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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 

Març de 2020 

 

· Reial Decret-Llei 11/2020, de 31 de març, de la Prefectura de l'Estat, pel que s'adopten mesures 

urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19. 

 

· Ordre SND 310/2020, de 31 de març, del Ministeri de Sanitat, per la que s'estableixen com a 

serveis essencials determinats centres, serveis i establiments sanitaris. 

 

· Ordre SND/307/2020, de 30 de març, del Ministeri de Sanitat, per la que s'estableixen els criteris 

interpretatius per a l'aplicació del Reial Decret-llei 10/2020, de 29 de març, i el model de 

declaració responsable per facilitar els trajectes necessaris entre el lloc de residència i de treball. 

 

· Ordre TMA/305/2020 del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, de 30 de març, per 

la que es modifica l'annex de l'Ordre TMA/277/2020, de 23 de març, per la que es declaren 

serveis essencials a determinats allotjaments turístics i s'adopten disposicions complementàries. 

 

· Nota interpretativa per al sector industrial sobre l'aplicació del Reial Decret-Llei, de 29 de març, 

per la que es regula un permís retribuït recuperable per les persones treballadores per compte 

aliè que no prestin serveis essencials. 

 

· Reial Decret-llei 10/2020, de 29 de març, de la Prefectura de l'Estat, pel que es regula un permís 

retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis 

essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el 

COVID-19. 

 

· Ordre SND/297/2020 del Ministeri de Sanitat, de 27 de març, per la qual s'encomana a la 

Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial, del Ministeri d'Afers Econòmics i 

Transformació Digital, el desenvolupament de diverses actuacions per a la gestió de la crisi 

sanitària ocasionada pel COVID-19, entre les quals destaca la norma per autoritzar el 

desenvolupament d'una aplicació per al telèfon mòbil que permeti a les autoritats sanitàries la 

geolocalització de tots els ciutadans. 

 

· Resolució de 25 de març, 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. 

 

· Reial Decret-llei, 9/2020 de 27 de març, de la Prefectura de l'Estat, pel que s'adopten mesures 

complementàries, en l’àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats del COVID-19. 
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· Ordre SND/298/2020, de 29 de març, del Ministeri de Sanitat, per la que s'estableixen mesures 

excepcionals en relació amb les vetlles i cerimònies funeràries per limitar la propagació i el contagi 

pel COVID-19. 

 

· Resolució de 25 de març, del Congrés dels Diputats, per la que s'ordena la publicació de l'Acord 

de convalidació del Reial Decret-llei 4/2020, de 18 de febrer, pel que es deroga l'acomiadament 

objectiu per faltes d'assistència al treball establert a l’article 52.d) del text refós de la Llei de 

l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre. 

 

· Ordre SND/299/2020, de 29 de març, del Ministeri de Sanitat, per la que es modifica l'Ordre 

SND/232/2020, de 15 de març, per la que s'adopten mesures en matèria de recursos humans i 

mitjans per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 

 

· Resolució de 26 de març de 2020, de la Direcció General de Transport Terrestre, per la que 

s’exceptua temporalment l'acompliment de les normes de temps de conducció i descans en els 

transports de mercaderies. 

 

· Ordre del Ministeri de Sanitat SND/293/2020, de 25 de març, per la que s'estableixen condicions 

a la dispensació i administració de medicaments en l'àmbit del Sistema Nacional de Salut, davant 

la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 

 

· Ordre del Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana TMA/292/2020, de 26 de março, 

per la que es regula una segona adquisició i distribució de mascaretes per part del Ministeri de 

Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. 

 

· Ordre del Ministeri de l'Interior INT/283/2020, de 25 de març, per la que es prorroguen els 

controls a les fronteres interiors terrestres restablerts amb motiu de la situació de crisi sanitària 

ocasionada pel COVID-19. 

 

· Resolució de 25 de març de 2020, de la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa, per la 

que es publica l'Acord del Consell de Ministres de 24 de març de 2020, pel que se aproven les 

característiques del primer tram de la línia d'avals de l'ICO per a empreses i autònoms, per paliar 

els efectes econòmics del COVID-19. 

 

· Ordre del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana TMA/286/2020, de 25 de març, per 

la que es prorroga la prohibició d'entrada de vaixells de passatge procedents de la República 

Italiana i de creuers de qualsevol origen amb destí a ports espanyols per a limitar la propagació i 

contagi pel COVID-19. 
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· Ordre del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana TMA/285/2020, de 25 de març, per 

la que s'adopten mesures extraordinàries de flexibilitat en els àmbits de l'aviació civil no regulats 

per la normativa de la Unió Europea en relació amb la situació creada per la crisi global del 

coronavirus COVID-19. 

