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Compendi estatal i autonòmic COVID-19
Actualitzat a data de 15.05.2020
Normativa estatal
 Codi electrònic de la normativa sobre la crisi sanitària COVID-19
Recull permanentment actualitzat de normativa estatal i autonòmica en
text original i consolidat. Agència Estatal del Butlletí Oficial de l’Estat.
[NOTA: A efectes sistemàtics s’ha distribuït la totalitat de la normativa
estatal dictada (fins a dia 15.05.2020) per raó de la crisis sanitària COVID-19
amb la següent sistemàtica:

-

Declaració Estat Alarma
Reials Decrets Lleis derivats de l’estat d’Alarma
Normativa reglamentària sectorial:
o Sanitat:


Hospitals, residències i centres socials



Sanitat Mortuòria



Sanitat i Turisme



Sanitat genèrica

o Transports i Mobilitat:


Connexió Espanya – Itàlia



Connexió Balears i altres territoris



Espai Schengen



Transport públic



Transport per carreteres



Validesa títols de transport

o Interior i Seguretat
o Economia i finances
o Mesures de desconfinament]
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DECLARACIÓ ESTAT D’ALARMA
 Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat
d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada
per la COVID-19. BOE núm. 67, de 14 de març de 2020.
-

Declaració estat d’alarma per 15 dies naturals, determinant
com a Autoritat competent el Govern, amb competències
delegades

als

Transports

i

Ministres
de

de

Sanitat.

Defensa,

d’Interior,

Manteniment

de

de
cada

Administració de les seves competències per a la gestió
ordinària del serveis

dins del marc de les ordres de

l’autoritat competent.
-

Art. 7.- Limitació llibertat circulació de les persones que, de
forma individual tret del cas que s’acompanyi a persona
amb discapacitat, menors, majors, o per altra causa
justificada, només podrà circular per vies o espais d’ús
públic per a la realització de les següents activitats:
a) Adquisició d'aliments, productes farmacèutics i de
primera necessitat.
b) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.
c) Desplaçament a el lloc de treball per efectuar la seva
prestació laboral, professional o empresarial.
d) Retorn a el lloc de residència habitual.
e) Assistència i cura a majors, menors, dependents,
persones amb discapacitat o persones especialment
vulnerables.
f) Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances.
g) Per causa de força major o situació de necessitat.
h) Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga.
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-

Possibilitat de requisaments temporals i prestacions
personals obligatòries

-

Suspensió de l’activitat educativa presencial i de formació.

-

Suspensió de l’obertura al públic dels locals i establiments
minoristes amb excepció dels establiments comercials
minoristes d’alimentació, begudes, productes i béns de
primera necessitat, establiments farmacèutics, sanitaris,
veterinaris, òptiques, ortopèdies, productes higiènics,
premsa

i

papereria,

combustible,

estancs,

equips

tecnològics i telecomunicacions, alimentació d’animals,
comerç d’internet, telefònic o correspondència, tintoreries,
perruqueria a domicili.
-

Suspensió activitat hostaleria i restauració i només es
permet els servei d’entrega a domicili.

-

Suspensió

d’apertura

biblioteques,

al

públic

monuments,

de

locals

museus,
i

arxius,

establiments

d’espectacles públics, activitats esportives i oci, berbenes,
desfiles i festes populars.
-

Reforçament Sistema Nacional de Salut, establint que tota
autoritat sanitària civil de tota Administració pública del
territori nacional queda sota les ordres del Ministre de
Sanitat.

-

Habilitació al Ministre Sanitat i al de Transport i Reducció
del transport públic interior en, almenys, un 50 %, amb
respecte dels serveis autonòmics i locals.

-

Suspensió

terminis

processals

i

administratius,

de

prescripció i de caducitat de tot tipus d’accions.
 Reial decret 465/2020, de 17 de març, pel qual es
modifica el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel
qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la
situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
BOE núm. 73, de 18 de març de 2020:
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o Modifica redacció art. 7, 10, 14.4 DA3.1 (introduint
apartat quart, cinquè i sisè) del RD 463/2020, de 14
de març.
 Pròrroga per Reial Decret 476/2020, de 27 de març
(BOE núm. 86 de 28.03.2020) fins les 00.00 h de dia
12.04.2020, amb prèvia autorització del Congrés, per
Resolució de dia 25.03.2020 (BOE núm. 86 de dia
28.03.2020).
 Reial decret 487/2020, de 10 d'abril, pel qual es
prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat
d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19, fins a les 00:00 hores del dia
26 d'abril de 2020, i que se sotmetrà a les mateixes
condicions establertes en el Reial Decret 463/2020 (BOE
núm. 101 de dia 11.04.2020). Pròrroga autoritzada per
Resolució del Congrés, de dia 09 d’abril (BOE núm.
101) [Pròrroga fins dia 26.04.2020]
 Reial Decret 492/2020, de 24 d'abril, pel qual es
prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat
d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19, fins a les 00.00 h del dia
10.05.2020, autoritzat per Resolució, de dia 22 d’abril,
del Congrés dels Diputats (BOE núm. 115, de dia
15.04.2020) [Pròrroga fins dia 10.05.2020]
- Modificació art. 7 i 10 de RD 463 (menors 14 a).


Reial decret 514/2020, de 8 de maig, pel qual es
prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat
d'alarma per a la gestió de la situació de crisi
sanitària ocasionada pel COVID-19, fins les 00:00
4
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hores del dia 24 de maig de 2020, autoritzat per
Resolució, de dia 06 de maig, del Congrés dels
Diputats

(BOE núm. 129, de dia 09.05.2020)

[Pròrroga fins 24.05.20]
- Habilitació

Ministre

Sanitat

i

llibertat

desplaçament en província, illa o unitat que es
determinis

en

el

marc

de

el

Pla

de

desconfinament.
- Modificació art. 7.1 i DA de l'RD 463

REIALS DECRETS LLEIS DERIVATS DE L’ESTAT D’ALARMA

 Reial Decret Llei 6/2020, de 10 de març, pel que s’adopten
determinades mesures urgents en l’àmbit econòmic i per la
protecció de la salut pública. (BOE núm. 62 de 11.03.2020):
- Modifica LO 3/1986 de Salut Pública per incloure dins la
possibilitat de subministrament centralitzat qualsevol producte
necessari per a la protecció de la salut.
- Assimilació a accident laboral dels períodes d’aïllament o contagi
de les persones treballadores a conseqüència del COVID (art. 5
modificat pel RDL 13/2020).


Aquest Reial Decret Llei 6/2020, ha estat convalidat per

Resolució del Congrés dels Diputats, de 26 de març de 2020
(BOE Núm. 88 de 30.03.2020)
 Art. 5 modificat pel Reial decret llei 13/2020, de 7 d'abril
(BOE núm. 98 de dia 08.04.2020)
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 Reial Decret Llei 7/2020, de 12 de març, pel que s’adopten mesures
urgents per a respondre a l’impacte econòmic de la COVID-19. (BOE
núm. 65 de 13.03.2020).
-

Autoritza l’aplicació del Fons de Contingència i concessió de
crèdit extraordinari (1.000 milions d’euros) al Ministeri de
Sanitat, i un altre (25.000.000 d’euros) al Ministeri de Drets
Socials i Agenda 2030.

-

Estableix regles d’actualització de les entregues a compte
de les CCAA.

-

Dret a ajudes econòmiques o prestació directe d’aliments a
famílies amb menors beneficiaris de beca-menjador.

-

Faculta a Administració educativa a l’adaptació del límit
mínim de dies lectius (DA5 LOE) a les necessitats de les
mesures de la crisis COVID quan suposin interrupció
d’activitats lectives.

-

Assimilació a accident laboral dels períodes d’aïllament o
contagi a conseqüència del COVID, envers el règim especial
del Funcionari Públic, a efectes de IT.

-

Turisme: Ampliació línia fiançament Thomas Cook i envers
treballadors fixos-discontinus bonificació 50 % quota
empresarial SS per contingències comuns, atur, Fogasa i FP
des de l’01.01.2020 fins 31.12.2020, excepte Balears i
Canàries que, en els mesos de febrer i març, els hi serà
d’aplicació el RDL 12/2019, d’11 d’octubre de mesures
Thomas Cook.

-

Tributari: Ajornament de 6 mesos sense interès, en àmbit
competència

estatal,

d’ingrés

de

declaracions

i

autoliquidacions el termini dels quals finalitzés entre
14.03.2020 i 30.05.2020,

(amb requisits 82.2.a LGT) i

sempre que el volum d’operacions del deutor no superi
6.010.121,04 € per al 2019.
-

Possibilita, en certs supòsits, la sol·licitud d’ajornament de
crèdits atorgats per la Secretaria General d’Indústria i de la
Petita i mitjana empresa.
6
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-

Art. 16.- Contractació pública.- Tota actuació que directa o
indirectament s’adopti pel sector públic per a fer front a la
crisi del Covid justifica la necessita immediata d’aplicar la
tramitació d’emergència de l’art. 120 LCSP. I exclou
l’obligació de facturació electrònica de la Llei 25/2013 a
factures emeses per proveïdors no-nacionals radicats a
l’estranger. (MODIFICACIÓ DF6ª RDL 8/2020, i per la DF2ª
del RDL 9/2020).

-

Modificació Llei 50/97, del Govern, envers el funcionament
a distància del Consell de Ministres.

-

Correcció d’errors BOE Núm. 82 de dia 25.03.2020.

 Convalidació per Resolució de 25 de març de 2020, de al
Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació
de l'Acord de convalidació de el Reial Decret Llei 7/2020, de
12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per a
respondre a l' impacte econòmic del COVID-19 (BOE Núm.
88, de dia 30.03.2020).

 Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de modificació parcial del
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, i d'adopció d'altres mesures complementàries. BOE
núm. 73, de 18 de març de 2020:


-

Suplement de crèdit (300.000.000 €) al Ministeri Drets
Socials i Agencia 2030 per finançar Fons Social Extaordinari
per les conseqüències COVID

-

Autorització i requisits del destí superàvit entitats locals
2019 i 2020.

7
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-

Garantia subministrament aigua i llum a consumidors
vulnerables i pròrroga (fins 15.09.2020) dels bons socials
energètics.

-

Suspèn aplicació de determinació automàtica de preus de
venta de gasos liquats del petroli, i la metodologia del
càlcul de tarifa d’últim recurs de gas natural pels següents
dos trimestres.

-

Preferència del treball a distància, i dret a l’adaptació o
reducció de jornada a treballadors amb càrregues envers al
cònjuge o parella de fet, familiars consanguinis fins al
segon grau (en cas de conflicte, competència jurisdicció
social).

-

Moratòria, prèvia sol·licitud, del deute hipotecari

per a

l’adquisició d’habitatge habitual en cas de què el deutor
passi per extraordinàries dificultats (atur, límits d’ingressos
inferior als llindars de l’art. 9, quota hipotecària i
subministraments bàsics sigui igual o superior al 35 % dels
ingressos

nets,

i

alteració

significativa

de

les

circumstàncies) per atendre el pagament derivat del COVIT
(art 8 a 16).
-

Prestació extraordinària, durant un mes o fins al darrer dia
del mes en què finalitzi l’estat d’alarma, per cessament
d’activitat derivat de l’estat d’alarma a favor del autònoms
amb activat suspesa per estat d’alarma o quan la seva
facturació sigui inferior al 75 % del promig del semestre
anterior. (art. 17 modificat pel Reial decret llei 13/2020, de 7
d'abril).

-

Garantia

serveis

electrònics

i

telecomunicacions,

i

suspensió de la portabilitat.
-

Interrupció terminis devolució de productes.

-

Regulació expedients de suspensió de contractes i reducció
de jornada per la pèrdua d’activitat derivada del COVID
(ERTES): (RDL 15/2020 admet força major parcial)
o amb exoneració, prèvia sol·licitud,

a l’empresa de

l’aportació empresarial a la SS, i de la quota de
8
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recaptació conjunta (en el cas de menys de 50
treballadors) o del 75 % en cas de més de 50
treballadors, sense conseqüències pel treballador
envers la seva cotització.
o Reconeixement al treballador de la prestació d’atur
fins a la finalització de la suspensió o reducció, amb
base reguladora que serà la que resulti del promig
de les bases dels darrers 180 dies cotitzats, o del
temps inferior immediatament anterior. I també per
fixos discontinus que podrà tornar a percebre la
prestació amb un límit de 90 dies (art. 25).
-

Pròrroga semestral d’ofici de subsidis per atur.

-

Obertura línia d’avals (màxim 100.000 milions d’euros) per
a empreses i autònoms; i amplio límit de endeutament (en
10.000 milions d’euros) de l’ICO; i línia extraordinària de
cobertura asseguradors durant sis mesos i fins a 2.000
milions d’euros.

-

Ampliació terminis tributaris fins al 30.04.2020

-

Contractació pública: Envers els contractes públics de tracte
successiu que esdevenen d’impossible compliment durant
l’estat d’alarma, es declara la suspensió automàtica del
contracte i de la seva execució amb la obligació d0abonar
al contractista els conceptes detallats en l’art. 34.1 que són
similars als previstos en l’art. 208 LCSP (amb excepció clara
del 3 % del preu de les prestacions suspeses) sempre que
l’òrgan de contractació, a instància del contractista,
verifiqui la impossibilitat d’execució. Exclou l’aplicació del
208.2.a LCSP i del correlatiu del TR 2011. Modificació RDL
17/2020.

-

Exclou la resolució de contracte per COVID.

-

Ampliació terminis d’execució de servei i subministrament
(excepció àmbit sanitari, farmacèutic, seguretat, neteja,
manteniment

informàtic,

mobilitat

i

seguretat

infraestructures de transport, entre d’altres) , prèvia
sol·licitud, equivalent al motiu del COVID que impossibilita
9
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el compliment puntual, amb abonament despeses salarials
amb màxim 10 % preu inicial del contracte.
-

Règim especial contracte públic d’obra (ampliació i
abonament de distints conceptes

incloses despeses

salarials), concessió d’obra i concessió de servei (reequilibri
amb ampliació de fins un 15 % o modificació clàusules
econòmiques) en execució.
-

Mesures financeres en favor de titulars explotacions
agrícoles amb préstecs derivats de la sequera de 2017.

-

Mesures recolzament d’entitats públiques integrades en el
Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació;
concessió de crèdits extraordinaris amb relació a la
investigació en àmbit COVID; i regles d’aportacions
dineràries realitzades per l’Institut Carles III i Consell
Superior d’Investigacions Científiques.

-

Exclusió del art. 50.1. i 50.2.a)b) i c) de la Llei 45/2015
envers els Convenis relatius a la gestió de l’emergència
sanitària COVID, i de l’art. 48.8 de manera que es
perfeccionaran pel mer consentiment de les parts.

-

Normes funcionament a distància dels òrgans de persones
jurídiques privades, malgrat silenci del seus estatuts;
suspensió terminis (juntes, presentació documentació,
assemptaments registrals, sol·licitud de concurs...); i
suspensió dret de separació dels socis durant estat
d’alarma.

-

Pròrroga DNI, fins 31.03.2021, de persona major d’edat que
caduqui durant estat d’alarma, i que permetrà la renovació
de certificats digitals incorporats pel mateix període.

-

Autorització Centre Nacional Biotecnologia per utilització
de determinats organismes modificats genèticament.

-

Modificació composició Comissió del Centre Nacional
d’Intel·ligència.

-

Exempció quota gradual dels documents notarials de l’ AJD
a les novacions hipotecàries derivades d’aquest RDL.

10
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-

Modificació règim inversions estrangeres a Espanya (Llei
19/2003, de 4 de juliol).

-

Correcció d’errors BOE Núm. 82 de dia 25.03.2020.

 Convalidació per Resolució de 25 de març de 2020, de al
Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació
de l'Acord de convalidació de el Reial Decret Llei 8/2020, de
12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per a
respondre a l' impacte econòmic del COVID-19 (BOE Núm.
88, de dia 30.03.2020).
 Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març (BOE núm. 91 de
dia 01.04.2020) Modifica de determinats articles (art. 4.3,
règim moratòria deute hipotecari, art. 20 sobre portabilitat,
art 35 execució contractes públics, art 40 i 41 persones
jurídiques privades).
 Art. 17 modificat pel Reial decret llei 13/2020, de 7 d'abril
(BOE núm. 98 de dia 08.04.2020).
 Modificació RDL 15/2020, de 21 d’abril (BOE núm. 112, de
dia

22.04.2020):

art.

17.7

(prestació

extraordinària

autònoms), 22.1 (suspensió contracte treball i reducció
jornada per força major, admetent la força major de
caràcter parcial), art. 25.6 (fixos-discontinus), art. 29.1-2
(línies finançament empreses i autònoms), art. 33.3 (sobre
subhastes AET).
 Art. 43 (sol·licitud de concurs), derogat per Reial decret
llei 16/2020, de 28 d’abril (BOE 119, de dia 29.04.2020.
 Tenir en compte BOIB núm. 50, de dia 02.04.2020 Circular
informativa sobre inclusió de fixos discontinus en els
expedients de regulació temporal d'ocupació i aplicació de
la disposició addicional sisena del Reial decret llei 8/2020
[Fixes discontinus i ERTOS Reial Decret Llei 8/2020].
11
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Informa sobre l’aplicabilitat del règim de prestacions
del RDL 8/2020 als fixes-discontinus.
Art. 34 (concessions administratives) modificat per
RDL 17/2020, de 5 de maig (BOE 126, de dia
06.05.2020).
Art. 24 i DA6, modificat per RDL 18/2020, de 12 de
maig (BOE núm. 134, de dia 13.05.2020)

Reial Decret Llei 9/2020 de 27 de març, pel qual es prenen mesures
addicionals, en matèria de treball, per pal·liar els efectes del COVID-19.
(BOE núm. 86 de 28/03/2020)
- Manteniment d'activitat de centres sanitaris i centres
d'atenció a persones grans.
- La força major i les causes econòmiques, tècniques,
organitzatives i de producció en què s'emparen les mesures
de suspensió de contractes i reducció de jornada previstes en
els articles 22 i 23 de Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, no
es podran entendre com a justificatives de l'extinció de el
contracte de treball ni de l'acomiadament.
- Mesures relatives al procediment de la prestació contributiva
per desocupació.
- Mesures relatives a les societats cooperatives, per al cas que
no sigui possible la reunió telemàtica de l'Assemblea General,
competència de el Consell Rector per tramitació mesures RDL
8/2020.
- La suspensió dels contractes temporals, inclosos els
formatius, de relleu i interinitat suposarà la interrupció del
còmput de la durada màxima dels contractes temporals.
- Durada màxima dels expedients temporals de regulació
d'ocupació basats en les causes que preveu l'article 22 de Reial
12
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decret llei 8/2020, serà la de l'estat d'alarma i les seves
pròrrogues.
- Règim sancionador i reintegrament per al cas de sol·licituds
presentades per l'empresa que continguessin falsedats o
incorreccions en les dades. DA2 Modificada per RDL 15/2020.
- Modificació art. 16 RDL 7/2020, en matèria de contractació
pública.


Convalidació: Resolució de 9 d'abril de 2020, del
Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la
publicació de l'Acord de convalidació de el Reial
decret llei 9/2020, de 27 de març, pel qual
s'adopten mesures complementàries, en l'àmbit
laboral, per pal·liar els efectes derivats del COVID19 (BOE núm. 103, de dia 13.04.2020).



Modificació

DA2

(règim

sancionador

i

reintegrament prestacions indegudes), per RDL
15/2020, de 21 d’abril (BOE núm. 112, de dia
22.04.2020)



Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regulen els
excedència retribuït remunerat per a les persones ocupades que no
presten serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la
població en el context de la lluita contra el COVID-19. BOE núm. 87, de
29 de març:
-

Regula un permís (entre el 30.03.2020 i el 09.04.2020
ambdós inclosos) retribuït recuperable per a les persones
treballadores per compte aliè que no prestin serveis
essencials, per tal de reduir la mobilitat de la població en el
context de la lluita contra el COVID

-

Àmbit d'aplicació subjectiva, exclusions:
a) Serveis essencials o línies de producció Annex I
13
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b). Empreses ERTES sol·licitat o autoritzat durant la
vigència de l'RDL 10/2020
c) IT i teletreballs
-

Règim

de

recuperació,

fins

dia

31.12.2020,

segons

negociació empresa- representants treballadors previ
període de consulta de set dies (en defecte d’acord,
l’empresa notificarà en set dies la decisió). Sempre s’ha de
respectar període de descansa diari i setmanal, la jornada
màxima anual i la conciliació.
-

En cas d'impossible interrupció immediata, possibilitat de
prestar serveis durant dia 2020.03.30 amb l'únic propòsit
de dur a terme les tasques imprescindibles per poder fer
efectiu el permís retribuït recuperable sense perjudicar de
manera irremeiable o desproporcionada la represa de
l'activitat empresarial.

