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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 

Maig de 2020 

 

· Ordre SND/458/2020 del Ministeri de Sanitat, 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 20/2020 de la Prefectura de l'Estat, de 29 de maig, pel que s'estableix l'ingrés 

mínim vital. 

 

· Instrucció del Ministeri de Justícia, de 28 de maig, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i 

Fe Pública, sobre l'aixecament de la suspensió de terminis administratius. 

 

· Ordre TMA/454/2020 del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, de 28 de maig, per 

la que s'amplia la relació de punts d'entrada designats amb capacitat d'atenció a emergències de 

salut pública d'importància internacional. 

 

· Resolució del Congrés dels Diputats, de 27 de maig, per la que s'ordena la publicació de l'Acord 

de convalidació del Reial Decretllei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de 

l'ocupació. 

 

· Reial Decret-llei 19/2020 de la Prefectura de l'Estat, de 26 de maig, pel qual s'adopten mesures 

complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, d'ocupació i Seguretat Social i 

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

 

· Ordre SND/442/2020 del Ministeri de Sanitat, de 23 de maig, per la que es modifica l'Ordre SND/ 

399/2020, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional, en aplicació de 

la fase 1 del Pla per a la transició cap una nova normalitat i l'Ordre SND/414/2020, per a la 

flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional en aplicació de la fase 2 del Pla per a 

la transició cap a una nova normalitat. 

 

· Ordre SND/440/2020 del Ministeri de Sanitat, de 23 de maig, per la que es modifiquen diverses 

ordres per a una millor gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 en aplicació del Pla 

per a la transició cap a una nova normalitat. 

 

· Ordre SND/439/2020 del Ministeri de Sanitat, de 23 de maig, per la que es prorroguen els 

controls a les fronteres interiors terrestres, aèries i marítimes amb motiu de la situació de crisi 

sanitària ocasionada per la COVID-19. 
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· Resolució de les Corts Generals de 20 de maig, del Congrés dels Diputats, per la que s'ordena la 

publicació de l'Acord d'autorització de la pròrroga de l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 

463/2020, de 14 de març. 

 

· Ordre TMA/424/2020 del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, de 20 de maig, per 

la qual es modifiquen l'Ordre TMA / 384/2020, de 3 de maig, per la qual es dicten instruccions 

sobre la utilització de mascaretes en els diferents mitjans de transport i es fixen requisits per 

garantir una mobilitat segura de conformitat amb el pla per la transició cap a una nova normalitat; 

i l'Ordre TMA / 419/2020, de 18 de maig, per la qual s'actualitzen les mesures en matèria 

d'ordenació general de la navegació marítima adoptades durant l'estat d'alarma per a la gestió de 

la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 al procés de desescalada. 

 

· Resolució de la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa (Ministeri d'Assumptes 

Econòmics i Transformació Digital), de 19 de maig, per la que es publica l'Acord del Consell de 

Ministres de 19 de maig de 2020, pel que s'instrueix a l'Institut de Crèdit Oficial a posar en marxa 

el quart tram de la línia d'avals aprovada pel Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, i s'estableix 

que els seus beneficiaris siguin les petites i mitjanes empreses i autònoms afectats per les 

conseqüències económiques de la COVID-19. 

 

· Ordre SND/422/2020 del Ministeri de Sanitat, de 19 de maig, per la que es regulen les condicions 

per la utilització obligatòria de mascareta durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la 

COVID-19. 

 

· Ordre TMA/415/2020 del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, de 17 de maig, per 

la que s'amplia la relació de punts d'entrada designats amb capacitat d'atenció a emergències de 

salut pública d'importància internacional. 

 

· Ordre SND/414/2020 del Ministeri de Sanitat, 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. 

 

· Ordre TMA/410/2020 del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, de 14 de maig, per 

la que es limita l'entrada a Espanya a les aeronaus i vaixells de pasatge a través dels punts 

d'entrada designats amb capacitat d'atenció a emergències de salut pública d'importància 

internacional. 

 

· Ordre INT/409/2020 del Ministeri de l'Interior, de 14 de maig, per la que es prorroguen els 

criteris per 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 18/2020 de la Prefectura de l'Estat, de 12 de maig, de mesures socials en 

defensa de l'ocupació. 
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· Ordre INT/401/2020 del Ministeri de l'Interior, d'11 de maig, per la que es restableixen 

temporalment els controls a les fronteres interiors aèries i marítimes, amb motiu de la situació de 

crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. 

 

· Ordre TMA/400/2020 del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, de 9 de maig, per 

la que s'estableixen les condicions a aplicar a la fase I de la desescalada en matèria de mobilitat i 

es fixen altres requisits per garantir una mobilitat segura. 

 

· Ordre SND/399/2020 del Ministeri de Sanitat, de 9 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 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. 

 

· Reial Decret Legislatiu 1/2020 del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria 

Democràtica, de 3 de maig, pel que s'aprova el text refós de la Llei Concursal. 

 

· Ordre TMA/384/2020 del Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, de 3 de maig, per la 

que es dicten instruccions sobre la utilització de mascaretes en els diferents mitjans de transport i 

es fixen requisits per garantir una mobilitat segura de conformitat amb el pla per a la transició fins 

a una nova normalitat. 

 

· Ordre SND/388/2020 del Ministeri de Sanitat, de 3 de maig, per la que s'estableixen les 

condicions per a l'obertura al públic de determinats comerços i serveis, i l'obertura d'arxius, així 

com per a la pràctica de l'esport professional i federat. 

 

· Ordre SND/386/2020 del Ministeri de Sanitat, de 3 de maig, per la que es flexibilitzen 

determinades restriccions socials i es determinen les condicions de desenvolupament de 

l'activitat de comerç minorista i de prestació de serveis, així com de les activitats d'hostaleria i 

restauració als territoris menys afectats per la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. 

 

· Resolució del Ministeri de Sanitat, de 2 de maig, de la Direcció General de Cartera Comú de 

Serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, per la que es publiquen els Acords de la Comissió 

Interministerial de Preus dels Medicaments. 

 

· Ordre SND/385/2020 del Ministeri de Sanitat, de 2 de maig, per la que es modifica l'Ordre 

SND/340/2020, de 12 d'abril, per la que es suspenen determinades activitats relacionades amb 

obres d'intervenció en edificis existents en els que existeixi risc de contagio per la COVID-19 per a 

persones no relacionades amb dita activitat. 
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