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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 

Novembre de 2020 – Març de 2021 

 

· Llei 2/2021 de la Prefectura de l'Estat de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, 

contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID19. 

 

· Ordre INT/294/2021 del Ministeri de l'Interior de 26 de març, per la qual es prorroga l'Ordre 

INT/657/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen 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, i es deixa sense efecte l'Ordre INT/1236/2020, de 22 de desembre, 

per la qual s'estableixen criteris per la restricció temporal de l'accés por via terrestre a l'espacio 

Schengen a través del lloc de control de persones amb el territori de Gibraltar per raons de salut 

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

 

· Ordre SND/292/2021 del Ministeri de Sanitat de 26 de març, per la qual s'estableixen mesures 

de control sanitari a les persones procedents de França que arriben a Espanya per via terrestre. 

 

· Ordre HAC/283/2021 del Ministeri d'Hisenda de 25 de març, per la que es concreten els 

aspectes necessaris per la distribució definitiva, entre les Comunitats Autònomes i Ciutats de 

Ceuta i Melilla, dels recursos de la Línia COVID d'ajuts directes a autònoms i empreses prevista 

en el Títol I del Reial Decret-llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la 

solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19. 

 

· Ordre PCM/284/2021 del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria 

Democràtica de 24 de març, per la que es publica l'Acord del Consell de Ministres de 23 de març 

de 2021, pel qual es prorroga l'Acord del Consell de Ministres de 2 de febrer de 2021, pel qual 

s'estableixen mesures excepcionals per limitar la propagació i el contagi per la COVID-19, 

mitjançant la limitació dels vols entre la República Federativa de Brasil i la República de 

Sudàfrica i els aeroports espanyols. 

 

· Reial Decret-llei 5/2021 de la Prefectura de l'Estat de 12 de març, de mesures extraordinàries 

de recolzament a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19. 

 

· Ordre SND/181/2021 del Ministeri de Sanitat de 2 de març, sobre les condicions de quarentena 

a les que s'han de sotmetre les persones procedents de països de risc, durant la situació de crisi 

sanitària ocasionada per la COVID-19. 

 

· Ordre INT/162/2021 del Ministeri de l'Interior de 25 de febrer, per la qual es prorroguen els 

controls a la frontera interior terrestre amb Portugal, restablerts amb motiu de la situació de 

crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. 
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· Ordre INT/161/2021 del Ministeri de l'Interior de 24 de febrer, per la qual es prorroga l'Ordre 

INT/657/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen 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. 

 

· Ordre INT/98/2021 del Ministeri de l'Interior de 8 de febrer, per la qual es prorroguen els 

controls a la frontera interior terrestre amb Portugal, reestablerts amb motiu de la situació de 

crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. 

 

· Decret-llei 53/2020 de la Comunitat Autònoma de Catalunya de 22 de desembre, 

de modificació del 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 de la COVID-19. 

 

· Decret-llei 55/2020 de la Comunitat Autònoma de Catalunya de 29 de desembre, de mesures 

extraordinàries de caràcter econòmic en el sector de les instal·lacions juvenils afectades pel 

confinament perimetral de determinades comarques arrel de la COVID-19. 

 

· Decret-llei 51/2020 de la Comuntat Autònoma de Catalunya de 15 de desembre, 

de modificació del Decret-llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de 

caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19, i del Decret-llei 49/2020, d'1 de 

desembre, de mesura urgent complementària en matèria d'ocupació i foment de l'activitat 

econòmica per fer front a les conseqüències de la major afectació en el mercat de treball de la 

COVID-19 en determinats territoris de Catalunya. 

 

· Decret-llei 48/2020 de la Comunitat Autònoma de Catalunya d'1 de desembre, de mesures de 

caràcter organitzatiu en l'àmbit sanitario, social i de salut pública per fer front a la crisi sanitària 

provocada per la COVID-19 i de modificació del Decret-llei 30/2020, de 4 d'agost, i del Decret-llei 

41/2020, de 10 de novembre. 

 

· Decret-llei 49/2021 de la Comunitat Autònoma de Catalunya d'1 de desembre, de mesura 

urgent complementària en matèria d'ocupació i foment de l'activitat econòmica per fer front a 

les conseqüències de la major afectació en el mercat de treball de la COVID-19 en determinats 

territoris de Catalunya, i de modificació del Decret-llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents 

de caràcter econòmico, cultural i social per fer front a les conseqüències de la COVID-19. 

 

· Ordre 68/2021 del Ministeri de l'Interior de 29 de gener, per la qual es restableixen els controls 

a la frontera interior terrestre amb Portugal amb motiu de la situació de crisi sanitària 

ocasionada per la COVID-19. 