-

Llocs de treball públics: El Ministeri de Política Territorial i
Funció Pública i els competents en les comunitats
autònomes i entitats locals queden habilitats per a dictar
les instruccions i resolucions que siguin necessàries per a
regular la prestació de serveis dels empleats públics
inclosos en l'àmbit d'aplicació de Reial Decret Legislatiu
5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, amb l'objecte de
mantenir el funcionament dels serveis públics que es
considerin essencials.

-

Personal públic subjecte a regulació especial: es dictaran
les instruccions i resolucions necessàries per a determinar
el règim jurídic aplicable tant pel que fa al caràcter
essencial dels seus serveis com a l'organització concreta
dels mateixos.


Convalidació: Resolució de 9 d'abril de 2020, del Congrés
dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de
14
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convalidació de el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març,
pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les
persones treballadores per compte aliè que no prestin
serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat de la població
en el context de la lluita contra el COVID-19 (BOE núm. 103,
de dia 13.04.2020)

 Ordre SND / 307/2020, 30 de març, per la qual s'estableixen els
criteris interpretatius per a l'aplicació de el Reial decret llei
10/2020, de 29 de març, i el model de declaració responsable per a
facilitar els trajectes necessaris entre el lloc de residència i de treball
(BOE núm. 89, de 30 de març de 2020):
-

Especifica activitats excloses del RDL 10/2020, i incorpora
una DR que ha de dur la persona treballadora no-acollida al
permís retribuït recuperable del RDL 10/2020, per justificar
el desplaçament al seu lloc de feina, sindical o empresarial.

-

Indica expressament que el RDL 10/2020 no és d’aplicació
als autònoms.

-

L’activitat sindical i patronal no queda afectada per les
restriccions de mobilitat de l’estat d’alarma ni en el RDL
10/2020.

 Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten
mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer
front al COVID-19 (BOE núm. 91, d’1 d’abril de 2020):

a) Suspensió desnonament i llançament de llars vulnerables sense
alternativa habitacional, per al moment posterior a l'aixecament
de la suspensió de terminis derivat de l'estat d'alarma.

b)

Pròrroga extraordinària, de fins a 6 mesos, d'arrendaments
d’habitatge habitual la pròrroga obligatòria o tàcita dels quals
finalitzi entre el 02.04.2020 i fins transcorreguts dos mesos des de
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la finalització estat d'alarma, prèvia sol·licitud de l'arrendatari que
haurà de ser acceptada per l'arrendador.

c)

Moratòria deute arrendatari:
i) Automàtica per a grans tenidors (més de 10 immobles
urbans o superfície construïda de més de 1.500 m2) i entitats
públiques d'habitatges. En defecte d'acord, l’arrendador ha de
comunicar (en 7 dies) la seva decisió entre les alternatives:
1. Reducció 50% renda durant estat alarma (i posterior
fins màxim 4 mesos).
2. Moratòria total durant estat alarma i posterior mes a
mes (fins màxim de 4).
ii) Situació vulnerabilitat del deutor requereix:
1. Atur, ERTE o reducció, amb llindars d'ingressos unitat
familiar.
2. Renda arrendatària i subministraments bàsics sigui
igual o superior a l'35% ingressos nets unitat familiar
3. Exclusió en cas de propietat o usdefruit d'habitatge a
Espanya, llevat d'excepcions )transmissions

mortis

causa de parts alíquotes o falta de disponibilitat per
divorci).

d) En cas d’arrendadors que no són grans tenidors ni empreses
públiques d'habitatges, arrendatari pot sol·licitar en un mes, un
ajornament temporal i extraordinari per assolir un acord
ajornament o fraccionament. I, en defecte d'acord, l’arrendatari
en situació de vulnerabilitat pot accedir al programa d'ajudes
transitòries de finançament.

e)

Autorització Ministre Transports per, per termini de 14 anys,
desenvolupar línia d'aval de persones en situació vulnerabilitat
per al pagament de l’arrendament d'habitatge, amb termini
devolució de 6 anys, sense despesa o interès.

16
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f)

Programa d’ajudes al lloguer per arrendatari en situació de
vulnerabilitat de fins a 900 euros i 100% renda, i seran CCAA les
que determinin import exacte de l'ajuda podent-se aportar
informe serveis socials autonòmics o locals per acreditar
circumstància

excepcional

i

sobrevinguda.

[requisits

dels

arrendataris en Ordre TMA / 378/2020, de 30 d'abril, (BOE núm.
121, de dia 01.05.2020)]

g) Autorització per a la transferència a CCAA del 100% dels fons
compromesos per a l'any 2020 en convenis pla estatal habitatge
2018-2021, i a CCAA per a la disposició dels fons.
h) Definició de vulnerabilitat econòmica als efectes RDL 8/2020 i
11/2020

(modificació

RDL

15/2020

per

incloure

supòsit

de

discapacitat del 33 % -no només superiors-):
i. Atur o, en cas d'empresari, pèrdua facturació en 40%
ii. Llindars ingressos unitat familiar
iii. Quota hipotecària i subministraments bàsics sigui igual o
superior

al 35% ingressos nets unitat

iv. Alteració significativa circumstàncies.

i) Especialitats situació vulnerabilitat amb relació a crèdits si
garantia hipotecària.

j) Moratòria deute hipotecari RDL 8/2020 es refereix a deute contret
per habitatge habitual, immobles afectes a activitat econòmica, o
habitatges destinats a lloguer en què el deutor hipotecant,
persona física, propietari i arrendador, deixi de percebre renda.

k) Superàvit 2019 entitats locals (20% saldo positiu).
l) Suspensió (3 mesos) obligacions de contracte de crèdit sense
garantia hipotecària en cas de deutor persona física en situació
de vulnerabilitat, i el fiador pot exigir benefici excussió tot i haver
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renunciat expressament a ell. Sol·licitud i suspensió automàtica
sense interès.

m) Bono social autònoms que han cessat activitat. [el seu règim i
sol·licitud es regula en l’Ordre TED / 320/2020, de 3 d'abril – BOE
núm. 94 de dia 04.04.2020-]

n) Garantia subministrament i no-suspensió aigües, gas, electricitat,
derivats de petroli.

o) Subsidi extraordinari per falta d'activitat persones en sistema
especial Empleats de la Llar Règim General. (Resolució de 30
d'abril de 2020, de el Servei Públic d'Ocupació Estatal, per la qual
es desenvolupa el procediment per a la seva tramitació, BOE
núm. 124, de dia 04.05.2020).

p) Subsidi atur excepcional per fi contracte temporal (d’almenys 2
mesos) amb posterioritat a l'estat d'alarma (Resolució d'1 de
maig de 2020, de el Servei Públic d'Ocupació Estatal, per la qual
s'estableix el procediment per a la seva tramitació, BOE núm. 124,
de dia 04.05.2020).

q) Moratòria cotitzacions SS Autònoms. (art. 34 modificat pel RDL
13/2020, i desenvolupament art. 34 per Ordre ISM / 371/2020, de
24 d'abril –BOE 118, de dia 28.04.20201)

r) Determina les activitats econòmiques que podran acollir-se a la
moratòria en el pagament de cotitzacions socials que preveu
l'article 34 de Reial decret llei 11/2020, de 31 de març.

s) Ajornament pagament deutes SS, amb interès 0.5%.
t)

Dret resolució contracte sense penalització consumidor i usuari
si

a

conseqüència

mesures

COVID

el

contracte

esdevé

d'impossible compliment i si no hi ha proposta de revisió. (nova
redacció per RDL 15/2020).
18
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u) Restricció comunicacions comercials activitat de el joc (vacatio
legis dos dies).

v) Mesures impuls indústria (art. 38 i ss) (préstecs, refinançament,
devolució despeses i concessió d'ajudes per cancel·lacions
activitats a l'exterior, flexibilització contracte energia per a
autònoms i empresaris.

w) Compte Tresor Públic donacions COVID.
x) Mesures sector públic estatal (formulació i rendició de comptes,
disponibilitat de fons).

y) Ajornament reemborsament de préstecs concedits per CCAA i
EELL a empresaris i autònoms.

z) Reforç obligacions d'informació econòmica-financera per CCAA i
EELL a el Ministeri d'Hisenda. Annexos II i III, abans del dia 15 de
cada mes.

aa) Suspensió terminis tributaris CCAA i EELL, remissió a l'art. 33 RDL
8/2020 (que amplia terminis, en general, fins 30.04).

bb) Modificació

terminis

execució

activitats

subvencionades

i

justificació.

cc) Ampliació terminis recursos en via administrativa o qualsevol
impugnació còmput de l'endemà hàbil a finalització estat
d'alarma. Àmbit tributari, a partir 30.04, sempre que termini no
hagués finalitzat el 13.03. (recurs especial de contractació, veure
modificació per RDL 15/2020 que preveu la no-suspensió en cas
de continuació del procediment de contractació).

dd) Previsió d’un Pla d'Actuació Judicial després de la finalització
estat d'alarma.
19
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ee) IT en confinament (DA 21ª derogada per RDL 13/2020)
ff) Modificació RDL 8/2020, art. 4.3, règim moratòria deute
hipotecari, art. 20 sobre portabilitat, art 35 execució contractes
públics, art 40 i 41 persones jurídiques privades.

gg) Modificació 46 LBRL per habilitar celebració a distància òrgans
col·legiats EL, apreciada la concurrència de causa que ho justifiqui
per part del batle o president.

hh) Modificació art. 29.4 LCSP, durada contracte subministrament.


Modificació art. 34 i derogació DA 21 ª pel Reial decret
llei 13/2020, de 7 d'abril (BOE núm. 98 de dia
08.04.2020).



Correcció d'errors del Reial decret llei 11/2020, de 31
de

març,

pel

qual

s'adopten

mesures

urgents

complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer
front al COVID-19 (BOE núm. 99 de dia 09.04.2020).


Convalidació: Resolució de 9 d'abril de 2020, del
Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació
de l'Acord de convalidació de el Reial decret llei 11/2020,
de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents
complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer
front al COVID-19 (BOE núm. 103, de dia 13.04.2020).



Modificació per RDL 15/2020, de 21 d’abril (BOE núm.
112, de dia 22.04.2020): art. 5.1.a i 16.1.d (concepte
situació vulnerabilitat renda del lloguer, per referir-se a
discapacitat igual o superior a l'33% -abans només era
superior-), art. 24.6 (suspensió instruments públics i
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drets aranzelaris), art. 35 (suspensió pagament deutes
SS), art. 36.1 (aclareix dret resolució durant 14 dies
compravenda de béns i prestació serveis consumidor i
usuaris) DA8.3 (continuació -no suspensió- del termini
del recurs especial contractació en cas de continuació
del procediment de contractació).


Art. 4 i 8 RDL 11 (àmplia d'un a tres mesos la sol·licitud
de moratòria lloguer habitatge habitual), art 9 (línia
avals) i DA 20, modificat pel Reial decret llei 16/2020,
de 28 d’abril (BOE 119, de dia 29.04.2020)

 Reial Decret Llei 12/2020, de 31 de març, de mesures urgents en
matèria de protecció i assistència a les víctimes de violència de gènere
(BOE núm. 91, d’1 d’abril de 2020):
Declaració servei essencial.

-

Administració

-

necessàries

per

competent
a

ha

garantir

d'adoptar
servei

mesures

informació

i

assessorament 24h, telefònica i en línia, del servei integral
(inclosos dispositius telemàtics) i el normal funcionament
de centres d'emergència, acollida, pisos tutelats, que serà
equipats amb equips de protecció individual.
Quan sigui necessari per garantir acollida víctima i fills,

-

administracions públiques poden disposar ús establiments
allotjaments turístics a què es refereix Ordre TMA /
277/2020, de 23 de març.
Règim de el romanent no compromès afectats a el Pacte

-

d'estat Violència Gènere.


Convalidació per Resolució de 29 d'abril de 2020, del Congrés
dels Diputats (BOE núm. 121, de dia 01.05.2020)
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Reial decret llei 13/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten determinades
mesures urgents en matèria d'ocupació agrària (BOE núm. 98, de dia
08.04.2020) [contractació sector agrari, amb compatibilitat de
determinats subsidis i prestacions]

a. afavoreix la contractació temporal de treballadors en el
sector

agrari

mitjançant

l'establiment

de

mesures

extraordinàries de flexibilització de l'ocupació, de caràcter
social i laboral, necessàries per a assegurar el manteniment de
l'activitat agrària, durant la vigència de l'estat d'alarma essent
d'aplicació temporal fins al 30 de juny de 2020, i podent esser
beneficiaris (del mateix municipi o limítrofs a l'activitat, encara
que les CA poden ajustar aquest criteri segons estructura
territorial):
i. persones en atur o cessament d'activitat
ii. treballadors amb contracte suspès ex. art. 47 ET.
iii. migrants amb permís de treball que finalitzi entre el
dia 14.03.2020 i el dia 30.06.2020.
iv. joves nacionals de tercers països, en situació regular,
entre 18-21 anys.
b. Compatibilitat amb subsidi d'atur, prestacions derivades de
la suspensió de l'art. 47 ET, amb exclusió dels art. 22, 23, i 25
RDL 8/2020, prestacions per cessament d'activitat 331 LGSS,
amb exclusió art. 17 RDL 8/2020, i qualsevol altra prestació
atorgada per qualsevol Administració incompatible amb la
feina o que excedeixi dels límits de renda segons la normativa
de la prestació. (Incompatibilitat IT, IP, risc embaràs i durant la
lactància).
c. Règim de tramitació, gestió i prelació de sol·licituds, i règim
d'informació.
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d. Simplificació tramitació SEPE i Institut Social de la Marina,
MUFACE i MUGEJU.
e. Modificació art. 5 RDL 6/2020
f. Modificació art 17 RDL 8/2020
g. Modificació art. 34 RDL 11/2020, i derogació DA 21ª.
h. Vigència fins 30.06.2020 (Excepte SEPE i ISM).


Convalidació: Resolució de 22 d'abril de 2020, de al
Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de
l'Acord de convalidació de el Reial decret llei 13/2020, de 7
d'abril, pel qual s'adopten determinades mesures urgents
en matèria d'ocupació agrària (BOE núm. 114, de dia
24.04.2020).



Reial decret llei 14/2020, de 14 d'abril, pel qual s'estén el termini per a
la presentació i ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions
tributàries (BOE núm. 105, de dia 15.04.2020):
- En l’àmbit de competència estatal, s'estén fins als dia 20.05.2020
el

termini de presentació i ingrés de les declaracions i

autoliquidacions

tributàries

d'aquells

obligats

amb

volum

d'operacions no superior a 600.000 euros durant l'any 2019,
sempre que el venciment es produeixi a partir de l'entrada en
vigor d'aquest Reial decret llei. Si el mitjà de pagament és la
domiciliació, el termini de presentació autoliquidació serà fins dia
15.05.2020 .
- No aplicació a grups de règim de consolidació fiscal.


Convalidació per Resolució de 29 d'abril de 2020, del
Congrés dels Diputats (BOE núm. 121, de dia 01.05.2020)
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Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents
complementàries per donar suport a l'economia i l'ocupació.

A). MESURES PER REDUIR ELS COSTOS OPERATIUS DE PIMES I
AUTÒNOMS
i. Arrendaments ús diferents d'habitatge: si arrendador és una
entitat pública d'habitatge o un gran tenidor (més de 10
immobles urbans o de superfície construïda de més de 1500 m2),
arrendatari amb requisits de l’art. 3 -activitat suspesa o reducció
facturació 75%, i límits pimes - (en termini d'1 mes) pot demanar
moratòria de pagament de la renda (durant estat d'alarma,
prorrogabales mes a mes fins a quatre, si la moratòria és insuficient)
que haurà de ser acceptada per l’arrendador excepte acord. La
renda afectada, sense interès, s'exigirà per fraccionament de quotes
durant dos anys.
ii. Arrendaments ús diferents d'habitatge: arrendador "ordinari",
l’arrendatari amb requisits de l’ art. 3 -activitat suspesa o reducció
facturació 75% i límits pimes- pot sol·licitar ajornament, i a aquests
efectes podran disposar de la fiança (amb obligació de reposició en
termini d'un any des de fi situació actual).
B). MESURES PER REFORÇAR EL FINANÇAMENT EMPRESARIAL
i. Subvencions IDAE en modalitat préstec: procediment i requisits de
la sol·licitud d'ajornament de les quotes de març a juny 2020, i
successives fins a dos mesos després de la fi de l’estat d'alarma, amb
obligació abonament dins del període vigència préstec (sense interès
ni capitalització).
ii. Condicions bàsiques de l'acceptació de reassegurança per part del
Consorci

de

Compensació

d'Assegurances

dels

riscos

de

l'assegurança de crèdit assumits per les entitats asseguradores
privades.
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C) MESURES FISCALS
i. IVA 0% béns Annex (productes sanitaris) amb destinatari entitats
de dret públic, clíniques o centres hospitalaris, o entitats privades de
caràcter social.
ii. (DF2) Modificació Llei IVA: redueix a el 4% el tipus impositiu
aplicable a llibres, diaris i revistes digitals, alhora que s'elimina la
discriminació existent en matèria de tipus impositius entre el llibre
físic i el llibre electrònic.
iii. IS pagaments fraccionats: es permet, per als períodes impositius
iniciats a partir d'1 de gener de 2020 i amb efectes exclusius per a
aquest període, que els contribuents, amb un volum d'operacions
que no hagi superat la quantitat de 600.000 euros, exerceixin l'opció
per fer els pagaments fraccionats, sobre la part de la base imposable
del període dels 3, 9 o 11 primers mesos, mitjançant la presentació
dins del termini ampliat (pel Reial decret llei 14/2020) del pagament
fraccionat determinat per aplicació de l'esmentada modalitat de
base imposable. Envers els contribuents que no hagin pogut exercir
l'opció anterior i l'import net de la xifra de negocis no sigui superior
a 6.000.000 d'euros, es preveu que l'opció pugui realitzar-se en el
termini del pagament fraccionat que hagi de presentar-se en els 20
primers dies del mes d'octubre de 2020, determinat, igualment, per
aplicació de l'esmentada modalitat de base imposable. Aquesta
mesura no és aplicable per als grups fiscals que apliquin el règim
especial de consolidació fiscal.
iv. IRPF, envers les activitats econòmiques en mètode estimació
objectiva i que renunciïn a aquest mètode, poden tornar a
l'estimació objectiva per 2021 (elimina el límit de vinculació de tres
anys).
v. Càlcul pagament fraccionat IRPF i quota règim simplificat IVA, no
computen dies estat d'alarma.
vi. Supòsits de no-inici període executiu deutes tributaris per al cas
de concessió finançament (també veure DT1)
25
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vii. (DA1) Substitueix les referències dels dies 30 d'abril i 20 de
maig, (suspensió de terminis tributaris -i que segons Advocacia
de l’ Estat també és aplicable a preus públics-) previstes en art.
33 RDL 8/2020, que s'entendran realitzades al dia 30 de maig.
També aplicable a CCAA i EEL (ex. Art. 53 RDL 11/2020).
viii. (DA12) Suport financer a les actuacions en parcs científics i
tecnològics. (Ajornament quotes i refinançament).
D) MESURES PER FACILITAR L'AJUST DE L'ECONOMIA I PROTEGIR
L'OCUPACIÓ
i. Ús del Fons de Promoció i Educació de les Cooperatives, i pròrrogues
relatives a Societats Laborals
ii. Pròrroga el caràcter preferent de la feina a distància, i de el
dret adaptació de l'horari i reducció de jornada fins a dos mesos
després de la vigència prevista en DF1.17 RDL 11/2020 (que
estableix una vigència d'un mes després de finalitzar l'estat d'alarma
).
iii. Autoritats portuàries: Possibilitat de reducció tràfics mínims
2020 en títols concessionals per part Autoritat Portuària, de reducció
taxa d'ocupació i de la taxa d'activitat. Mesures taxa de vaixells i
ajornaments deutes tributaris en àmbit portuari.
iv. (DA2) Suspensió de terminis en l'àmbit d'actuació de la Inspecció
de Treball i Seguretat Social, amb excepció de situacions vinculades
a l'estat d'alarma.
v. (DA6) Adaptació legislació classes passives (veure DT2), i
modificació Llei classes passives (DF1).
vi. (DA9) Règim finançament convocatòries públiques universitàries.
vii. (DA14) Regles aplicables als contractes predoctorals per a
personal investigador en formació subscrits en l'àmbit de la
investigació.
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viii. (DA10) Opció per una Mútua Col·laboradora amb la Seguretat
Social dels treballadors del Règim Especial de la Seguretat Social dels
treballadors per compte propi o autònoms que hagin optat
inicialment per una entitat gestora, i (DA11) efectes envers la IT amb
l’opció de la Mútua per autònoms per a tenir dret a la prestació
extraordinària per cessament d'activitat regulada en l'art. 17 RDL
8/2020.
ix. (DF3) Modificació LISOS (relativa a infraccions sobre dades falses
o inexactes per a obtenció prestacions).
x. (DF6) Modificació art. 324.1-2 LGSS.
xi. (DF7) Modificació art. Art. 159.4.d) LCSP (regula l'acte d'obertura
dels sobres o arxius electrònics dels licitadors que continguin
l'oferta avaluable mitjançant criteris quantificables mitjançant la
mera aplicació de fórmules, dins el procediment obert simplificat)
eliminant l'exigència que la obertura dels sobres tingui lloc en
tot cas mitjançant acte públic. Això permet que l'obertura de
l'oferta econòmica, tal com es preveu en l'article 157.4 LCSP per als
procediments oberts, de què el procediment obert simplificat no
deixa de ser una especialitat, sigui realitzada en acte públic,
excepte quan es prevegi que en la licitació puguin emprar-se
mitjans electrònics.
E). MESURES DE PROTECCIÓ ALS CIUTADANS
i.

