministeri de Sanitat, de 6 de juny, per la que es modifiquen diverses 

ordres amb la finalitat de flexibilitzar determinades restriccions d'àmbit nacional i establir les 

unitats territorials que progressen a les fases 2 i 3 del Pla per a la transició cap a una nova 

normalitat. 

 

· Resolució del Ministeri de Treball i Economia Social, d'1 de juny, del Servei Públic d'Ocupació 

Estatal, per la que s'adopten mesures per a la recuperació de l'activitat formativa presencial a la 

formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral, en el marco de la implementació del Pla 

per a la transició cap a una nova normalitat. 

 

· Ordre SND/487/2020 del Ministeri de Sanitat, d'1 de juny, per la que s'estableixen les 

condicions a aplicar a les fases 2 i 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat en 

matèria de serveis aeris i marítims. 
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