 

· Reial Decret-llei 2/2021 de la Prefectura de l'Estat de 26 de gener, de reforç i consolidació de 

mesures socials en defensa de l'ocupació. 
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· Decret-llei 47/2020 de la Comunitad Autònoma de Catalunya de 24 de novembre, de mesures 

extraordinàries de caràcter econòmic en el sector de les instal·lacions juvenils, de mesures en el 

sector de les cooperatives i de modificació del Decret-llei 39/2020, de 3 de novembre, de 

mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19, i del 

Decret-llei 42/2020, de 10 de novembre, de mesures urgents de supor a entitats del tercer sector 

social. 

 

· Decret-llei 46/2020 de la Comunitat Autònoma de Catalunya de 24 de novembre, de mesures 

urgents de caràcter administratiu, tributari i de control financer. 

 

· Ordre PCM/1237/2020 del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria 

Democràtica de 22 de desembre, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 22 de 

desembre de 2020, pel que s'estableixen mesures excepcionals per limitar la propagació i el 

contagi per la COVID-19, mitjançant la limitació dels vols directes i vaixells de passatgers entre 

el Regno Unit i els aeroports i ports espanyols. 

 

· Ordre INT/1236/2020 del Ministeri de l'Interior de 22 de desembre, per la qual s'estableixen 

criteris per a la restricció temporal de l'accés per via terrestre a l'espai Schengen a través del lloc 

de control de persones amb el territori de Gibraltar per raons de salut pública amb motiu de la 

crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. 

 

· Reial Decret-llei 35/2020 de la Prefectura de l'Estat de 22 de desembre, de mesureas urgents 

de suport al sector turístic, la hosteleria i el comerç i en matèria tributaria. 

· Reial Decret-llei 37/2020 de la Prefectura de l'Estat de 22 de desembre, de mesures urgents 

per fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica en l'àmbit de la vivenda i en 

matèria de transports. 

 

· Resolució del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana de 17 de desembre, de la 

Direcció de l'Agència Estatal de Seguretat Aéria, per la qual s'actualitzen les Directrius operatives 

per a la gestió de passatgers aeris i personal d'aviació amb relació a la pandèmia COVID-19. 

 

· Reial Decret 1162/2020 del Ministeri de Cultura i Esports de 22 de desembre, pel 

qual s'estableixen condicions especials d'aplicació del règim de compensació d'avals regulat en 

la disposició addicional tercera del Reial Decret 1251/1999, de 16 de juliol, sobre societats 

anònimes esportives, per fer front a l'impacte de la COVID-19. 

 

· Resolució del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana de 20 de novembre, de la 

Direcció de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, per la qual s'actualitzen las Directrius operatives 

per a la gestió de passatgers aeris i personal d'aviació amb relació a la pandèmia de la COVID-19. 

 

· Decret Llei 39/2020 de la Comunitat Autònoma de Catalunya de 3 de novembre, de mesures 

extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències del COVID-19. 
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· Ordre HAC/1097/2020 del Ministeri d'Hisenda de 24 de novembre, per la qual es determina la 

quantia de la distribució definitiva entre les Comunitats Autònomes de règim comú dels 

recursos previstos a la lletra d) de l'apartat 2 de l'article 2 del Reial Decret-llei 22/2020, 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. 

 

· Reial Decret-llei 34/2020 de la Prefectura de l'Estat de 17 de novembre, de mesures urgents de 

suport a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària. 

 

· Resolució del Ministeri de Sanitat de 13 de novembre, de la Direcció General de Cartera Comú 

de Serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, per la qual es publica l'Acord de la Comissió 

Interministerial de Preus dels Medicaments, de 12 de novembre de 2020, pel qual es revisen els 

imports màxims de venda al públic. 

 

· Ordre CIN/1062/2020 del Ministeri de Ciència i Innovació de 6 de novembre, per la qual es 

dona compliment a la disposició addicional dotzena en matèria de suport financer a les actuacions 

en parcs científics i tecnològics del Reial Decret-llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents 

complementàries per recolzar l'economia i l'ocupació. 

 

· Resolució del Ministeri de Sanitat d'11 de novembre, de la Direcció General de Salud Pública, 

relativa als controls sanitaris a realitzar en els punts d'entrada d'Espanya. 

 

· Reial Decret-llei 32/2020 de la Prefactura de l'Estat del 3 de novembre, pel qual s'aproven 

mesures socials complementàries per a la protecció per desocupació i de suport al sector cultural. 

 

· Reial Decret-llei 33/2020 de la Prefectura de l'Estat del 3 de novembre, pel qual s'adopten 

mesures urgents de recolzament a entitats del Tercer Sector d'Acció Social d'àmbit estatal. 

 

· Reial Decret 956/2020 del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria 

Democràtica de 3 de novembre, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 

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. 
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