Consideració

de

situació

legal

de

desocupació,

amb

independència de la causa, si hi ha hagut extinció de la relació
laboral durant el període de prova a instància de l'empresa,
produïda a partir del dia 9 de març de 2020.
ii. Consideració de situació legal de desocupació i assimilat a alta,
les persones treballadores que hagin resolt voluntàriament la
seva última relació laboral a partir del dia 1 de març de 2020, per
tenir un compromís ferm de subscripció d'un contracte laboral
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per part d'una altra empresa, si aquesta hagués desistit de la
mateixa com a conseqüència de la crisi derivada de l'COVID-19
iii. Regles sobre disponibilitat excepcional dels plans de pensions en
situacions derivades de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
(Segons DA 20 RDL 11/2020).
iv. Pròrroga de diversos termes i terminis de presentació
d'informació per les persones i entitats subjectes a la supervisió de la
Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions
v. Mesures treballadors agraris (veure DT5).
vi.. Creació Fundació Espanya Esport Global, F.S.P. com a mesura per
garantir la sostenibilitat de les federacions esportives i dels
programes de preparació per als Jocs Olímpics de Tòquio (veure
DT3), i modifica (DF5) RDL 5/2015 de comercialització audiovisual
futbol professional.
vii. Límit 1.200 milions de la línia d'avals per a la cobertura per
compte de l'Estat del finançament a arrendataris en situació de
vulnerabilitat social i econòmica (art. 9 RDL 11/20).
viii. Competència Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social
en relació a gestió de determinades prestacions. (DA8).
ix. (DA15) Sobre suspensió deute hipotecari (art. 13 RDL 8/2020) no
queda subjecta a la Llei 5/19 de crèdit immobiliari, i sorgeix
obligació unilateral de l'entitat creditora envers l’elevació a
escriptura pública del reconeixement de la suspensió a l'efecte de
la inscripció registral i, igualment, obligació unilateral del creditor a
promoure la formalització de la pòlissa o escriptura pública de
suspensió de les obligacions contractuals en els crèdits sense
garantia hipotecària prevista en l'article 24.2 RDL 11/2020.
x. Règim de préstecs universitaris (DT4)
xi. (DF8) Modificació RDL 8/2020: art. 17.7 (prestació extraordinària
autònoms), 22.1 (suspensió contracte treball i reducció jornada per
28
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força major, admetent la força major de caràcter parcial), art. 25.6
(fixos-discontinus), art. 29.1-2 (línies finançament empreses i
autònoms), art. 33.3 (sobre subhastes AET).
xii. (DF9) Modificació RDL 9/2020: DA2 (règim sancionador i
reintegrament prestacions indegudes).
xiii. (DF10) Modificació RDL 11/2020: art. 5.1.a i 16.1.d (concepte
situació vulnerabilitat renda de lloguer, per referir-se a discapacitat
igual o superior a l'33% -abans només era superior-), art. 24.6
(suspensió instruments públics i drets aranzelaris), art. 35 (suspensió
pagament deutes SS), art. 36.1 (aclareix dret resolució durant 14 dies
compravenda de béns i prestació serveis consumidor i usuaris) DA
8.3 (continuació -no suspensió- del termini del recurs especial de
contractació

en

cas

de

continuació

del

procediment

de

contractació).


Art. 26, modificat per RDL 17/2020, de 5 de maig (BOE 126,
06.05.2020)



Convalidació per Resolució del Congrés dels Diputats,
de dia 13 de maig de 2015 (BOE núm. 136, de dia
15.05.2020)



Reial decret llei 16/2020, de 28 d'abril, de mesures processals i
organitzatives per fer front al COVID-19 en l'àmbit de l'Administració de
Justícia (BOE núm. 119, de dia 29.04.2020)

a. Habilitació dies 11 a 31 d'agost al 2020 (excepte dissabtes,
diumenges i festius).
b. Reinici del còmput, des del dia següent a la finalització de l'estat
d'alarma, dels terminis processals suspesos per DA 4 RD 463/2020
c. Terminis per a anuncis, preparació, formalització i interposició de
recursos contra resolucions notificades durant la suspensió, i les que
es notifiquin dins dels 20 dies hàbils següents a l'aixecament de la
29
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suspensió, s'ampliaran per un termini igual al previst per a l'anunci,
preparació, formalització o interposició del recurs.
d. Especialitats processals en matèria de Dret de família (visites i
custòdia, revisió de càrregues de el matrimoni, pensions i aliments).
e. Especialitats impugnació ERTES art. 23 RDL 8/2020.
f. Tramitació preferent de determinats procediments (entre d'altres,
recursos contra denegació ajudes i mesures COVID, permís retribuït
RDL 10/2020, ERTES ...)
g. Mesures concursals i societàries (modificació Conveni; ajornament
d'un any des de la fi de l'estat d'alarma en relació a la sol·licitud
d'obertura de la liquidació; suspensió fins al 31.12.2020 de la
obligació de sol·licitud de concurs en cas d'insolvència i de l'admissió
a tràmit del concurs necessari presentades des de la declaració de
l'estat d'alarma; acords de refinançament; impugnació d'inventari i
llista de creditors, alienació de massa activa; pla de liquidació ...)
h. Preferència telemàtica actuacions judicials durant l'estat d'alarma
i fins a tres mesos després.
i. (DA1) Ampliació terminis Registre Civil (un any per a celebració de
matrimoni que ja comptés amb resolució estimatòria, i cinc dies
naturals per a inscripció de naixement fins als tres mesos següents a
la finalització de l'estat d'alarma).
j. (DA2) Suspèn, per ald exercicis 2020-2021-2022, la causa de
dissolució de desequilibri financer durant dos exercicis consecutius
(art. 96.1e i 96.3 Llei 40/2015).
k. (DA4) Suspèn, pel ministeri fiscal i fins 2020.12.31, l'aplicació de
l'151.2 LEC (dia següent hàbil després de la recepció, i el termini serà
de 10 dies naturals.
l. Derogació art. 43 RDL 8/2020 (sol·licitud concurs)
m. (DF2) Modifica entrada en vigor Llei 20/21 Registre Civil
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n. (DF3) Modifica 159.4.d) if) LCSP (procediment obert simplificat)
o. (DF4) Modifica art. 4 i 8 RDL 11 (àmplia d'un a tres mesos la
sol·licitud de moratòria lloguer habitatge habitual), art 9 (línia avals),
DA 20.


Convalidació per Resolució del Congrés dels Diputats,
de dia 13 de maig de 2015 (BOE núm. 136, de dia
15.05.2020)



Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s'aproven mesures de
suport a el sector cultural i de caràcter tributari per fer front a
l'impacte econòmic i social de l'COVID-2019. (BOE núm. 126, de dia
06.05.2020)

a. Mesures per facilitar el finançament de el sector cultural i de
suport als seus treballadors: Concessió directa subvencions a
Societat GR Audiovisial Fiances, accés extraordinari a prestació
d'atur.
b. Mesures de suport a les arts escèniques i de la música (ajudes
excepcionals a autònoms i persones jurídiques per a manteniment
estructures i activitats escèniques, musicals i projectes culturals,
possibilitat d'abonar 30% com a bestreta, sense garantia, en
contractes públics (menors de 50.000 €) d'interpretació artística i
espectacles suspesos (exceptuant l'aplicació de l'art. 213.4LCSP).
c. Mesures de suport a la cinematografia i a les arts audiovisuals
(ampliació terminis per al compliment d'obligacions derivades
d'ajuts 2016-2019, i flexibilització d'obligacions 2020, subvencions a
sales d'exhibició).
d. Mesures de suport a al sector de el llibre i de l'art contemporani.
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e.

Abonament

despeses

subvencionables

acreditades

i

no

recuperables atorgats per actes i projectes culturals cancel·lats per
COVID.
f. Beneficis fiscals sectorials i específics, modificació IS (DF1) i
deduccions IRPF (art. 18 Llei 49/2020)
g. DA8: Aixecament suspensió LCSP: Continuació i inici dels
procediments de contractació celebrats per entitats de el Sector
Públic durant la vigència de l'estat d'alarma
h. DF8. Modificació 33.2-3 LCSP: modifica l'actual regulació dels
encàrrecs d'entitats pertanyents al Sector Públic que no tinguin la
consideració de poder adjudicador als mitjans propis personificats,
aclarint que el requisit de el control exigit per a la consideració d'un
mitjà propi personificat respecte d'una entitat pertanyent a el Sector
Públic que no tingui la consideració de poder adjudicador es remet a
allò previst per als poders adjudicadors; i es precisa el règim
aplicable als encàrrecs horitzontals, és a dir, els casos en què una
entitat de el Sector Públic estatal de les característica indicades
realitzi un encàrrec a una altra de el mateix sector, controlades totes
dues, directament o indirectament, per una mateixa entitat d'aquest
sector, així com el règim de la compensació a percebre en aquests
casos per l'entitat que rebi l'encàrrec.
i. DF9. Modificació art. 34 RDL 8/2011 suspensió contractes públics
tracte successiu.


Reial decret llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en
defensa de l'ocupació (BOE núm. 134, de dia 13.05.2020)
- Continuació força major, justificativa d’ERTO, encara que es pugui
iniciar activitat, fins dia 30.06.2020, i règim especial de cotització.
- Mesures protecció d’atur previstes en l’art. 25.1-5 RDL 8/20,
aplicables fins 30.06.2020, i 25.6 fins 31.12.2020.
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- Excepció empreses domiciliades en paradisos fiscals, i prohibició
repartiment dividends de l'exercici fiscal d'aplicació d’ERTO (excepte
el seu abonen exoneració cotització, i excepte empreses amb menys
de 50 treballadors)
- Modificació art. 24, DA6 de l'RDL 8/2020 i DF3 RDL 9/2020 (per
ajustar-se a la data de 30.06.2020).

NORMATIVA REGLAMENTÀRIA SECTORIAL
(SANITAT, TRANSPORT I MOBILITAT, SEGURETAT I INTERIOR,
ECONOMIA I FINANCES)

SANITAT
[Per raó de la matèria específica es distingeixen les mesures relatives a:
i) hospitals, residències i similars
ii) sanitat mortuòria
iii) sanitat i turisme
iv) sanitat genèrica]

[HOSPITALS, RESIDÈNCIES I CENTRES SOCIALS]
 Ordre SND/232/2020, de 15 de març, per la qual s'adopten mesures en
matèria de recursos humans i mitjans per a la gestió de la situació de
crisi sanitària ocasionada pel COVID-19: [RRHH hospitals]
-

Pròrroga contracte metges residents de darrer any, de
determinades especialitats.

-

S’autoritza, la contractació de persones amb títol de grau,
llicenciatura o diplomatura, sense títol d’especialista, que
van superar la puntuació mínima de les proves selectives
33
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2018-2019 i 2019-2020, sense plaça, i aquelles persones
amb títol d’especialista d’Estats aliens a la Unió Europea.
-

Autoritza

reincorporació

de

professionals

sanitaris

i

d’infermeria jubilats menors de setanta anys.
-

Reincorporació d’alliberats sindicals

-

CCAA poden contractar temporalment a estudiants de
medicina i infermeria de darrer any (així com d’estudis
sanitaris distints als anteriors).

-

Criteri interpretatiu art. 10 RD 463/2020: Obertura al públic
d’establiments mèdics

-

Habilitació a les CCAA per a ús sanitari de locals públics o
privats

per

consulta

o

hospitalització.

(Instrucció

23.03.2020 -BOE núm. 81 de dia 24.03.2020- que aclareix
que aquesta habilitació no queda afectada per la suspensió
d’obertura al públic d’establiments d’allotjament turístic).
-

Redacció resultant de la modificació operada per Ordre
SND/299/2020, de 27 de març (BOE Núm. 88 de dia
30.03.2020) envers a la contractació de metges residents
de darrer anys, persones amb grau, llicenciatura o
diplomatura sense títol d’especialista, i d’estudiants d’altres
titulacions.

-

Modificació

apartat

segon

i

tercer

per

Ordre

SND/319/2020, d’1 d’abril.
 Ordre SND / 319/2020, d'1 d'abril, per la qual es modifica l'Ordre SND /
232/2020, de 15 de març, per la qual s'adopten mesures en matèria de
recursos humans i mitjans per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada

pel

COVID-19

(BOE

núm.

93

de

dia

03.04.2020)

[contractació professional sanitari resident, FP, d’especialistes amb
titulació no-UE, i posada a disposició de les CCAA professionals de
Insituto Nacional Toxicología y Ciencias Forenses]:

-

Modifica envers professionals sanitaris en formació:
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o Posposa avaluacions anul·lis i avaluació final residents.
Temps entre data deguda i data efectiva computarà a
efectes d'antiguitat si l'avaluació final resulta favorable.
o ii. Contracte automàticament prorrogat.
o iii. CA pot determinar que residents de qualsevol any de
formació i especialitat prestin serveis en unitats amb
especial necessitat.
o iv. Possibilitat de romandre en CCAA de rotació externa
llevat que centre de rotació determini el contrari.
o v. Possibilitat de perllongar l'estada més enllà dels dos
mesos permesos en cada període d'avaluació final.

-

Modificació envers contractació títol especialista en Estat NoUE, màxim tres mesos prorrogables tres mesos més.

-

Contractació titulats en formació Professional.
Posada a disposició CCAA de metges forenses i professionals
Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses.

 Ordre SND / 310/2020, de 31 de març, per la qual s'estableixen com a
serveis essencials determinats centres, serveis i establiments sanitaris.
(BOE Núm. 91 d’1 d’abril de 2020): [Caràcter essencial de determinats
centres i servis sanitaris] (modificat per Resolució 24.04.2020)
- Determina caràcter essencial centres, serveis i establiments
sanitaris de l'Annex.
- Els no essencials han de paralitzar tota activitat que impliqui
algun

tipus

de

desplaçament,

des

2020.04.02

fins

al

2020.04.09. Personal gaudirà del permís retribuït recuperable
RDL 10.2020
- Quan per crisi COVID no es pugui atendre adequadament
l'assistència sanitària de la població amb els mitjans materials i
humans adscrits, les comunitats autònomes tindran a la seva
disposició els centres i establiments sanitaris privats, inclosos
els no-essencials, així com el seu personal.
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Resolució de 24 d'abril de 2020, de la Secretaria General de
Sanitat, per la qual es modifica l'Annex de l'Ordre SND /
310/2020, de 31 de març, per la qual s'estableixen com a
serveis essencials determinats centres, serveis i establiments
sanitaris (BOE núm. 118, de dia 28.04.2020)

 Ordre SND / 293/2020, de 25 de març, per la qual 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 (BOE núm. 85 de 27.03.2020): [Farmàcia
hospitalària]
-Els

serveis

de

farmàcia

hospitalària

no

podran

dispensar

medicaments de dispensació hospitalària per a més de dos mesos de
tractament (i habilita a l’Agència Espanyola Medicament per reduir
termini en un mes si és necessari per assegurar disponibilitat).
Excepció assaigs clínics.
- Òrgan autonòmic competent en prestació farmacèutica podrà
establir

mesures

per

garantir

dispensació

(i

administració)

hospitalària de medicaments sense que hagin de ser dispensats (a
pacients no hospitalitzats) en dependències de l'Hospital. I, amb
relació a assajos clínics, perquè es rebin els medicaments en domicili

 Ordre SND / 265/2020, de 19 de març, d'adopció de mesures relatives
a les residències de gent gran i centres sociosanitaris, davant la situació
de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE núm. 78 de dia
21.03.2020): [classificació i mesures centres gent gran]
-

Classificació urgent (en un dia) dels residents (4 grups:
sense símptomes i sense contacte; sense símptomes i amb
contacte, amb símptomes; confirmats).

-

Mesures neteja.

-

Habilita CCAA per modificar prestació de servei del personal
mèdic i infermeria vinculat a aquests centres per adaptar36
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los a les necessitats d’atenció, que seguiran prestant servei,
malgrat hagin tingut contacte amb un positiu, en tant no
presenti símptomes.
-

Amb caràcter general, s’ha de realitzar la prova diagnòstica
COVID a qui presenti simptomatologia COVID.

 Ordre SND / 275/2020, de 23 de març, per la qual s'estableixen
mesures complementàries de caràcter organitzatiu, així com de
subministrament d'informació en l'àmbit dels centres de serveis socials
de caràcter residencial en relació amb la gestió de la crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19 (BOE núm. 81 de 24.03.2020): [organització
centres residencials]
-

Manteniment

d'activitat

sense

tancament,

reducció

o

suspensió d'activitats o contractes laborals de centres de
serveis socials de caràcter residencial (centres residencials de
gent gran, persones amb discapacitat o altres centres de
serveis socials d'anàloga naturalesa), ja siguin de titularitat
pública o privada .
-

Faculta CCAA a intervenció d'aquests centres.

-

Obligació de comunicació immediata a CCAA i Delegació de
Govern de concurrència situació excepcional que impedeixin
la prestació de servei, gestió de cadàvers o qualsevol altre
perill a la integritat del servei.