 

· Ordre del Ministeri de l'Interior INT/284/2020, de 25 de març, per la que es modifica l'Ordre 

INT/262/2020, de 20 de març, por la que es desenvolupa el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, 

pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel 

COVID-19, en matèria de tràfic i circulació de vehicles a motor. 

 

· Ordre del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica 

PCM/280/2020, per la que es publica l'Acord del Consell de Ministres de 24 de març de 2020, pel 

que es modifica l'Acord del Consell de Ministres de 10 de març de 2020, pel que s'estableixen 

mesures excepcionals per limitar la propagació i el contagi pel COVID-19, mitjançant la prohibició 

dels vols directes entre la República Italiana i els Aeroports Espanyols. 

 

· Ordre del Ministeri de Transports, mobilitat i agenda urbana TMA/279/2020, de 24 de març, per 

la que s'estableixen mesures en matèria de transport d'animals. 

 

· Correcció d'errors del Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents 

extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19. 

 

· Correcció d'errors del Reial Decret-Llei 7/2020, de 12 de març, pel que s'adopten mesures 

urgents per respondre a l'impacte econòmic del COVID-19. 

 

· Ressolució del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, de 23 de març de 2020, de la Secretaria 

d'Estat de Drets Socials, per la que es publica l'Acord del Consell Territorial de Serveis Socials i del 

Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència. 

 

· Resolució de 20 de març de 2020, de la Secretaria General d'Indústria i de la Petita i Mitjana 

Empresa, sobre especificacions alternatives a les mascaretes EPI amb marcatge CE europeu. 

 

· Ordre del Ministeri de Transports, mobilitat i agenda urbana TMA/273/2020, de 23 de març, per 

la que es dicten instruccions sobre reducció dels serveis de transport de viatgers. 

 

· Instrucció del Ministeri de Sanitat, de 23 de març, per la que s'estableixen criteris interpretatius 

per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per COVID-19. 

 

· Ordre del Ministeri de Transports, mobilitat i agenda urbana TMA/259/2020, de 19 de març, per 

la que es dicten instruccions sobre transport per carretera i obertura de tallers. 
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· Ordre del Ministeri de Transports, mobilitat i agenda urbana TMA/259/2020, de 19 de març, per 

la que es dicten instruccions sobre transport per carretera i obertura de tallers. 

 

· Ordre del Ministeri de Sanitat SND/257/2020, de 19 de març, per la que es declara la suspensió 

d'obertura al públic d'establiments d'allotjament turístic. 

 

· Ordre del Ministeri de Transports, mobilitat i agenda urbana TMA/254/2020, de 18 de març, per 

la que es dicten instruccions en matèria de transport per carretera i aeri. 

 

· Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a 

l'impacte econòmic i social del COVID-19. 

 

· Reial Decret 465/2020, de 17 de març, pel que es modifica el Reial Decret 463/2020, de 14 de 

març. 

 

· Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la 

situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19. 

 

· Respostes a qüestions plantejades sobre la interpretació del RD 463/2020, modificat pel RD 

465/2020. 

 

· Reial Decret Llei 7/2020 de 12 de març de mesures urgents per l'impacte del COVID-19. 

 

· Reial Decret Llei 6/2020 de 10 de març pel que s'adopten determinades mesures urgents en 

l'àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública. 

mailto:marqueting@cambrasabadell.org
https://www.cambrasabadell.org/media/documents/BOE-A-2020-3895%20TALLERES%20Y%20TRANSPORTE.pdf
https://www.cambrasabadell.org/media/documents/BOE-A-2020-3892%20HOTELES%20CAMPINGS.pdf
https://www.cambrasabadell.org/media/documents/BOE-A-2020-3863%20TRANSPORTE%20Y%20ARRENDAMIENTO%20VEHICULOS.pdf
https://www.cambrasabadell.org/media/documents/BOE-A-2020-3824%20MEDIDAS%20ECONOMICAS.pdf
https://www.cambrasabadell.org/media/documents/BOE-A-2020-3828%20MODIF%20463.pdf
https://www.cambrasabadell.org/media/documents/BOE_2020_3692_Estado_alarma_1403.pdf
https://www.cambrasabadell.org/media/documents/169%20Anexo%20INFORME%20CUESTIONES%20RELACIONADAS%20REAL%20DECRETO%20%20463_20_SGM_pdf_pdf_pdf.pdf
https://www.cambrasabadell.org/media/documents/169%20Anexo%20INFORME%20CUESTIONES%20RELACIONADAS%20REAL%20DECRETO%20%20463_20_SGM_pdf_pdf_pdf.pdf
https://www.cambrasabadell.org/media/documents/RD_7_2020_12_3_COVID_19.pdf
https://www.cambrasabadell.org/media/documents/RDL_6_2020_art%205%20baixa%20aillament%20o%20quarantena.pdf