 Modificació i adició per Ordre SND/322/2020, de 03 d’abril

(BOE núm. 95 de dia 04.04.2020)
- Ordre SND / 322/2020, de 3 d'abril, per la qual es modifiquen l'Ordre
SND / 275/2020, de 23 de març i l'Ordre SND / 295/2020, de 26 de març,
i s'estableixen noves mesures per atendre necessitats urgents de
caràcter social o sanitari en l'àmbit de la situació de la crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19: (BOE núm. 95 de dia 04.04.2020) [CA
remissió d’informació, i facultat d’intervenció]
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- Obligació remissió informació CA al Ministeri Sanitat, segons
Annex.
- Sanitat CA haurà de prioritzar la identificació i investigació
epidemiològica dels casos per COVID-19 relacionats amb
residents, treballadors o visitants dels centres de serveis
socials de caràcter residencial, i facultat intervenció.
 Resolució de 23 de març de 2020, de la Secretaria d'Estat de Drets
Socials, per la qual es publica l'Acord de Consell Territorial de Serveis
Socials i de el Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència, que
modifica parcialment l'Acord de 27 de novembre de 2008, sobre criteris
comuns d'acreditació per garantir la qualitat dels centres i serveis del
Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència (BOE núm. 82 de
25.03.2020): [flexibilització titulació personal centres socials]
-

Flexibilització de l'acreditació i funcionament dels serveis
d'atenció a la dependència, per al cas de no existir
demandants

d'ocupació

amb

titulacions

específiques

necessàries en el lloc d'ubicació de centre, durant un termini
de tres mesos.
 Ordre SND / 295/2020, de 26 de març, per la qual s'adopten
mesures en matèria de recursos humans en l'àmbit dels serveis socials
davant la situació de crisi ocasionada per l'COVID-19 (BOE núm. 86 de
28.03.2020): [RRHH serveis socials]
- IMSERSO i CCAA podran adoptar en matèria de serveis
socials les mesures necessàries per a la protecció de les
persones, béns i llocs, i imposar als treballadors i treballadores
dels serveis socials la prestació de serveis extraordinaris, ja
sigui en raó de la seva durada o de la seva naturalesa (excepte
dones en estat de gestació).
- Tot el personal de serveis socials, independentment que ja
estigui prestant els seus serveis en la modalitat de teletreball o
38
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altres, haurà d'estar disponible per a ser requerit en qualsevol
moment per a la prestació de tasques presencials, amb
excepció d'aquelles persones que es troben en situació de
aïllament domiciliari per COVID-19. L'anterior afecta també a
el personal administratiu

mínim imprescindible per al

desenvolupament dels serveis.
-

Autorització

contractació

temporal

(prèvia

valoració

d'idoneïtat) de personal que es trobi cursant l'últim any dels
estudis requerits.
- Incorporació alliberats sindicals, sense que això suposi el
cessament de personal substitut.

 Ordre SND/233/2020, de 15 de març, per la qual s'estableixen
determinades obligacions d'informació d'acord amb el que es preveu en
el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat
d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada
pel COVID-19: [Obligació informació material sanitari]
-

Estableix obligació d’informació a tota persona dedicada a
la fabricació o importació (o capacitat de producció o
desenvolupament) del productes sanitaris que s’indiquen
(mascaretes, tests, guants, bates, alcohol sanitari...) segons
model de l’Annex.

 Ordre SND/234/2020, de 15 de març, sobre adopció de disposicions i
mesures de contenció i remissió d’informació al Ministeri de Sanitat
davant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. BOE
núm. 68, de 15 de març de 2020: [Remissió informació CCAA al
Ministeri Sanitat]
-

Estableix que les disposicions i mesures per a la contenció
del COVID d’àmbit autonòmic seran adoptades pel Ministre
de Sanitat en tots els supòsit en què actuï com a autoritat
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competent delegada, i les CCAA faran el mateix envers les
mesures d’àmbit local.
-

Obliga a CCAA a comunicar, en termini de tres dies, tota
disposició o mesura de contenció que s’hagi adoptat (i, en
tot cas, la referida a la circulació de persones, suspensió
d’obertura

d’establiments

i

assegurament

de

subministraments necessaris per a la protecció de la salut
pública).
-

Annexes conté model de remissió d’informació.

 Modificació, de la redacció inicial, per part de l’Ordre SND/
267/2020, de 20 de març (BOE núm. 78 de dia 21.03.2020)
envers a la remissió d’informació, segons els Annexes, per
part de les CCAA a COVID19comunicacion@sanidad.gob.es
en el termini de dos dies naturals, i nova modificació per
Ordre SND/ 352/2020 (BOE núm. 107, de dia 01.04.2020).
 Acord del Consell de Govern d’1 d’abril de 2020 pel qual es
determina l’autoritat autonòmica competent, consellera d'Hisenda i
Relacions Exteriors. per a l'adopció de les disposicions i mesures de
contenció del COVID-19 en àmbits de competència de les entitats
locals (BOIB núm. 48, de dia 01.04.2020).


Ordre SND / 352/2020, de 16 d'abril, per la qual es modifica l'Ordre SND /
234/2020, de 15 de març, sobre adopció de disposicions i mesures de contenció i
remissió d'informació al Ministeri de Sanitat davant la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19 (BOE núm. 107, de dia 17.04.2020) [Remissió
informació CCAA al Ministeri Sanitat]:
- Modificar l'Ordre SND / 234/2020, de 15 de març (que en aquest punt
va ser modificada per Ordre 267 que incorporava apartat setè): Ara es
suprimeix l'apartat setè referent a la «Informació relacionada amb els
recursos humans» segons Annex I ( que, en conseqüència, també es
modifica).
- Modifica l'annex I, relatiu a la informació a remetre.



Ordre SND / 404/2020, de 11 de maig, de mesures de vigilància epidemiològica de
la infecció per SARS-CoV-2 durant la fase de transició cap a una nova normalitat
(BOE núm. 133, de dia 15.05.2020) [remissió informació epidemiològica]
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- regula les obligacions i procediments d'obtenció i comunicació d'informació
per a la vigilància epidemiològica, aplicable a tots els centres, serveis i
establiments sanitaris i sociosanitaris, tant de el sector públic com del
privat, així com als professionals sanitaris que hi treballen.
 Ordre SND / 276/2020, de 23 de març, per la qual s'estableixen
obligacions de subministrament d'informació, proveïment i fabricació
de determinats medicaments en la situació de crisi sanitària ocasionada
pel COVID-19 (BOE núm. 81 de 24.03.2020): [Farmàcia i obligació
informació material sanitari].
-

Obliga a fabricants i titulars d’autoritzacions a subministrar a
l’Agència Espanyola del Medicament la informació que es
sol·liciti en un termini de 24 hores des de l’entrada en vigor, i
informar diàriament sobre els punts recollits en l’Annex II.

-

Obliga a fabricants i titulars d’autoritzacions a adoptar
mesures necessàries per tal de garantir el subministrament
dels medicaments indicats en l’Annex I, i n’ordena la prioritat
de la seva producció.

-

Annex I modificat per Ordre SND/353 (BOE 108, dia
18.04.2020).



Ordre SND / 353/2020, de 17 d'abril, per la qual s'actualitza l'annex I de l'Ordre
SND / 276/2020, de 23 de març, per la qual s'estableixen obligacions de
subministrament d'informació, proveïment i fabricació de determinats
medicaments en la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE núm.
108, de dia 18.04.2020) [Actualització Annex medicaments essencials]
- Actualitza Annexos Ordre SND / 276/2020, de 23 de març, relatiu a
medicaments essencials



Ordre SND / 344/2020, de 13 d'abril, per la qual s'estableixen mesures
excepcionals per al reforç de el Sistema Nacional de Salut i la contenció de la crisi
sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE núm. 104, de dia 14.04.2020) [Posada a
disposició dels centres privats, i obligació informació, en benefici CCAA]:
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-

Posada a disposició de les CCAA de centres, serveis i establiments
sanitaris de diagnòstic clínic de titularitat privada que no estiguin
prestant servei en el Sistema Nacional de Salut, així com el seu personal,
incloent les mesures de regulació de preus de les proves per evitar
situacions abusives .

-

Obligació d'informació de tot centres, serveis i establiments sanitaris de
diagnòstic clínic, amb independència de la seva titularitat a la CCAA de
casos COVID confirmats, i d'adquisició de material COVID.

Ordre SND / 346/2020, de 15 d'abril, per la qual s'acorda l'inici de terminis per
realitzar les avaluacions i la data final de residència o d'any formatiu dels
professionals sanitaris de formació sanitària especialitzada (BOE núm. 106, de dia
16.04.2020) [Dates avaluació residents sanitaris]
- Les avaluacions dels residents, qualsevol que sigui l'especialitat i qualsevol
que sigui l'any que estiguin cursant, podran iniciar-se a partir de dia
17.04.2020, i la data final de la residència serà 28.05.2020.


Correcció d'errors de l'Ordre SND / 346/2020, de 15 d'abril, per la
qual s'acorda l'inici de terminis per realitzar les avaluacions i la data
final de residència o d'any formatiu dels professionals sanitaris de
formació sanitària especialitzada (BOE núm. 107, de dia
17.04.2020): introdueix la paraula “màxima” amb relació a la data
final de la residència.

[SANITAT MORTUÒRIA]


Ordre SND / 272/2020, de 21 de març, per la qual s'estableixen

mesures excepcionals per expedir la llicència d'enterrament i la
destinació final dels cadàvers davant la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19 (BOE núm. 79 de dia 22.03.2020): [Sanitat
Mortuòria]
-

Inscripció defunció, amb independència de la causa de la
mort,

en Registre Civil i llicència enterrament no

necessitarà esperar 24 hores respecte de la mort, així com
tampoc l’enterrament, incineració o donació a la ciència.
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 Ordre SND / 296/2020, de 27 de març, per la qual s'estableixen
mesures excepcionals per al trasllat de cadàvers davant la situació de
crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE núm. 86 de 28.03.2020):
[Sanitat Mortuòria, trasllat]
-

Habilitació membres Forces Armades per a la conducció i
trasllat de cadàvers, a petició de les autoritats competents.

 Ordre SND / 298/2020, de 29 de març, per la qual s'estableixen
mesures excepcionals en relació amb les sales de vetlla i cerimònies
fúnebres per limitar la propagació i el contagi pel COVID-19 (BOE núm.
88 de 30.03.2020): [Sanitat Mortuòria, vetlles i cerimònies]
-

Es prohibeixen les sales de vetlla en tot tipus d'instal·lacions,
públiques o privades, així com en els domicilis particulars.

-

En el cas de morts per COVID-19, no es podran realitzar
pràctiques de tanatoestètica, intervencions de tanatopràxia, ni
intervencions

per

motius

religiosos

que

impliquin

procediments invasius en el cadàver.
-

Es posposarà la celebració de cultes religiosos o cerimònies
civils fúnebres fins a la finalització de l'estat d'alarma.

-

La participació en la comitiva per a l'enterrament o comiat per
cremació de la persona morta es restringeix a un màxim de
tres familiars o persones properes, a més, si és el cas, de
ministre de culte o persona assimilada i respectant distància 1
a 2 metres.

-

Preus serveis funeraris no podran ser superiors als preus
vigents amb anterioritat a el 14 de març de 2020.

[SANITAT I TURISME]


Ordre SND/257/2020 de 19 de març per la qual es declara la
suspensió d'obertura al públic d'establiments d'allotjament turístic,
d'acord amb l'article 10.6 del Reial decret 463/2020 de 14 de març pel
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qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi
sanitària causada per COVID-19. (BOE núm. 75 de 19.03.2020):
[Suspensió Establiment Turístics]
 Suspensió obertura hotels, similars, allotjaments turístics i
altres de curta estància, càmpings, aparcaments caravanes
i similars amb possible manteniment de servies de
vigilància, seguretat i manteniment dels establiments. El
tancament es farà quan ja no hi hagi clients i, en tot cas, set
dies després de l’entrada en vigor (que es concreta en dia
26.03.2020).
 Excepció: Es permet manteniment d’establiment turístics
que allotgin clients estables i de temporada en el moment
de decretar estat d’alarma (14.03.2020), sempre que l’espai
habitacional compti a infraestructures per a activitats de
primera necessitat.
 Instrucció de 23 de març de 2020, del Ministeri de Sanitat, per la qual
s'estableixen criteris interpretatius per a la gestió de la situació de crisi
sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE núm. 81 de 24.03.2020): [ús
sanitari establiments turístics]
-

Amb relació a l'Ordre SND / 257/2020, de 19 de març, per la
qual

es

declara

d'establiments

la

suspensió

d'allotjament

d'obertura

turístic,

s'aclareix

al

públic

que

no

impedeix que autoritat sanitària CA pugui habilitar espais per
a ús sanitari en locals compresos (turisme) en Ordre SND /
257/2020, de 19 de març, inclòs Paradors de Turisme
d'Espanya, que reuneixin condicions necessàries per a prestar
atenció sanitària, ja sigui per a consulta o per a hospitalització.

 Ordre TMA / 277/2020, de 23 de març, per la qual es declaren serveis
essencials a determinats allotjaments turístics i s'adopten disposicions
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complementàries (BOE Núm. 82, de dia 25.03.2020): [Serveis Essencials
Establiments Turístics]
-

Es declaren com serveis essencials els allotjaments turístics
recollits en l'annex, que es mantindran tancats a el públic en
general

però

han

de

permetre

l'allotjament

d'aquells

treballadors que han de prestar els serveis generals que indica
l'Ordre, segons Decret estat d'alarma, ia les persones que han
de desplaçar-se per atendre majors, menors, dependents,
persones

amb

discapacitat,

persones

especialment

vulnerables o amb necessitats d'atenció sanitària.
-

Es permet l'activitat de restauració en aquests establiments
exclusivament per a les persones allotjades.

-

Es podrà permetre l'accés a les instal·lacions i serveis de neteja
i restauració als transportistes professionals de mercaderies,
encara que no es trobin allotjats.

-

Establiments originaris (des de BOE 25.03.2020 fins BOE
núm. 89 de 30.03.2020) IBaleares recollits en l'Annex:


Illes Balears Formentera. Formentera. Hotel Illes Pitüses.



Illes Balears Eivissa. Eivissa. Apartaments Duquesa Playa.



Illes Balears. Eivissa. Platja d'en Bossa. Apartaments
Bonsol.



Illes

Balears.

Eivissa.

Sant

Antoni

de

Portmany.

Antoni

de

Portmany.

Apartaments Sant Francesc.


Illes

Balears.

Eivissa.

Sant

Apartaments Venus.


vaig veure. Illes Balears. Mallorca Palma. Palma de
Mallorca. Catalonia Majorica.



Illes

Balears.

Mallorca

Palma.

Palma

de

Mallorca.

Samaritana Suites.


Illes Balears. Mallorca Palma. Platja de Palma. Houm Plaza
Son Rigo. Illes Balears. Mallorca Palma. Platja de Palma.
Jade.
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Illes Balears. Mallorca Palma. Platja de Palma. Pabisa
Orlando.



Illes Balears. Mallorca Palma. Palma de Mallorca. Hotel
Abelux.

-



Illes Balears. Menorca. Ciutadella de Menorca. Menurka.



Illes Balears. Menorca. Maó. Apartaments Royal Life.



Illes Balears. Menorca. Sant Lluis. Prima Sud suites

Establiments Illes Balears, a partir de dia 30.03.2020 (arran de
la modificació operada per Ordre TMA/305/2020, de 30 de
març que modifica l’anterior Ordre TMA/277/2020, de 23 de
març, publicat al BOE Núm. 89 de dia 30.03.2020):
Islas Baleares. Formt.

Formentera.

Hotel

Illes

Pitiüses.
Islas Baleares.

Ibiza.

Ibiza.

Ibiza.

Playa Bossa.

Apart.

Duquesa Playa.
Islas Baleares.

Apartamentos Bonsol.
Islas Baleares. Ibiza.

St Antonio P.

Apart. San

Francisco.
Islas Baleares. Ibiza.

St Antonio P.

Apartamentos Venus.
Islas Baleares.

Mallorca. Palma.

Catalonia

Islas Baleares. Menorca. Ciutadella.

Menurka.

Islas Baleares. Menorca. Mahón.

Apartamentos

Majorica.

Royal Life.
Islas Baleares. Menorca. Sant Lluis.
Islas Baleares.

Prima Sud Suites.

Mallorca. Colonia St Jordi.

Bo.

Islas Baleares. Mallorca. Palma.

Son Mas.

Islas Baleares. Mallorca. Porreres.

Cas Guitarro.

Islas Baleares. Mallorca. Sencelles.

Ca Na Pereta.

Islas Baleares.

Mallorca. Valldemossa. Macarena's

House.
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 Administració podrà disposar l’ús d’aquests establiments
quan sigui necessari per a l’acollida de víctimes violència
gènere ex. Reial Decret Llei 12/2020, de 31 de març (BOE
núm. 91 de dia 01.04.2020).

 Ordre SND / 338/2020, de 8 d'abril, per la qual es prorroga la
interrupció de la realització de qualsevol activitat compresa en l'àmbit
del programa de turisme social de l'Institut de Majors i Serveis Socials
per a gent gran i manteniment de l'ocupació en zones turístiques
davant la situació de crisi ocasionada pel brot de COVID-19 (BOE núm.
101, de dia 11.04.2020) [Pròrroga interrupció programa turisme
IMSERSO, fins 30.06.2020]
- Interrupció de qualsevol activitat compresa en l'àmbit del
programa de turisme social de l'Imserso fins a les 00.00
hores de el 30 de juny 2020 i sense perjudici de les
pròrrogues que es puguin adoptar.

[SANITAT GENÈRICA]


Ordre SND / 370/2020, de 25 d'abril, sobre les condicions en què s'han de
desenvolupar els desplaçaments per part de la població infantil durant la situació
de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE núm. 116, de dia 25.04.2020)
[mobilitat menors de 14 anys].
- Condicions i requisits desplaçaments menors 14 anys (de 9h a 21h,
màxim 1 hora i dins de la distància d'1 km en relació a domicili, amb un
responsable -màxim 3 menors-).
- Faculta CCAA en relació a centres de menors.


Art. 2.1 modificat per Ordre SND / 399/2020, de 9 de
maig, (BOE núm. 130, de dia 09.05.2020) [Fase 1]
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(addició 2.1 (variació en dues hores de la franja
horària per CCAA).


Instrucció de 19 de març de 2020, del Ministeri de Sanitat, por la
que s’estableixen els criteris interpretatius per a la gestió de la situació
de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE núm. 76 de dia
20.03.2020): [Confinament i autisme]
-

Amb relació a l’art. 7.1.e) i g) del RD 463/2020 que permet la
circulació amb persones amb discapacitat, per causa major o
estat de necessitat, s’habilita expressament a persones amb
alteracions

conductuals

(per

exemple

persones

amb

diagnòstic d’aspectre autista o conductes disruptives) que es
vegi agreujat pel confinament, es permet la seva circulació,
amb un acompanyant, sempre respectant les mesures
necessàries per evitar el contagi.



Instrucció de 19 de març de 2020, del Ministeri de Sanitat, per la

qual s'estableixen criteris interpretatius per a l'atenció d'animals
domèstics a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel
COVID-19 (BOE núm. 78 de dia 21.03.2020):

[voluntariat animals

urbans]
-

Amb relació a l’art. 7.1.h) del RD 463/2020 sobre els supòsits
d’excepció de la limitació de circulació, es permet la
continuació del voluntariat d’aquelles entitats acreditades
per l’Administració Local pel rescat i empara veterinària
d’animals domèstics que habiten espais públics urbans,
sempre que ja es venguessin desenvolupant aquesta
activitat amb anterioritat a l’estat d’alarma, per entendre
que el voluntariat és anàleg a l’activitat professional, laboral
o empresarial.
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 Resolució de 16 de març de 2020 – Derogada per Resolució de 21
d’abril- , de l'Institut Social de la Marina, per la qual s'adopten
determinades mesures, amb motiu de l'COVID-19, en relació amb les
prestacions i serveis específics per al sector marítim-pesquer

(BOE

núm. 74 de dia 19.03.2020): [Sanitat Marítima]
-

Pròrroga sis mesos certificats formació sanitària.

-

Pròrroga

cinc

mesos

certificats

revisió

farmaciola

preceptiva a bord.
-

Pròrroga tres mesos certificats mèdics d’aptitud per a
l’embarcament.



Resolució de 21 d'abril de 2020, de l'Institut Social de la Marina, per la qual
s'actualitzen determinades mesures, amb motiu de l'COVID-19, en relació amb les
prestacions i serveis específics per al sector marítim-pesquer (BOE núm. 113, de dia
23.04.2020) [Sanitat Marítima]:
- Pròrroga de sis mesos, a comptar de la seva caducitat, dels següents
títols:
- Certificat de formació sanitària específica.
- Certificats revisió farmaciola preceptiva a bord.
- Certificats mèdics d'aptitud per a l’embarcament.
- Deroga la Resolució, de 16 de març de 2020, de l’Institut Social de la
Marina.



Ordre SND / 261/2020, de 19 de març, per a la coordinació de
l'activitat professional dels membres dels cossos de funcionaris regulats
en el llibre VI de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial
durant la vigència de l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020,
de 14 de març (BOE núm. 76 de dia 20.03.2020): [Sanitat i àmbit
judicial]
-

Encomana a Ministre de Justícia la coordinació de l’activitat, i
l’habilita per adoptar resolucions i disposicions necessàries
per garantir els serveis essencials, a tot el territori.
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 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 (BOE núm. 77 de dia
20.03.2020):

[adquisició

material

sanitari]

–

DEROGADA

PER

RESOLUCIÓ DE 23 D’ABRIL-

Preveu quatre escenaris per a l’adquisició d’equipaments
(Marcat CE; Compra pública sense marcat de mascaretes EPI;
excepció temporal de comercialització de mascaretes sense
marcat

però

amb

especificacions;

Marcat

CE

amb

especificacions distintes).
-

Estableix distintes especificacions tècniques de material
sanitari.



Resolució de 23 d'abril de 2020, 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 pel COVID-19.
(BOE núm. 115, de dia 25.04.2020) [EPIs sense marcatge CE]
- Supòsits acceptació EPI sense marcatge CE.
- Sense efecte Resolució 20 de març.

 Ordre TMA / 263/2020, de 20 de març, per la qual es regula l'adquisició
i distribució de mascaretes per part de Ministeri de Transports,
Mobilitat i Agenda Urbana (BOE núm. 78 de dia 21.03.2020): [adquisició
mascaretes per transport]
-

Autoritza

a

Ministeri

centralitzada mitjançant

Transport

a

adquirir,

Puertos del Estado,

de

forma

8.000.000

mascaretes (filtre FFP2) per destinar-les a personal del sector
del transport en àrees de risc, incloent transport públic de
viatgers (general, discrecional, taxis, lloguer amb conductor)
de competència estatal, autonòmica o local.
-

Regula, específicament, el procés de distribució (art. 5).
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 Ordre TMA / 292/2020, de 26 de març, per la qual es regula una
segona adquisició i distribució de mascaretes per part de Ministeri de
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (BOE núm. 85 de 27.03.2020):
[Adquisició mascaretes sector transport]
-

Habilita al Ministeri de Transport, mitjançant ADIF, per a
l’adquisició centralitzada de 5.000.000 de mascaretes per a la
posterior distribució al sector de transport en àrees de risc, de
competència

estatal,

autonòmica

i

local,

així

com

a

treballadors sector privat relacionat amb transport viatgers i
mercaderies.
 Resolució de 2 d'abril de 2020, de la Direcció general de Transport
Terrestre, per la qual es dicten instruccions per a la distribució de les
mascaretes en l'àmbit del transport terrestre. (BOE núm. 93 de dia
03.04.2020)

[criteris

de

distribució

mascaretes

en

sector

transport, també en la Resolució de 14 d’abril]
a. Fixa criteris d'assignació entre:
i.

empreses

privades

transport

ferrocarril

(requereix

sol·licitud en dos dies naturals)
ii. transport de terrestre urbà de viatgers autonòmics o
locals (dues mascaretes per conductor), i en ferrocarril
CCAA, dues mascaretes per maquinista, auxiliar de cabina i
auxiliar d'operació. Possibilitat assignació a la resta de
personal per contacte directe.
iii. Personal de serveis essencials.
b. Nombre designat per DG Transport Terrestre.
c. CCAA formaran informació de necessitat i es remetrà a DG.
d. Repartiment i entrega per Correus.
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Resolució de 14 d'abril de 2020, de la Direcció general de Transport
Terrestre, complementària de la Resolució de 2 d'abril de 2020, per la
qual es dicten instruccions per a la distribució de les mascaretes en
l'àmbit del transport terrestre. (BOE núm. 106, de dia 16.04.2020)
[criteris distribució mascaretes en el sector del transport]:
- Criteris de distribució i nombre de màscares.



Ordre SND / 354/2020, de 19 d'abril, per la qual s'estableixen
mesures excepcionals per a garantir l'accés de la població als
productes d'ús recomanats com a mesures higièniques per a la
prevenció de contagis pel COVID-19 (BOE 109, de dia 19.04.2020)
[Procediment de fixació de preus mascaretes i altres productes –
Fixació de preus per Resolució de 22 d’abril]
-

Estableix el procediment per a la fixació de l'import màxim de
venda al públic dels productes sanitaris, així com d'aquells
productes necessaris per a la protecció de la salut poblacional
davant de l'COVID-19 (mascaretes quirúrgiques i els guants de
nitril, mascaretes higièniques -reutilitzables i no reutilitzables-,
antisèptics de pell sana autoritzats, i altres productes que es
consideren

imprescindibles

per

minimitzar

el

risc

de

propagació del COVID-19 entre les persones i que es
determinin

per

Resolució

Sanitat),

i

informació

a

al

consumidor.
-

La venda unitària de mascaretes quirúrgiques que no estiguin
empaquetades individualment només es podrà realitzar a les
oficines de farmàcia garantint unes condicions d'higiene
adequades que salvaguardin la qualitat del producte.



Resolució de 22 d'abril de 2020, de la Direcció general de Cartera
Comú de Serveis de el Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, per la
qual es publica l'Acord de la Comissió Interministerial de Preus dels
Medicaments de 21 d'abril de 2020, pel qual s'estableixen imports
màxims de venda a el públic en aplicació del que preveu l'Ordre
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SND / 354/2020, de 19 d'abril, per la qual s'estableixen mesures
excepcionals per a garantir l'accés de la població als productes d'ús
recomanats com a mesures higièniques per a la prevenció de
contagis pel COVID-19 (BOE núm. 113, de dia 23.04.2020) [Fixació de
preus mascaretes i altres productes]
- Annex amb preus màxims de venda a el públic (Ordre 354)
(vigència 2020.04.24):
- Màscares quirúrgiques d'un sol ús: 0.96 €
- Mascaretes higièniques, i antisèptics de pell: a determinar
en propera reunió Comissió i que es determinen en 0.032,
0.023 i 0.015 segons siguin de fins a 150, 300 i 1000 ml
respectivament.
-

Gels

i

solucions

hidroalcohòliques:

0.025

(0.021

inicialment), 0.023 (0.018 inicialment) , 0.015 € / ml fins a
150, 300 i 1000 ml respectivament.


Modificació per Resolució de 2 de maig de 2020, de la
Direcció general de Cartera Comú de Serveis de el Sistema
Nacional de Salut i Farmàcia, per la qual es publiquen els
Acords

de

la

Comissió

Interministerial

de

Preus

dels

Medicaments, de 28 d'abril de 2020 , pels quals es determinen
imports màxims de venda a el públic en aplicació del que
preveu l'Ordre SND / 354/2020, de 19 d'abril, per la qual
s'estableixen mesures excepcionals per a garantir l'accés de la
població als productes d'ús recomanats com a mesures
higièniques per a la prevenció de contagis pel COVID-19 (BOE
núm. 125, de dia 05.05.2020).

 Ordre SND / 266/2020, de 19 de març, per la qual s'estableixen
determinades

mesures

per

assegurar

l'accés

a la

prestació

farmacèutica de el Sistema Nacional de Salut al col·lectiu dels règims
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especials de la Seguretat Social (BOE núm. 78 de dia 21.03.2020):
[Farmàcia, i modificació per Ordre SND/347]
-

Excepció estampilla segell receptes (MUFACE, IASFAS,
MUGEJU).



Ordre SND / 347/2020, de 15 d'abril, per la qual es modifica l'Ordre SND /
266/2020, de 19 de març, per la qual s'estableixen determinades mesures per
assegurar l'accés a la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut al
col·lectiu dels règims especials de la Seguretat Social (BOE núm. 106, de dia
16.04.2020) [Farmàcia]
- Modifica Ordre 266, referent a estampilla segells receptes
- Pròrroga, fins a final estat d'alarma, de la prescripció de tractaments
crònics actius actualment per un professional sanitari autoritzat i que hagi
estat dispensada a 2020.



Ordre SND / 271/2020, de 19 de març, per la qual s'estableixen

instruccions sobre gestió de residus a la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19 (BOE núm. 79 de dia 22.03.2020): [Gestió
residus]
-

Estableix el règim i destí dels residus procedents
d’habitatges particulars amb positius o quarantena per
COVID, hospitals i ambulàncies, excloent el reciclatge o
abandó en via pública.

-

Recomanacions domiciliaries de residus amb i sense
positius.



Ordre SND / 260/2020, de 19 de març, per la qual se suspèn
l'activació de el servei de gestió de la demanda d’interruptibilitat per
criteris econòmics davant la situació de crisi sanitària ocasionada pel
COVID-19 (BOE núm. 76 de dia 20.03.2020): [Xarxa Elèctrica]
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-

Red Eléctrica de España SA no activarà el servei de gestió de la
demanda d’interruptibilitat per criteris econòmics a què fa
referència l'article 8 de l'Ordre IET / 2013/2013, de 31
d'octubre, per la qual es regula el mecanisme competitiu
d'assignació

de

el

servei

de

gestió

de

la

demanda

d’interruptibilitat
 Ordre SND / 274/2020, de 22 de març, per la qual s'adopten mesures
en relació amb els serveis d'abastament d'aigua de consum humà i de
sanejament

d'aigües

residuals

(BOE

núm.

81

de

24.03.2020):

[Subministrament i sanejament aigua]
-

Es consideren operadors essencials els laboratoris d’assaig
relatius al tractament d’aigua de consum humà, o de
sanejament i depuració d’aigua residual urbana, els fabricants
i comercialitzadors previstos en l0art. 2.11 del RD 140/2003, de
7 de febrer, i els que desenvolupin la seva activitat en el sector
del subministraments, reposició i equipaments que siguin
fonamentals pel manteniment de la cadena de suport als
serveis de subministrament i sanejament d’aigua.

 Ordre SND / 290/2020, de 26 de març, per la qual es prorroga la
Resolució INT / 718/2020, de 12 de març de 2020, de la Generalitat de
Catalunya, per la qual s'acorda restringir la sortida de les persones de els municipis
d'Igualada, Vilanova de Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena (BOE núm. 84
de 26.03.2020): [Confinament zona Igualada]
-

Pròrroga quinze dies naturals a comptar de les 00.00 h de dia
27.03.2020 llevat del cas en que conclogui abans l’estat d’alarma.

 Ordre SND / 323/2020, de 5 d'abril, per la qual es deixen
sense efectes les restriccions previstes en l'Ordre SND /
290/2020, de 26 de març, per la qual es prorroga la Resolució
INT / 718/2020 , de 12 de març de 2020, de la Generalitat de
Catalunya, per la qual s'acorda restringir la sortida de les
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persones dels municipis d'Igualada, Vilanova de Camí, Santa
Margarida de Montbui i Òdena . (BOE núm. 96 de dia
06.04.2020) [Fi confinament perimetral zona Igualada]
- Queda sense efectes l'Ordre SND / 290/2020, de 26 de
març que prorrogava confinament zona Igualada.


Ordre SND / 339/2020, de 12 d'abril, per la qual es deixen sense efecte
les restriccions previstes en la Resolució de 13 de març de 2020, del
Vicepresident Segon i Conseller de Sanitat i Serveis Socials de la Junta
d'Extremadura per la qual s'acorden mesures preventives en matèria de
salut pública en relació amb el municipi d’ Arroyo de la Luz (BOE núm.
102, de dia 12.04.2020) [Fi restriccions i mesures al municipi Arroyo
de la Luz, a Extremadura].



Ordre SND / 321/2020, de 3 d'abril, per la qual s'estableixen mesures
especials per a l'ús de bioetanol en la fabricació de solucions i gels
hidroalcohòlics per a la desinfecció de mans amb ocasió de la crisis
sanitària ocasionada per l'COVID- 19. (BOE Núm. 94 de dia 04.04.2020)
[especificacions tècniques ús bioetanol per a gels desinfectants]:
- Annex amb especificacions per a l'ús de bioetanol, classificats
com biocides TP1, en la producció de solucions i gels
hidroalcohòlics per a la desinfecció de mans.
-Habilitació a Agència Espanyola Medicaments per a la seva
modificació segons l'evolució crisi sanitària COVID.


Resolució de 9 d'abril de 2020, de l'Agència Espanyola de
Medicaments i Productes Sanitaris, per la qual s'actualitza
l'Annex de l'Ordre SND / 321/2020, de 3 d'abril, per la qual
s'estableixen mesures especials per al ús de bioetanol en la
fabricació de solucions i gels hidroalcohòlics per a la
desinfecció de mans amb ocasió de les crisis sanitària
ocasionada

pel COVID-19.

(BOE

núm.

101, de

dia

11.04.2020) [Actualització Annex Ordre 321].
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Ordre SND / 402/2020, de 10 de maig, per la qual s'estableixen
mesures especials per garantir l'abastament d'antisèptics per a la pell
sana que continguin digluconato de clorhexidina en la situació de crisi
sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE núm. 133, de dia 12.05.2020)
[garantia

subministrament

antisèptics-

digluconato

de

clorhexidina]
- mesures especials per garantir l'abastament d'antisèptics
per a la pell sana que continguin digluconato de
clorhexidina.
- Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris
pot autoritzar la fabricació d'antisèptics per a la pell sana
que continguin digluconato de clorhexidina adquirit de
proveïdors diferents als recollits en el llistat publicat per
l'Agència Europea de Substàncies i Mescles Químiques.


Ordre SND / 325/2020, de 6 d'abril, per la qual s'estableixen criteris
interpretatius i es prorroga la validesa dels certificats de verificacions i
manteniments preventius establerts en la regulació de seguretat
industrial i metrològica. (BOE núm. 97 de dia 07.04.2020) [Pròrroga
certificats seguretat industrial i metrologia]
-Pròrroga, fins a 30 dies naturals posteriors a l'estat d'alarma
de certificats expedits en àmbit de la seguretat industrial, i els
expedits en l'àmbit de la metrologia.
- Permís retribuïble RDL 10/2020 aplicable: a les activitats de
verificació i manteniment de seguretat industrial i metrològica
els és aplicable el permís retribuït recuperable previst en el
seu article 2, excepte per a aquelles activitats que es
considerin essencials d'acord amb l'annex del referit Real
Decret Llei.



Ordre SND / 326/2020, de 6 d'abril, per la qual s'estableixen mesures
especials per a l'atorgament de llicències prèvies de funcionament
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d'instal·lacions i per a la posada en funcionament de determinats
productes sanitaris sense marcatge CE en ocasió de la crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19. (BOE núm. 97 de dia 07.04.2020) [Llicència
prèvia excepcional productes sanitaris COVID i responsabilitat
patrimonial]
- L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris
podrà atorgar, prèvia sol·licitud de l'interessat, una llicència
excepcional o una modificació temporal de la llicència existent,
després de la valoració en cada cas de les condicions generals
de les instal·lacions, el seu sistema de qualitat i documentació
del producte fabricat, per a la fabricació dels productes
sanitaris necessaris per a la protecció de la salut pública en la
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
- La responsabilitat patrimonial per raó de la llicència
excepcional prèvia del funcionament, o de les garanties
sanitàries no exigides, serà assumida per l'Administració
General de l'Estat, sempre que el producte s'hagi lliurat al
Ministeri de Sanitat per atendre als afectats del COVID, sense
l'obtenció de cap tipus de benefici empresarial per part de la
persona física o jurídica autoritzada per a la seva fabricació i
posada

en

funcionament

o

de

qualssevol

altres

que

intervinguin en aquest procés.



Ordre SND / 340/2020, de 12 d'abril, per la qual es suspenen
determinades activitats relacionades amb obres d'intervenció en edificis
existents en què hi hagi risc de contagi pel COVID-19 per a persones no
relacionades amb aquesta activitat. (BOE núm. 102, de dia 12.04.2020)
[Suspensió activitat de construcció en edificis amb persones alienes
a les obres]
-

Suspensió d’obres d’intervenció a edificis existents quan hi ha
concurrència, en l’edifici, amb persones alienes a les obres
que, per ubicació, circulació, residència o feina (i altres causes
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indeterminades) poden interferir en l’obra, treballadors o
trasllat de materials. Excepció de treballs i obres puntuals de
reparacions urgents i vigilància.
-

Modificació per Ordre SND / 385/2020, de 2 de maig, per la
qual es modifica l'Ordre SND / 340/2020, de 12 d'abril, per la
qual es suspenen determinades activitats relacionades amb
obres d'intervenció en edificis existents en què hi hagi risc de
contagi pel COVID-19 per a persones no relacionades amb
aquesta activitat (BOE 123, de dia 03.05.2020).



Ordre APA / 349/2020, de 15 d'abril, per la qual es prorroguen les
autoritzacions dels projectes relatius a l'ús d'animals amb finalitats
científiques concedides en virtut de Reial Decret 53/2013, d'1 de febrer,
pel qual s'estableixen les normes bàsiques aplicables per a la protecció
dels animals utilitzats en experimentació i altres fins científics, incloent
la docència. (BOE núm. 107, de dia 17.04.2020) [Pròrroga 120 dies
autoritzacions projectes científics i docents amb animals]
-

Pròrroga, de fins a 120 dies després de la finalització de la
declaració de l'estat d'alarma o pròrrogues del mateix, de la
validesa de les autoritzacions dels projectes ja autoritzats la
data d'expiració s'hagi produït a partir del dia 1 de març de
2020.



Resolució de 20 d'abril de 2020, de l'Agència Espanyola de
Medicaments i Productes Sanitaris, relativa a la no suspensió de
terminis administratius en activitats de fabricació i importació de
productes cosmètics (BOE núm. 113, de dia 23.04.2020) [Aixecament
suspensió procediments relatius a productes cosmètics]
-

Aixecament suspensió per procediments i actuacions relatius
a productes cosmètics (Cap. IV RD 85/2018).
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TRANSPORTS I MOBILITAT
[Es distingeix entre
i) Comunicació Espanya – Itàlia
ii) Comunicacions Balears i altres territoris
iii) Espai Schengen
iv) transports públics
v) transport per carretera
vi) validesa títols de transport]
[COMUNICACIÓ ESPANYA – ITÀLIA]
 Ordre PCM/205/2020, de 10 de març, per la que es publica 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 per la
COVID-19, mitjançant la prohibició dels vols directes entre la
República italiana i els aeroports espanyols. (BOE núm. 61. de
10.03.2020): [Prohibició vols Itàlia – Espanya i pròrroga per Ordre
278]
-

Prohibició vols directes Itàlia – Espanya des de 00.00 h de
dia 11.03.2020 fins a les 00.00 h de dia 25.03.2020. La
prohibició s’ha estès sine die, des de les 00.00h de dia
25.03.2020 per Ordre TMA/278/2020, de 24 de març (BOE
núm. 82 de 25.03.2020)

-

Excepcions: aeronaus d’Estat, escales no-comercials, vols
de càrrega, vols posicionals, humanitaris, mèdics o
d’emergència i possibilitat d’aixecar la prohibició a vols
exclusius de ciutadans espanyols i residents

-

MODIFICACIÓ de les excepcions de l’art. 2 per Ordre PCM/
280/2020, de 24 de març (BOE núm. 82 de 25.03.2020).

60

http://advocacia.caib.es

61

 Ordre PCM/280/2020, de 24 de març, publicació de l’Acord del
Consell de Ministres de 24 de març de 2020 per la qual es
modifica l’Acord del Consell de Ministres de 10 de març de 2020
(BOE núm. 82 de 25 de març de 2020) [Connexió Itàlia -Espanya]
-

Modifica la redacció de l’art. 2 de Ordre PCM/205/2020, de
10 de març, per la que es publica 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
per la COVID-19, mitjançant la prohibició dels vols directes
entre la República italiana i els aeroports espanyols. (BOE
núm. 61. de 10.03.2020), relatiu a les excepcions d’entrada
a Espanya de les aeronaus procedents d’Itàlia.

 Ordre TMA / 278/2020, de 24 de març, per la qual s'estableixen
certes condicions als serveis de mobilitat, amb vista a la protecció
de persones, béns i llocs (BOE Núm. 82 de dia 25.03.2020):
[Prohibició vols d’Itàlia i condicions vehicles 9 places]
-

Prohibició de tot vol procedent d'Itàlia, des de les 00.00 h de
dia 25.03.2020,

amb excepció de vols amb escales (sense

pujada ni baixada de passatgers), vols exclusius de càrrega,
d’Estat, vols posicionals, humanitaris, mèdics o d'emergència.
-

Modificació art. 3.4 Ordre TMA 254 (que es referia a transport
públic de viatgers en turisme que s’havia de fer individualemnt
llevat acompanyament de persones amb discapacitat, menors,
majors o causa justificada):
 Transport públic, privat complementari i particular de
persones en vehicles de fins a nou places, en vehicles de
fins a 9 places en què viatge més d'una persona, màxim
una persona per cada fila de seients, en el marc dels
supòsits de desplaçament autoritzats en l'article 7 de
Reial Decret 463/2020, de 14 de març.
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 Ordre PCM/216/2020, de 12 de març, per la que es publica l’Acord
del Consell de Ministres de 12 de març de 2020 pel que s’estableixen
mesures excepcionals per limitar la propagació i el contagi per la
COVID-19, mitjançant la prohibició de entrada de vaixells de
passatgers procedents de la República italiana i de creuers de
qualsevol origen amb destinació a ports espanyols. (BOE Núm. 64,
de 12.03.2020): [Prohibició entrada vaixells Itàlia – Espanya i
pròrroga fins dia 09.04.20 per Ordre 286, i pròrroga a partir de
dia 10.04 per Ordre 330]
-

Prohibició, des de les 00.00 h de dia 15.03.2020 fins a les
23.59 h de dia 26.03.2020, d’entrada a ports espanyols dels
vaixells de passatgers de transbordament rodat i vaixells
de càrrega de línia regular, entre Itàlia i Espanya que hagin
embarcats passatgers en port italià (amb excepció dels
conductors de unitats de tractació de mercaderia rodada).
Excepció vaixells d’Estat, exclusius de càrrega, humanitaris,
mèdics o d’emergència.

-

Prohibició, durant el mateix període, d’entrada de creuers
de qualsevol procedència, amb l’excepció (fins 00.00 h de
dia 15.03.2020) de desembarcament de ciutadans que ho
desitgin sense possibilitat de reemebarcar.

 Ordre TMA / 286/2020, de 25 de març, per la qual es
prorroga la prohibició d'entrada de vaixells de passatge
procedents de la República Italiana i de creuers de
qualsevol origen amb destinació a ports espanyols per
limitar la propagació i el contagi pel COVID-19 (BOE Núm.
83 de dia 26.03.2020): [Prohibició vaixells d’Itàlia i
creuers fins 09.04.20]:
-

Manteniment prohibició entrada en ports espanyols de
vaixells de passatge de transbord rodat i vaixells de passatge
que prestin servei de línia regular entre Itàlia i Espanya que
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hagin embarcat passatgers a port italià (amb excepció de
conductors de camions tractors de la mercaderia rodada)
-

Manteniment prohibició entrada en port espanyol de creuers
procedents de qualsevol port.

-

Prohibicions aplicables des de les 00:00 de dia 27.03.2020 fins
a les 23.59 h del dia 09.04.2020.


Ordre TMA / 330/2020, de 8 d'abril, per la qual es
prorroga la prohibició d'entrada de vaixells de passatge
procedents de la República Italiana i de creuers de
qualsevol origen amb destinació a ports espanyols per
limitar la propagació i el contagi pel COVID-19 (BOE núm.
99 de dia 09.04.2020) [Prohibició vaixells d’Itàlia i
creuers, a partir de dia 10.04.2020]

-

Manteniment de la prohibició de l'entrada en els ports

espanyols als vaixells de passatge de transbord rodat i vaixells
de passatge que prestin servei de línia regular entre ports de
la República d'Itàlia i el Regne d'Espanya que hagin embarcat
passatgers a port italià, amb excepció dels conductors dels
camions tractors de la mercaderia rodada, a partir de les 00.00
h del dia 10.04.2020.
Manteniment prohibició entrada en port espanyol de

-

creuers procedents de qualsevol port.

-

Es

prorroguen

les

excepcions

i

les

obligacions

d'informació en els termes que preveuen els apartats quart i
cinquè de l'Acord de Consell de Ministres de 12 de març de
2020.

[COMUNICACIÓ BALEARS I ALTRES TERRITORIS]
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Ordre TMA/247/2020, 17 de març, per la qual s'estableixen les
mesures de transport aplicables a les connexions entre la península i la
comunitat autònoma de les Illes Balears. BOE núm. 72, de 18 de març
2020. [comunicació aèria i marítima Balears]
-

Prohibició de tot vol comercial o privat, des de qualsevol
aeroport del territori nacional y els aeroports de Illes
Balears, des de les 00.00 h de dia 19.03.2020. (aixecament
suspensió, des de dia 11.05.2020 per Ordre 400)

-

Prohibició en els ports de Palma, Alcúdia, Mahó, Ciutadella i
Eivissa del desembarcament de passatgers de vaixells de
transbordament rodat i vaixells de passatge, de línia
regular, amb excepció de conductors de unitats tractores
de mercaderies rodades, des de les 00.00 h de dia
19.03.2020. (aixecament suspensió, des de dia 11.05.2020
per Ordre 400)

-

Prohibició d’entrada, des de les 00.00 h de dia 19.03.2020, a
tots els ports de les Illes Balears de qualsevol vaixell o
embarcació d‘esbarjo, amb finalitat recreativa o esportiva o
de lloguer, amb independència de la seva procedència.
(aixecament suspensió, des de dia 11.05.2020 per Ordre
400, i en els seus termes)

-

Prohibició, des de les 00.00 h de dia 18.03.2020,
d’aterratges en tot aeroport de les Illes de vols d’aviació
executiva o similars, amb independència de la seva
procedència.

-

Excepcions:
o Vols programats des de Madrid, Barcelona o València
a Palma, o des de Madrid o Barcelona a Mahó o
Eivissa poden realitzar un vol diari d’anada a cada
ruta, i d’anada i tornada quan es tracti de vols PalmaMenorca o Eivissa.
o Tres freqüències vaixells Eivissa - Formentera
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o Vols o vaixells exclusius de càrrega, posicionals,
humanitaris, mèdics o d’emergència, d’Estat.


Aixecament suspensions, a partir de dia 11.05.2020,
per Ordre TMA / 400/2020, de 9 de maig (BOE núm.
131, de dia 10.05.2020)

 Resolució de 20 de març de 2020, de la direcció general d'Aviació
Civil, per la qual s'estableixen les condicions per a la prestació i
s’adjudicaran directament el servei de transport aeri a les rutes
aèries Palma de Mallorca-Menorca i Palma de Palma Mallorca-Eivissa
durant l'estat d'alarma declarat amb motiu del COVID-19 (BOE núm.
78, de 21 de març 2020). [Ruta aèrea Palma-Mahó Palma -Eivissa,
pròrroga fins 12.04.20 per Resolució de dia 27.03, i pròrroga fins
al final estat alarma per Resolució de dia 08 d’abril] (SENSE
EFECTE, per Ordre 400)
-

Transport aeri regular Palma -Mahó i Palma -Eivissa, des
del 20.03.2020 fins a dia 29.03.2020, amb un vol d'anada i
tornada diari, en aeronau de mínim 50 seients, amb oferta
de el 50% de capacitat per a la deguda separació

-

Preu 60 €, preferència venta no-presencial.

-

Càrrega preferent de productes de poca durada, mèdic,
farmacèutic, i altres d’urgent necessitat

-

Adjudicació directa Air Europa

Queda sense efecte per Ordre TMA / 400/2020, de 9
de maig (BOE núm. 131, de dia 10.05.2020)

 Resolució de 27 de març 2020, de la Direcció General d'Aviació Civil,
per la qual es modifica la durada, i es prorroga l'adjudicació, del
servei de transport aeri a les rutes aèries Palma de MallorcaMenorca i Palma de Mallorca-Eivissa durant l'estat d'alarma declarat
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amb motiu del COVID-19 (BOE núm. 90 de 31.03.2020): [Ruta aèria
Palma-Mahó Palma -Eivissa] (SENSE EFECTE per Ordre 400)

-

Es mantenen les condicions de la Resolució de 20.03.2020 i
es prorroga fins a les 00.00h de dia 12.04.2020.


Queda sense efecte per Ordre TMA / 400/2020, de 9
de maig (BOE núm. 131, de dia 10.05.2020)



Resolució de 8 d'abril de 2020, de la Direcció General d'Aviació Civil, per la qual es
modifica la durada i es prorroga l'adjudicació de el servei de transport aeri a les
rutes aèries Palma de Mallorca-Menorca i Palma-Eivissa durant l'estat d'alarma
declarat amb motiu de l'COVID-19. (BOE núm. 106, de dia 16.04.2020) [Pròrroga
rutes Palma-Mahó i Palma- Eivissa fins final estat alarma] [SENSE EFECTE per
Ordre 400]
- Durada: passa a referir-se a la finalització de l'estat d'alarma.
- Prorroga adjudicació rutes Palma-Maó i Palma-Eivissa.


Queda sense efecte per Ordre TMA / 400/2020, de 9 de maig (BOE
núm. 131, de dia 10.05.2020)



Ordre TMA / 246/2020, de 17 de març, per la qual s'estableixen les
mesures de transport a aplicar a les connexions entre la península i la
Comunitat Autònoma de Canàries (BOE núm. 72, de 18 de març 2020):
[Canàries]
-

Prohibicions, des de les 00.00 h de dia 19.03.2020 de vols,
desembarcaments, i entrada de qualsevol vaixell o
embarcació a les canàries, de forma paral·lela a allò que
estableix l’Ordre TMA 247 per les Illes Balears i, igualment,
un règim d’excepcions envers les línies de certes illes amb
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Madrid, Barcelona, Sevilla i Bilbao, i les interilles, en els
termes previstos en l’Ordre.


Aixecament prohibició, en els termes de Ordre
TMA / 400/2020, de 9 de maig, a partir de dia
11.05.2020 (BOE núm. 131, de dia 10.05.2020)



Resolució de 27 de març de 2020, de la Direcció General d'Aviació
Civil, per la qual s'estableixen les condicions per a la prestació, i
s'adjudica de forma directa, el servei de transport aeri en determinades
rutes àrees de l'Arxipèlag Canari durant l'estat d'alarma declarat amb
motiu de l'COVID-19 (BOE núm. 90 de 31.03.2020): [Canàries] (sense
efecte per Ordre 400)
-

Determina, des del dia 27.03.2020, les condicions mínimes
del transportista, les rutes afectades i la freqüència
d’operació, les tarifes, horaris i demés condicions, amb
adjudicació directe a Binter Canarias SA.


Queda sense efecte per Ordre TMA / 400/2020, de 9
de maig (BOE núm. 131, de dia 10.05.2020)



Resolució de 10 d'abril de 2020, de la Direcció General d'Aviació Civil, per la
qual s'estableixen les condicions per a la prestació, i l'adjudicació de forma
directa, de el servei de transport aeri en determinades rutes aèries de
l'Arxipèlag Canari durant el estat d'alarma declarat amb motiu de l'COVID19. (BOE núm. 106, de dia 16.04.2020) [rutes aèries Canàries fins a la
finalització estat d’alarma]
- Durada: passa a referir-se a la finalització de l'estat d'alarma.
- Condicions, tarifes i horaris
- Determinació adjudiciació directa.

 Ordre TMA / 241/2020, de 16 de març, per la qual s'estableixen
les mesures de transport a aplicar a les connexions entre la
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península i la Ciutat de Ceuta (BOE Núm. 70 de dia 16.03.2020):
[Ceuta]
-

Prohibició, des de les 00.00 h de dia 17.03.2020, de vols entre
el territori nacional i Ceuta, i el desembarcament de
passatgers de transbordament rodat i vaixells de passatge en
línia regular península – Cueta, amb excepció de conductors
de unitats motrius de mercaderia rodada.

-

Excepció aeronaus o vaixells d’Estat, exclusius de càrrega,
posicionals, humanitaris, mèdics, o d’emergència.

-

Entrada a port d’embarcacions que no siguis de passatgers,
càrrega o pesca, de qualsevol procedència, que pel nombre de
persones suposi un risc per a la salut i seguretat dels
ciutadans, podrà ser prohibida per la Delegació de Govern.

 Ordre TMA / 242/2020, de 16 de març, per la qual s'estableixen
les mesures de transport a aplicar a les connexions entre la
península i la Ciutat de Melilla (BOE Núm. 70 de dia 16.03.2020):
[Melilla]
-

Prohibició, des de les 00.00 h de dia 17.03.2020, de vols entre
el territori nacional i Melilla, i el desembarcament de
passatgers de transbordament rodat i vaixells de passatge en
línia regular península – Melilla, amb excepció de conductors
de unitats motrius de mercaderia rodada.

-

Excepció aeronaus o vaixells d’Estat, exclusius de càrrega,
posicionals, humanitaris, mèdics, o d’emergència.

-

Entrada a port d’embarcacions que no siguis de passatgers,
càrrega o pesca, de qualsevol procedència, que pel nombre de
persones suposi un risc per a la salut i seguretat dels
ciutadans, podrà ser prohibida per la Delegació de Govern.

[ESPAI SCHENGEN]
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 Ordre INT / 248/2020, de 16 de març, per la qual s'estableixen
criteris d'actuació per a les Forces i Cossos de Seguretat davant el
restabliment temporal de controls fronterers (BOE Núm. 73 de
dia 18.03.2020): [Fronteres interiors Schengen, i pròrrogues
fins dia 11.04 per Ordre 283, fins dia 26.04 per Ordre 335, fins
dia 10.05 per Ordre 368, i fins dia 24.05 per Ordre 396]
-

Restabliment temporal fronteres interiors des de les 00.00 h
de dia 17.03.2020 fins 00.00 h de dia 28.03.2020

-

Entrada, via terrestre, a Espanya es limita a i) ciutadans
espanyols,

ii)

residents

a

Espanya,

iii)

treballadors

transfronterers, i iv) causa major o situació de necessitat
(excepció personal consular i diplomàtic).
-

Estableix criteris d’execució de la mesura per part de la Policia
Nacional, i mesures de cooperació i coordinació.

 Ordre INT / 283/2020, de 25 de març, per la qual es prorroguen
els controls a les fronteres interiors terrestres restablerts amb
motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19
(BOE Núm. 83 de dia 26.03.2020): [Pròrroga fronteres interiors
Schengen

11.04.2020, amb pròrrogues posteriors que ara

s’estén fins dia 15.05.2020]
-

Pròrroga controls fronteres interiors terrestres del 27.03.2020
fins 24.00 de dia 11.04.2020

-

Només entrada en territori nacional per via terrestres a:
a) Ciutadans espanyols.
b) Residents a Espanya.
c) Residents a altres estats membres o estats associats
Schengen que es dirigeixin al seu lloc de residència.
d) Treballadors transfronterers.
e) Professionals sanitaris o de la cura de gent gran que es
dirigeixin a exercir la seva activitat laboral.
f) Aquelles que acreditin documentalment causes de força
major o situació de necessitat.
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- Excepció diplomàtics i transport de mercaderies.


Actualització per Ordre INT/356, de 20 d’abril (BOE
núm. 111 de dia 21.04.2020)



Ordre INT / 335/2020, de 10 d'abril, per la qual es prorroguen els
controls a les fronteres interiors terrestres restablerts amb motiu de la
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE núm. 101 de
dia 11.04.2020) [Pròrroga fronteres interiors fins dia 26.04.2020]
-

Es prorroguen els controls restablerts temporalment a les
fronteres interiors terrestres des de les 00:00 hores del 12
d'abril de 2020 fins les 00:00 hores del 26 d'abril de 2020, amb
les mateixes excepcions previstes en l’Ordre 283 que la
precedeix.



Ordre INT / 368/2020, de 24 d'abril, per la qual es prorroguen els
controls a les fronteres interiors terrestres restablerts amb motiu de la
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE núm. 115, de
dia 25.04.2020) [Pròrroga fronteres interiors fins dia 10.05.2020]
-

Es prorroguen els controls restablerts temporalment a les
fronteres interiors terrestres des de les 00:00 hores del 26
d'abril de 2020 fins les 00:00 hores del 10 de maig de 2020,
amb les mateixes excepcions previstes en l’Ordre 283 i 335
que la precedeix.



Ordre INT / 396/2020, de 8 de maig, per la qual es prorroguen els
controls a les fronteres interiors terrestres amb motiu de la situació de
crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE núm. 129, de dia
09.05.2020) [Pròrroga fronteres interiors fins dia 24.05.2020]
-

Es prorroguen els controls restablerts temporalment a les
fronteres interiors terrestres des de les 00:00 hores de el 10
de maig de 2020 fins les 00:00 hores de el 24 de maig de 2020,
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amb les mateixes excepcions previstes en l’Ordre 283, 335 i
368 que la precedeix.


Ordre INT / 401/2020, de 11 de maig, per la qual es restableixen
temporalment els controls a les fronteres interiors aèries i marítimes,
amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19
(BOE núm. 133, de dia 12.05.2020) [restabliment fronteres interiors
aèries i marítimes 15.05 fins 24.05]
- Es restableixen temporalment els controls a les fronteres
interiors aèries i marítimes des de les 00:00 hores des del dia
15 de maig de 2020 fins les 00:00 hores de el 24 de maig de
2020.
-

Excepcions:

espanyols,

residents

a

Espanya

(havent

d'acreditar residència habitual), treballador transfronterers,
sanitaris per a exercici de la seva activitat, força major
acreditada. Diplomàtics, i transport mercaderies (incloent
tripulació), i per motiu laboral acreditat.



Ordre SND / 403/2020, d'11 maig, sobre les condicions de quarantena
a què s'han de sotmetre les persones procedents d'altres països a la
seva arribada a Espanya, durant la situació de crisi sanitària ocasionada
pel COVID-19 (BOE núm. 133, de dia 12.05.2020) [quarantena
obligatòria a persones procedents de l’estranger]
- persones procedents de l'estranger han de guardar
quarantena els 14 dies següents a la seva arribada, hauran de
romandre en el seu domicili o allotjament, i ha de limitar les
seves desplaçaments a la realització de les següents activitats:
adquisició d'aliments, productes farmacèutics i de primera
necessitat; assistència a centres, serveis i establiments
sanitaris; o per causes de força major o situació de necessitat.
- Excepció: treballadors trasfornterers, transportistes i les
tripulacions, així com els professionals sanitaris que s'adrecin
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a exercir la seva activitat laboral, sempre que no hagin estat
en contacte amb persones diagnosticades de COVID-19.
- Les agències de viatge, els touroperadors i companyies de
transport han d'informar els viatgers d'aquestes mesures a
l'inici del procés de venda dels bitllets amb destinació en el
territori espanyol.
- efectes des de les 00:00 hores del dia 15 de maig de 2020 i
mantindrà la seva eficàcia durant tota la vigència de l'estat
d'alarma i les seves possibles pròrrogues.



Ordre INT / 270/2020, de 21 de març, per la qual s'estableixen
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 pel COVID-19 (BOE núm. 79 de
22.03.2020): [Restriccions d’entrada Schengen durant 30 dies,
prorrogat fins dia 15.05 per Ordre 356, i fins dia 15.06 per Ordre 409]
-

Fixa els criteris per tal de denegar l’entrada al país a
ciutadans de tercers Estats, des de les 00.00 h de dia
23.03.2020 i durant 30 dies, amb excepcions: (residents UE
o Schengen o amb visats d’aquests països, treballadors
transfronterers, professional sanitaris o de cura de gent
gran, personal de transport de mercaderies en exercici de
les seves funcions (inclòs personal de vol), personal
diplomàtic, consular o d’organitzacions internacionals,
viatges familiars imperatius, força major o necessitat o
humanitari).



Ordre INT / 356/2020, de 20 d'abril, per la qual es prorroguen 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 pel COVID-19 (BOE núm. 111, de
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dia 21.04.2020) [Prorroga restriccions entrada fins al dia 15.05.2020, prorrogat
fins 15.06 per Ordre 409]
-



Pròrroga fins a les 24.00 h del dia 15.05.2020 de fronteres interiors, i
fixa criteris per denegar entrada a ciutadans de tercers països amb
excepcions, que són les mateixes que les fixades en l'Ordre INT / 270
anterior però amb aclariment de diferents criteris (incloent cònjuge
o parella de residents a UE, Schengen o Andorra, i també millora la
redacció de les excepcions relatives a personal de transport de
mercaderies).

Ordre INT / 409/2020, de 14 de maig, per la qual es prorroguen 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 pel COVID-19 (BOE núm. 136, de
dia 15.05.2020) [Prorroga restriccions entrada fins al dia 15.06.2020]
-

Des de les 00:00 hores de el 16 de maig de 2020 fins les 24:00 hores
de el 15 de juny de 2020.



Ordre TMA / 374/2020, de 28 d'abril, per la qual s'estableix la documentació amb
la qual podran acreditar la seva condició els tripulants dels vaixells per facilitar la
seva circulació, per tal d'assegurar la prestació dels serveis de transport marítim ,
amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE núm. 119,
de dia 29.04.2020) [documentació circulació tripulació vaixells].



Ordre TMA / 410/2020, de 14 de maig, per la qual es limita l'entrada a Espanya a
les aeronaus i vaixells de passatge a través dels punts d'entrada designats amb
capacitat d'atenció a emergències de salut pública d'importància internacional
(BOE núm. 136, de dia 15.05.2020) [Fixació punts d’entrada a Espanya entre 16.05
i 24.05]
- designa els ports i aeroports que seran els únics punts d'entrada a Espanya
dels mitjans de transport inclosos en el seu àmbit d'aplicació, llevat de les
excepcions previstes
- Aeroports de «Josep Tarradellas Barcelona-el Prat», «Gran Canària», «Adolfo
Suarez Madrid-Barajas», «Màlaga-Costa del Sol» i «Palma de Mallorca».
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- Ports de Barcelona, Bilbao, Las Palmas de Gran Canària, Màlaga, Palma de
Mallorca, Tenerife, València i Vigo.
- des de les 00:00 del dia 16 de maig de 2020 i fins a les 00:00 del dia 24 de
maig

[TRANSPORTS PÚBLICS]
 Ordre TMA / 230/2020, de 15 de març, per la qual es concreta
l'actuació de les autoritats autonòmiques i locals respecte de la
fixació de serveis de transport públic de la seva titularitat (BOE
Núm. 68 de dia 15.03.2020): [transports públics CCAA i EELL]
-

CCAA i EELL podran fixar els % de reducció del servei de
transport públic segons les necessitats de mobilitats i
l’evolució de la situació sanitària garantint l’accés a la feina i
serveis bàsics.

-

EELL ha d’informar a la CCAA que, a la seva vegada, ha
d’informar de les decisions de les EELL i de la pròpia CA al
Ministre de Transport.

 Ordre TMA / 231/2020, de 15 de març, per la qual es determina
l'obligació de disposar missatges obligatoris en els sistemes de
venda de bitllets en línia de totes les companyies marítimes,
aèries i de transport terrestre, així com qualsevol altra persona,
física o jurídica, que intervingui en la comercialització dels bitllets
que habilitin per a realitzar un trajecte amb origen i / o destinació
al territori espanyol (BOE Núm. 68 de dia 15.03.2020): [missatges
en venta bitllets]
-

Obligació, des de les 00.00 h de dia 17.03.2020 de tota
companyia de transport marítim, aeri, o terrestres, i qualsevol
persona que intervingui en la comercialització, indiquin en
l’inici del procés de venta un missatge que desaconselli el
viatge en els termes que indica l’art. 3.
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 Ordre TMA / 273/2020, de 23 de març, per la qual es dicten
instruccions sobre reducció dels serveis de transport de viatgers
(BOE Núm. 81 de dia 24.03.2020):[reducció transport públic
passatgers]
- Reducció en, al menys, 70% serveis transport públic viatgers
ferroviaris, aeri, i marítim no subjectes a servei públic.
- Reducció de serveis subjectes a contractes o obligacions de
servei públic:
o i. Serveis ferroviaris de mitja distància: 70%.
o ii. Serveis ferroviaris de mitja distància-AVANT: 70%.
o iii. Serveis regulars de transport de viatgers per
carretera: 70%.
o iv. Serveis de transport aeri sotmesos a OSP: 70%.
o v. Serveis de transport marítim sotmesos a contracte de
navegació: 70%.
o vi. Serveis ferroviaris de rodalies: 20%, en hores punta, i
50%, en hores vall. (DEROGAT per Ordre TMA /
400/2020, de 9 de maig, BOE núm. 131, de dia
10.05.2020)
- Habilitació CCAA i EELL per reducció en serveis de transport de
la seva competència.
 Modificació de l'Ordre TMA / 254/2020, de 18 de març, per
la qual es dicten instruccions en matèria de transport per
carretera i aeri:
o Modifica art. 2 referència a oficines arrendament
vehicles sense conductor.
 Ordre TMA / 306/2020, de 30 de març, per la qual es dicten
instruccions sobre reducció de serveis de transport de viatgers
durant la vigència del Reial decret llei 10/2020 (BOE Núm. 89 de
dia 30.03.2020): [reducció transport públic urbà i periurbà
passatgers]
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-

Reducció oferta serveis de transport urbà i periurbà (carretera
i ferroviari), sotmesos a contracte o obligacions de servei
públic, qualsevol que sigui l’Administració titular, a un nivell
similar als dels caps de setmana atenent a la necessitat d’accés
a llocs de treball de serveis essencials.

-

Reducció oferta serveis de transport ni urbà ni periurbà,
sotmesos a contracte o obligacions de servei públic, en la
mesura que sigui possible i en atenció la demanda.

 Ordre TMA / 240/2020, de 16 de març, per la qual es dicten
disposicions respecte a l'obertura de determinats establiments de
restauració i altres comerços en els aeròdroms d'ús públic per a
la prestació de serveis de suport a serveis essencials (BOE Núm.
70 de dia 16.03.2020): [obertura establiments aeroports]
-

Permet obertura establiments que, en la zona aire de tots els
aeròdroms, siguin imprescindibles per atendre les necessitats
essencials del treballadors, proveïdors i passatgers.

-

El gestor aeroportuari determinarà la quantia i la distribució
dels punts de restauració, alimentació i begudes, i premsa,
sempre amb distància de seguretat.



Ordre TMA / 384/2020, de 3 de maig, per la qual es dicten instruccions
sobre la utilització de màscares en els diferents mitjans de transport i es
fixen requisits per garantir una mobilitat segura de conformitat amb el
pla per a la transició cap a una nova normalitat (BOE núm. 123, de dia
03.05.2020) [condicions transport públic a partir del 04.05.2020]
a. Ús obligatori mascaretes en transport autobús, ferrocarril, aeri i
marítim
b. Vehicles de fins a nou places, dues persones per fila, amb
mascareta (en els públics exceptuant la del conductor). MODIFICAT
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per Ordre TMA / 400/2020, de 9 de maig (BOE núm. 131, de dia
10.05.2020) que permet total ocupació pels convivents.
c. Transport públic regular, discrecional i privat complementari de
viatgers en autobús, i ferroviari, es poden ocupar com a màxim la
meitat de seients (sempre buida la fila posterior al conductor)
(abans el criteri era un terç).
d. Transports públics col·lectius de viatgers d'àmbit urbà i periurbà,
amb plataformes per viatjar de peu, màxim la meitat de places
assegudes i dos viatgers per m2
e. Derogació art. 3.3 i 3.4 Ordre TMA 254, de 18 de març, i art. 1
Ordre TMA 259, de 19 de març.
[TRANSPORT PER CARRETERA]
 Ordre INT / 262/2020, de 20 de març, per la qual es desenvolupa
el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat
d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada
pel COVID-19, en matèria de trànsit i circulació de vehicles de
motor (BOE Núm. 78 de dia 21.03.2020): [Carreteres i validesa
títols de conducció i circulació]
-

Faculta al Ministre Interior tancament carreteres, i excepcions
de circulació i determina les excepcions en què es permetrà el
trànsit en cas de tancament (aspecte modificat per ORDRE
INT/284/2020, de 25 de març (BOE núm. 83 de dia 26.03.2020)

-

Suspensió determinades restriccions establertes en Resolució
de 14 de gener de 2020 de la Direcció General de Trànsit

-

Suspensió campanyes especials de control i vigilància

-

Pròrroga permisos

i llicències de conducció i circulació de

vehicles fins a 60 dies després de la finalització de l’estat
d’alarma.
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Art. 1.2.a) modificat per Ordre INT/317/2012, de 2 d’abril (BOE



núm. 93 de dia 03.04.2020)
 Ordre INT / 317/2020, de 2 d'abril, per la qual es desenvolupa el Reial
Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per
a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en
matèria de matriculació i canvi de titularitat de determinats vehicles
(BOE núm. 93 de dia 03.04.2020) [matriculació i canvi titularitat
vehicles,

substitució

determinats

requisits

per

Declaració

Responsable]:
- Procediments de matriculació i canvi titularitat vehicles
d'Annex I, quan no sigui possible acreditació requisits per
impossibilitat telemàtica, excepcionalment es podrà substituir
per declaració responsable
- Modificació Ordre INT 262 art. 1.2.a).

 Ordre TMA / 229/2020, de 15 de març, per la qual dicten disposicions
pel que fa a l'accés dels transportistes professionals a determinats
serveis necessaris per facilitar el transport de mercaderies en el territori
nacional

(BOE

Núm.

68

de

dia

15.03.2020):

[serveis

per

a

transportistes]
-

Establiment de servei de combustible hauran de facilitar l’ús
dels serveis als conductors professionals, i també ho han
d’afavorir els centres de càrrega i descàrrega.

-

Els establiments amb cuina, serveis de restauració o de
menjar preparat han de facilitar el servei de càtering al
transportista professional.

 Ordre TMA / 259/2020, de 19 de març, per la qual es dicten
instruccions sobre transport per carretera (BOE Núm. 76 de dia
20.03.2020): [dues persones en transport mercaderies i obertura
parcial tallers]
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-Autorització de dues persones en cabina de transport de
mercaderies sempre que sigui necessari per raó del
transport. Criteri DEROGAT per Ordre 384.
- Per garantir transport de mercaderies, s’autoritza
l’obertura de tallers de reparació i manteniment de vehicles
a motor, i d’establiments d’activitat connexa de venta de
peces i accessoris amb venta directa a tallers però sense
obertura al públic en general.


Modificació redacció art. 1 de l’Ordre 259, per l’Ordre
TMA/264/2020, de 20 de març (BOE Núm. 78 de dia
21.03.2020)

que elimina la paraula “públic” envers als

transports que són objecte de regulació.


Art. 1 derogat per DEROGATS per Ordre TMA / 384/2020,
de 3 de maig, per la qual es dicten instruccions sobre la
utilització de màscares en els diferents mitjans de
transport i es fixen requisits per garantir una mobilitat
segura de conformitat amb el pla per a la transició cap a
una nova normalitat (BOE núm. 123, de dia 03.05.2020)

 Resolució de 16 de març de 2020, de la Direcció general de Transport
Terrestre, per la qual s'exceptua temporalment el compliment de les
normes de temps de conducció i descans en els transports de
mercaderies (BOE Núm. 71 de dia 17.03.2020): [excepció descans
transportistes mercaderies]
-

Excepciona, des de dia 14.03.2020 fins a dia 28.03.2020
(ambdós inclosos) les regles de temps de conducció, pauses i
descans del transport de mercaderies (a l’empara de l’art. 14.2
del Reglament Europeu 561/2006 que ho permet durant
trenta dies en cas d’urgència
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Resolució de 26 de març de 2020, de la Direcció general
de

Transport

Terrestre,

per

la

qual

s'exceptua

temporalment el compliment de les normes de temps de
conducció i descans en els transports de mercaderies (BOE
núm. 85 de dia 27.03.2020) que amplia les excepcions
(redueix el descans setmanal de 45 h a un de continuat de
24 h sense necessitat de compensació, i permet el descans
en el vehicle) des de dia 29.03.2020 fins a dia 12.04.2020).
 Resolució de 26 de març de 2020, de la Direcció general de Transport
Terrestre, per la qual s'exceptua temporalment el compliment de les
normes de temps de conducció i descans en els transports de
mercaderies (BOE núm. 85 de dia 27.03.2020): [excepció descans
transportistes mercaderies fins al 12.04]
-

Excepciona,

en

transport

mercaderies,

de

les

normes

contingudes en art. 6.1 (pauses i descansos diaris i setmanals),
art. 8.6 (descans setmanal de 45 hores amb un descans
continuat de 24 hores), i art. 8.8 (relatiu al descans en vehicle),
de el Reglament 561/2006, des del 29 de març al 12 d'abril
(ambdós inclosos).


Resolució de 14 d'abril de 2020, de la Direcció general de Transport Terrestre, per
la qual s'exceptua temporalment el compliment de les normes de temps de
conducció i descans en els transports de mercaderies (BOE núm. 105, de dia
15.04.2020) [Excepció descans transport de mercaderies fins a dia 30.05] :
-

Límit de 9h de conducció se substitueix per 11h. (art. 6.1 Reglament
561/2006).

-

Substitueix descans d’11h per 9 h (art. 8.1)

-

Possibilitat de 2 descansos setmanals consecutius de 24h, amb
excepcions (art. 8.2)

- Vigència fins 2020.05.31
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Ordre TMA / 324/2020, de 6 d'abril, per la qual es dicten
instruccions sobre la utilització de les targetes de tacògraf de
conductor i empresa (BOE núm. 97 de dia 07.04.2020) [Instruccions
d’ús tacògrafs caducats a partir de dia 06.03.20]
- Continuació de targetes tacògrafs caducades entre el
06.03.2020 fins a 15 dies posteriors a la finalització de l'estat
d'alarma (ambdós inclosos), sempre que s'hagi presentat
sol·licitud de renovació 15 dies abans de la seva caducitat, i
instruccions a seguir pel conductor (impressió dades vehicles
abans de el viatge i les dades de el període un cop finalitzat).
- Exempció d'ús per a empreses amb targetes d'empresa
caducades entre el 06.03.2020 fins a 15 dies posteriors a la
finalització de l'estat d'alarma (ambdós inclosos), sempre que
s'hagi presentat sol·licitud de renovació 15 dies abans de la
seva caducitat i no compti amb més targetes en vigor durant
estat d'alarma i 15 dies posteriors.



Ordre SND / 337/2020, de 9 d'abril, per la qual s'estableixen les
mesures necessàries per garantir el compliment dels serveis
essencials per a la distribució al detall de carburants i combustibles
en estacions de servei i pals marítims, com a conseqüència de la
declaració de l'estat d'alarma pel Reial Decret 463/2020, de 14 de
març, per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
(BOE núm. 101, de dia 11.04.2020] [Benzineres]
Obligació

-

manteniment

servei

subministrament

de

combustible
- Horaris d'obertura:


Criteris per aplicar el mateix calendari i horari habitual
(volum de venda, autopistes, autovies, hipermercats,
règim d’autoservei, tipus combustible -GLP, GNC, GNL-,
ubicació especial - a prop d'hospital o parcs logístics-, o
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les que es considerin d'especial interès per la baixa
densitat demogràfica o territori insular)


Criteris de manteniment del servei amb flexibilització
d’horaris amb fixació de períodes mínims (mínim 30
hores setmanals de dilluns a dissabtes, mínim 5 h
diàries), segons existència d'altres estacions al municipi.



Restants, llibertat per a fixar dies i hores obertura



Pals marítims amb subministrament a vaixell pesquer:
calendari i horari habitual.

[VALIDESA TÍTOLS DE TRANSPORT]
 Ordre TMA / 245/2020, de 17 de març, per la qual es disposen mesures
per al manteniment dels trànsits ferroviaris (BOE núm. 72 de dia
17.03.2020): [validesa títols ferroviaris]
-

Pròrroga, fins a tres mesos després de la finalització de l’estat
d’alarma, de la vigència de títols habilitants del personal
ferroviari que caduquin durant l’estat d’alarma i fins a un mes
després posterior a la finalització de l’estat d’alarma, amb
obligació de comunicació a l’Agència Estatal de seguretat
ferroviària i amb limitació d’aquest personal a aquell servei
estrictament necessari.
 Ordre TMA / 311/2020, d'1 d'abril, (BOE núm. 91, de
dia

02.04.2020) estén

l’aplicació

de

l’Ordre

TMA

/245/2020, de dia 17 de març, al personal responsable
del control de manteniment ferroviari.
 Ordre TMA / 318/2020, de 2 d'abril, per la qual es disposen mesures
excepcionals en l'aplicació de l'Ordre FOM / 2872/2010, de 5 de
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novembre, en relació amb les habilitacions de maquinistes, durant la
situació d' crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE núm. 93 de dia
03.04.2020) [Certificats i habilitació maquinistes]
-

Durant estat d'alarma, i per a serveis imprescindibles i
essencials, permet exceptuar certificat conducció o habilitació
maquinista per a una part de la infraestructura per la qual
circuli, sempre que en la conducció estigui acompanyat d'un
altre maquinista amb certificat o habilitació., Prèvia informació
a

Administrats

d'infraestructura,

i

Agència

seguretat

Ferroviària.


Ordre TMA / 379/2020, de 30 d'abril, per la qual s'estableixen criteris d'aplicació
de Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma, en
les activitats formatives de personal ferroviari, durant la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19 (BOE núm. 121, de dia 01.05.2020) [formació personal
ferroviari]
-

Continuació formació presencial teòrica i pràctica de el personal
ferroviari.

 Ordre TMA / 254/2020, de 18 de març, per la qual es dicten
instruccions en matèria de transport per carretera i aeri (BOE Núm. 74
de dia 19.03.2020): [validesa títols transport mercaderies i obertura
parcial lloguers vehicles]
-

Vigència, fins a 120 dies després de la finalització de l’estat
d’alarma,

de

targetes

de

qualificació

del

conductor

acreditatives del CAP, expirades a partir de dia 01.03.2020.
-

S’autoritza l’apertura d’establiments de lloguer de vehicles
sense conductor amb la finalitat de garantir el funcionament
de les operacions de transport de mercaderies.

-

Es fixen les condicions d’ús de determinats mitjans de
transport terrestres de passatgers (accés porta darrera, portes
activades pel conductor si fos possible, ocupació 1/3 i sempre
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lliure la filera posterior al conductor). Criteri 1/3 substituït
pel criteri de ½ (Ordre 384)-

En transport públic, privat complementari i particular de
persones fins a 9 places, en que hagi de viatjar més d’una
persona, només podrà viatjar una persona per cada filera.
[Redacció definitiva derivada de la modificació operada per
Ordre TMA / 278/2020, de 24 de març, per la qual
s'estableixen certes condicions als serveis de mobilitat, amb
vista a la protecció de persones, béns i llocs (BOE Núm. 82 de
dia 25.03.2020). Criteri derogat per Ordre 384.

-

Habilitació Director General Aviació Civil per adjudicació
directe Palma- Mahó i Palma- Eivissa (que es va verificar per
Resolució de dia 20.03.2020 - BOE núm. 78, de 21 de març
2020- i la modificació de dia 27.03.2020 – BOE núm. 90 de
dia 31.03.2020)


Art. 3.3 i 3.4, DEROGATS per Ordre TMA / 384/2020, de 3
de maig, per la qual es dicten instruccions sobre la
utilització de màscares en els diferents mitjans de
transport i es fixen requisits per garantir una mobilitat
segura de conformitat amb el pla per a la transició cap a
una nova normalitat (BOE núm. 123, de dia 03.05.2020)
[condicions transport públic a partir del 04.05.2020]

 Ordre TMA / 258/2020, de 19 de març, per la qual es dicten
disposicions respecte dels títols administratius i les activitats
inspectores de l'administració marítima, a l'empara de el Reial
Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat
d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada
pel COVID-19 (BOE Núm. 76 de dia 20.03.2020): [validesa títols
Administració marítima i suspèn inspeccions]
-Pròrroga de títols durant un període igual a la duració de
l’estat d’alarma (i els derivats d’instruments internacionals mai
es podrà allargar més d’un més després de la finalització de
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l’estat d’alarma). Redacció definitiva resultant de la modificació
operada per Ordre TMA/309/2020, de 31 de març (BOE núm.
91 de dia 01.04.2020).
-

Suspensió

activitat

inspectora

i

reconeixements

de

l’Administració Marítima.

 Ordre TMA / 279/2020, de 24 de març, per la qual s'estableixen
mesures en matèria de transport d'animals (BOE Núm. 82 de dia
25.03.2020): [validesa títol transport d’animals i suspèn temps
de descans]
-

Pròrroga, de fins a 120 dies, de les autoritzacions i llicències
que hagin expirat a partir del 01.03.2020.

-

Validesa de quaderns de bord i fulls de ruta, tot i no estar
segellats per l’Autoritat, fins a 7 dies després de la finalització
de l'estat d'alarma o les seves pròrrogues.

-

Eliminació dels temps de descans previst per la normativa
sobre protecció dels animals durant el transport.

 Ordre TMA / 285/2020, de 25 de març, per la qual 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 (BOE Núm. 83 de dia 26.03.2020): [Validesa títols Aviació
Civil]
-

Disposa exempcions i pròrrogues de llicències, certificacions i
habilitacions emesos per l'Agència Estatal de Seguretat Aèria
per a la realització d'activitats aeronàutiques civils (activitats
aèries extinció incendis, recerca i salvament, certificats mèdics
de tripulació, vigències cursos inicials i periòdics, serveis de
direcció

aeroportuària

,

servei

d'informació

de

vol

d'aeròdroms).
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 Resolució de 18 de març de 2020, de la Direcció de l'Agència
Estatal de Seguretat Aèria, per la qual s'emet exempció, de
conformitat amb el que estableix l'article 71 del Reglament (UE)
2018/1139, per a l'extensió dels períodes de validesa de les
llicències,
instructors,

habilitacions,

certificats

examinadors,

de

posseïdors

tripulacions
de

de

vol,

llicències

de

manteniment d'aeronaus i controladors de trànsit aeri, així com
un mètode alternatiu de compliment de conformitat amb el que
estableix Aro.Gen.120 del Reglament (UE) 965/2012, per a la
reducció de l'antelació mínima requerida en la publicació dels
quadrants d'activitats de les tripulacions, en relació amb la
situació creada per la crisi global del coronavirus COVID-19 (BOE
Núm. 83 de dia 26.03.2020): [Validesa títols Aviació Civil]
-

Exempcions i model alternatiu, des de dia 14.03.2020 fins a dia
14.11.2020 (ambdós inclosos).



Resolució de 2 d'abril de 2020, de la Direcció de l'Agència Estatal
de Seguretat Aèria, per la qual s'emet exempció, de conformitat
amb el que estableix l'article 71 del Reglament (UE) 2018/1139, per a
l'emissió de els certificats de revisió d'aeronavegabilitat, així com per
a la finalització de la formació de tipus i OJT necessaris per a la
inclusió d'una habilitació de tipus en una llicència de tècnic de
manteniment d'aeronaus, en relació amb la situació creada per la
crisi global del coronavirus COVID-19. (BOE núm. 98 de dia
08.04.2020) [Exempció de determinats certificats i habilitacions
Aviació Civil]
-

Exempcions requisits, i pròrrogues certificats i llicències de
manteniment en matèria d'Aviació civil, i règim de notificació.



Resolució de 5 de maig de 2020, de la Direcció de l'Agència
Estatal de Seguretat Aèria, per la qual s'emet exempció, de
conformitat amb el que estableix l'article 71 del Reglament (UE)
2018/1139, per a l'extensió de la validesa i altres períodes de temps,
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relatius a les llicències, habilitacions, atribucions, anotacions i
certificats de pilots, instructors, examinadors i TCP per a la reducció
de l'impacte negatiu sobre l'aviació comercial i general, ocasionat
per la crisi global del coronavirus COVID- 19. (BOE núm. 133, de dia
12.05.2020) [Exempció determinats títols Aviació Civil]
- Exempcions llicències, habilitacions, certificats Aviació Civil,
des de 14.03.2020 fins 14.11.2020.


Resolució de 8 de maig de 2020, de la Direcció de l'Agència Estatal
de Seguretat Aèria, per la qual s'emet exempció, de conformitat amb
el que estableix l'article 71 del Reglament (UE) 2018/1139, per a
l'extensió de els períodes de validesa de les verificacions de línia i
dels entrenaments periòdics de gestió de recursos de cabina de les
tripulacions de vol dels operadors de transport aeri comercial, en
relació amb la situació creada per la crisi global del coronavirus
COVID-19 (BOE núm. 135, de 14.05.2020) [Exempció determinats
títols Aviació Civil]
- Exempció

per

estendre

validesa

de

verificacions

i

entrenaments tripulacions de vol.



Ordre TMA / 360/2020, de 22 d'abril, per la qual s'estableixen
exempcions en determinats àmbits de la normativa nacional
d'aviació civil amb relació a la situació creada per la crisi global del
coronavirus COVID-19 (BOE núm. 113, de dia 23.04.2020) [Validesa
certificats Aviació Civil]
- Exempcions en àmbit d'aviació civil: certificats de revisió
d'aeronavegabilitat (amb condicions), i certificats mèdics de
pilots (amb requisits).



Resolució d'1 d'abril de 2020, de la Direcció de l'Agència Estatal
de Seguretat Aèria, per la qual acorda la continuació de
determinats procediments administratius afectats pel Reial Decret
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463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE
núm.

98

de

dia

08.04.2020)

[Continuació

determinats

procediments Aviació Civil]
-

Represa de determinats procediments relatius a Aviació Civil.

 Ordre TMA / 309/2020, de 31 de març, per la qual es modifica l'Ordre
TMA / 258/2020, de 19 de març, per la qual es dicten disposicions
respecte dels títols administratius i les activitats inspectores de
l'administració marítima, a l'empara de el Reial Decret 463/2020, de 14
de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació
de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE núm. 91 de dia 1 d’abril
de 2020): [Validesa títols embarcació d’esbarjo i suspèn inspeccions]
-

Modifica règim validesa títols que establia Ordre TMA

258
-

Règim de validesa i pròrroga Títols nàutics PER,
autoritzacions de navegació, certificats navegabilitat,
per període igual a la durada de l'estat d'alarma a
comptar de la data pèrdua validesa de el document.

-

Suspensió inspecció i reconeixement embarcacions

d'esbarjo.
 Ordre TMA / 311/2020, d'1 d'abril, per la qual es disposen mesures per
a la gestió del manteniment dels vehicles ferroviaris en la situació de
crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. (BOE núm. 91 de dia
02.04.2020) [manteniment vehicles ferroviaris i vigència títol]
- Autoritza canvis en pla de manteniment per a realitzar serveis
bàsics per part d'entitat encarregada amb la justificació documental
- Autoritza activitat centres manteniment
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- Prorroga, fins a tres mesos després finalització estat d'alarma,
vigència centres manteniment que hagi caducat entre inici estat
d'alarma i un mes després de la seva finalització.
- Aplicació Ordre TMA/245/2020 (vigència títols) a personal
responsable del control de manteniment.

INTERIOR I SEGURETAT
 Ordre INT/228/2020, de 15 de març, per la qual s'estableixen criteris
d'aplicació del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es
declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19, en l'àmbit del Sistema Nacional de
Protecció Civil. BOE núm. 68, de 15 de març de 2020: [Coordinació
Emergències]
-

Constitueix Comitè Estatal de Coordinació (integrat per
consellers

autonòmics

en

matèria

protecció

civil

i

emergències).
-

Comunicació reforçada mitjançant el Centre Nacional
d’Emergències, al que les CCAA han de remetre informe de
situació amb mesures adoptades, incloses les dels ens
locals.

 Ordre INT / 226/2020, de 15 de març, per la qual s'estableixen
criteris d'actuació per a les Forces i Cossos de Seguretat en relació amb
el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'
alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel
COVID-19 (BOE Núm. 68 de dia 15.03.2020): [Actuació Fores i Cossos
Seguretat]
-

Mesures i directrius dirigides a Forces i Cossos de Seguretat
de l’Estat, cossos de Policia Autonòmica, i de les Corporacions
Locals i criteris de coordinació i d’informació segons Annex I.
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 Instrucció de 15 de març de 2020, del Ministeri de Defensa, per la qual
s'estableixen mesures per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19 en l'àmbit del Ministeri de Defensa (BOE Núm.
68 de dia 15.03.2020): [Actuació Forces Armades]
-

Determina les mesures necessàries per a l’actuació de les
Forces Armades i dels recursos sanitaris de la xarxa sanitària
militar, garanteix l’actuació de les Forces Armades i dels seus
recursos operatius i sanitaris i posa a disposició de l’autoritat
competents la policia militar, el transport logístic terrestre,
l’aerotransport, el control des transit aeri, allotjaments
logístics i establiments de campaments militars i l’àmbit de la
Inspecció General de Sanitat de la Defensa.

-

Comandament únic del Jefe del Estado Mayor de la Defensa, de
totes les mesures , i que comptarà amb un centre de
coordinació.

Instrucció de 16 de març de 2020, del Ministeri de Defensa, per la



qual s'estableixen mesures per a la gestió de la situació de la crisi
sanitària ocasionada pel COVID-19 en l'àmbit del Ministeri de Defensa
(BOE Núm. 71 de dia 17.03.2020): [FFAA i Serveis Socials]
-

Recolzament del Ministeri de Defensa al Ministeri de Drets
Socials i Agenda 2030 envers a la protecció de la població
sense sostre i assemptaments xabolistes.



Ordre SND / 351/2020, de 16 d'abril, per la qual s'autoritza a les Unitats NBQ
de les Forces Armades ia la Unitat Militar d'Emergències a utilitzar biocides
autoritzats pel Ministeri de Sanitat en les tasques de desinfecció per fer front a
la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE núm. 107, de dia 17.04.2020)
[FFAA i desinfecció]
- S'autoritza a les Unitats NBQ de les Forces Armades i a la Unitat Militar
d'Emergències a utilitzar aquells biocides de el grup principal 1, descrits
en l'article 1.1 de Reial Decret 830/2010, de 25 de juny, i per a la
utilització de procediments de desinfecció aèria, a través de les
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tècniques de nebulització, termonebulització i micronebulització per a
l'execució de les referides tasques de desinfecció.
 Ordre INT / 227/2020, de 15 de març, en relació amb les mesures
que s'adopten en l'àmbit d'Institucions Penitenciàries a l'empara de el
Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat
d'alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel
COVID-19 (BOE Núm. 68 de dia 15.03.2020): [Centres Penitenciaris]
DEROGAT per ORDRE INT/407
-

Suspensió comunicacions ordinàries del interns

-

Suspensió sortides de permís, programades, i qualsevol altre
(excepte causa major o situació de necessitat)

-

Interns en tercer grau, o règim flexible en centres d’inserció
social, podran sortir per a les activitats previstes en l’art. 7 RD
463/2020.



Ampliació comunicacions telefòniques.

Ordre INT / 407/2020, de 12 de maig, per la qual s'adopten mesures per
flexibilitzar les restriccions establertes en l'àmbit d'Institucions Penitenciàries a
l'empara de el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat
d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19
(BOE, núm. 134, de dia 13.05.2020) [Aixecament mesures en centres
penitenciaris]

- Represa gradual comunicacions ordinàries, sortides de permís i
programades, tercer grau, trasllats i activitats.
- Deroga Ordre INT / 227, de 15 de març

 Ordre DEF / 291/2020, de 26 de març, per la qual s'estableix la
competència per determinar les assignatures dels currículums de
l'ensenyament de formació susceptibles de ser impartits a
distància i s'habilita als caps d'Estat Major dels Exèrcits i l'Armada
i a el subsecretari de Defensa, en l'àmbit de les seves
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competències, a establir, amb criteris objectius, el nivell mínim a
assolir en els diversos cursos acadèmics de formació per a la
verificació dels coneixements assolits pels alumnes (BOE Núm. 85
de dia 27.03.2020). [ensenyament i currículum militar]
 Resolució de 20 de març de 2020, de la Subsecretaria, per la qual
s'acorda la represa del procediment per sol·licitar i concedir la
Gràcia

de

l'Indult

(BOE

Núm.

78,

de

dia

21.03.2020).

[Reinstauració indult]
-

Es recupera el procediment per sol·licitar i concedir la gràcia
de l’indult que havia estat suspès per la DA 3ª del RD 463/2020,
de 14 de març.

 Resolució 400/38088/2020, de 23 de març, de la Subsecretaria,
per la qual s'acorda la represa del procediment per sol·licitar i
concedir la Gràcia de l'Indult (BOE Núm. 81, de dia 24.03.2020):
[Continuació procediments indult]:
-

Reanudació de tots els procediments d’indult que estaven en
tramitació en data 14.03.2020 o que s’han iniciat o s’hagin
d’iniciar amb posterioritat.

 Ordre INT / 316/2020, de 2 d'abril, per la qual s'adopten
mesures en matèria d'armes, exercicis de tir de personal de
seguretat privada, articles pirotècnics i cartutxeria, i explosius, en
aplicació del Reial Decret 463/2020 , de 14 de març, pel qual es
declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi
sanitària ocasionada pel COVID-19. (BOE núm. 93 de dia
03.04.2020) [Pròrroga llicències i autoritzacions armes i
pirotècnia]
- Prorroga, de fins a sis mesos des de la seva pèrdua de
vigència, de llicències i autoritzacions temporals d'ús d'armes,
i d'autoritzacions utilització habitual explosius, que vencin
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durant estat d'alarma i fins a dos mesos des de finalització
estat d'alarma.
- Exempció durant primer semestre 2020 d'exercicis tir de
determinat personal de seguretat privada.
- Pròrroga, fins al dia 31.12.2020, del termini d'adaptació de les
instal·lacions de tallers, dipòsits i establiments de venda
d'articles pirotècnics i cartutxeria.
Resolució de l'Autoritat Portuària de Balears (de dia 27.03.2020) per



la qual es fa pública la delegació de funcions del seu Consell
d'Administració en el president. (BOE núm. 91 de dia 02.04.2020)
[Delegació al President APB]:
-

Delegació de el Consell d'Administració a President per
adoptar

mesures

extraordinàries

i

d'urgent

necessitat

derivada de la crisi COVID, amb convocatòria de Consell (en 7
dies hàbils) per a la seva ratificació.


Resolució de 27 de març de 2020, de la Direcció general de
Seguretat Jurídica i Fe Pública, per la qual s'acorda la represa dels
procediments d'adquisició de la nacionalitat espanyola que regula el
Reial Decret 1004/2015, de 6 de novembre, pel qual s'aprova el
reglament pel qual es regula el procediment per a l'adquisició de la
nacionalitat espanyola per residència i en la Llei 12/2015, de 24 de
juny, en matèria de concessió de la nacionalitat espanyola als
sefardites originaris d’Espanya (BOE núm. 98 de dia 08.04.2020)
[Continuació determinats procediments adquisició nacionalitat
espanyola]:
-

Represa de determinats procediments d'adquisició de la
nacionalitat espanyola, amb excepció de el règim de recursos,
i del termini de 180 dies per complir requisits de l'art. 23 Cc
per als que es manté la suspensió.
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Resolució de 13 d'abril de 2020, de la Direcció General de la Marina
Mercant, per la qual s'autoritza la formació marítima teòrica en les
modalitats a distància i «on line» durant la vigència de l'estat
d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada
pel COVID-19. (BOE núm. 106, de dia 16.04.2020) [Formació
Marítima]
- Autorització formació en línia.



Ordre TFP / 350/2020, de 16 d'abril, per la qual es modifica l'Ordre
TFP / 2/2020, de 8 de gener, per la qual es determina la data a partir
de la qual serà efectiva l'obligació de relacionar-se a través de
mitjans electrònics amb l'Oficina de Conflictes d'Interessos en els
procediments previstos en la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora
de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració General de l'Estat i el
seu Reglament de desenvolupament, aprovat per Reial Decret
1208/2018, de 28 de setembre; i per la qual s'aproven els models de
declaracions, comunicacions i documents electrònics. (BOE núm.
107, de dia 17.04.2020) [Data relació electrònica amb l'Oficina de
Conflictes d'Interessos]
- Modifica data relació electrònica amb l'Oficina de Conflictes
d'Interessos, arran de l'COVID, fins 20.10.2020 .



Resolució de 24 de març de 2020, de la Secretaria d'Estat de
Seguretat, per la qual es modifiquen els terminis de sol·licitud
d'instàncies de les proves de selecció per a vigilants de seguretat i la
seva especialitat de vigilants d'explosius i escortes privats, per l'any
2020, convocades per Resolució de 21 de novembre de el 2019 (BOE
núm. 107, de

dia 17.04.2020)

[Convocatòries

vigilants

de

seguretat]
- Suspèn i substitueix dates de tercera i quarta convocatòria de
l'any 2020.
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Ordre EFP / 361/2020, de 21 d'abril, per la qual s'adopten mesures
excepcionals en matèria de flexibilització dels ensenyaments de
Formació Professional de el Sistema Educatiu i dels ensenyaments de
règim especial. (BOE núm. 113, de dia 23.04.2020) [Ensenyament
Formació Professionals i Especials]:
a. Mesures de FP (Grau Mitjà, Superior i formació en centres de
treball, FD Dual, ensenyaments esportius i artístiques): Faculta
Administració educativa per a reducció o integració de mòduls:
i. Formació Professional: Faculta Administració educativa
competent per a la reducció de mòduls de formació en centres
de treball a un mínim de 2 hores, i exempció total o parcial del
mòdul professional en formació en centres de treball per a
l’últim curs de l’àrea sanitària o sociocomunitària (Ordre SND
299), i sense aplicació de l'any d'experiència laboral (art. 39 RD
1147/2011).
ii. Grau Superior FP i formació en centres de treball: Adm.
educativa competent podrà integrar en un els mòduls de
centres de treball i de projecte (durada total 245 h), i
substitució estada en empreses per proposta activitats.
Avaluació en centre de treball no necessitarà avaluació de
tutor d'empresa.
iii. FP Bàsica, i Grau Mitjà FP en centres de treball: Possibilitat
d'un mòdul únic i substitució estada en empresa per proposta
d'activitats. Avaluació en centre de treball no necessitarà
avaluació de tutor d'empresa.
iv. FP Dual interrompuda per Covid: Possibilitat d'extingir
conveni.
v. Ensenyament esportiva: Possibilitat d'integració de mòduls i
substitució d'estada en entorns esportius per proposta
d'activitats.
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vi. Ensenyaments artístics i pràctiques externes: Possibilitat
que pràctiques externes integrades en treball final d'estudis o
assignatura pràctica.


Ordre EFP / 365/2020, de 22 d'abril, per la qual s'estableixen el marc i
les directrius d'actuació per al tercer trimestre del curs 2019-2020 i l'inici
de el curs 2020-2021, davant la situació de crisi ocasionada pel COVID19 (BOE núm. 114, de dia 24.04.2020) [Directrius ensenyament nouniversitari]
- Marc i directrius generals d'actuació (cura de les persones,
manteniment curs escolar, adaptació activitat lectiva a les
circumstàncies,

flexibilització

currículum

i

programació

didàctica, adaptació de l'avaluació, promoció i titulació, treball
coordinat i preparació curs 2020-2021). Desenvolupament en
Annex II.
- Directrius específiques per etapes o ensenyaments (Primària,
ESO, Batxillerat, FP, Artístics i Esportives).


Ordre PCM / 362/2020, de 22 d'abril, per la qual es modifica l'Ordre
PCM / 139/2020, de 17 de febrer, per la qual es determinen les
característiques, el disseny i el contingut de l'avaluació de Batxillerat per
a l'accés a la Universitat, i les dates màximes de realització i de resolució
dels procediments de revisió de les qualificacions obtingudes en el curs
2019-2020. (BOE núm. 113, de dia 23.04.2020) [Característiques

i

dates de l’avaluació Batxillerat i accés a la Universitat]
- Modificació de les característiques, disseny i contingut de
proves Batxillerat per a accés a la Universitat i dates (entre
22.06 i 10.07 amb resultats provisionals abans del dia 17.07, i
la convocatòria extraordinària amb límit el 17.09, i resultats
provisionals amb límit 23.09 (inclòs).


Resolució de 30 d'abril de 2020, de la Secretaria d'Estat d'Educació, per
a l'adaptació de la Resolució de 24 de juliol de 2019, de la Secretaria
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d'Estat d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten
instruccions relatives al programa

de

doble titulació

Batxiller-

Baccalauréat corresponents a el curs 2019-2020, davant la situació de
crisi ocasionada per l'COVID-19 (BOE núm. 125, de dia 05.05.2020)
[programa de doble titulació Batxiller-Baccalauréat].


Resolució de 11 de maig de 2020, de la Secretaria d'Estat d'Educació,
per la qual es modifica el calendari de el procés d'admissió d'alumnes
en centres docents públics i privats concertats que imparteixen el segon
cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària i
batxillerat a les ciutats de Ceuta i Melilla, per al curs 2020/2021, i
s'amplien instruccions. (BOE núm. 132, de dia 13.05.2020) [calendari
admissió d’alumnes Ceuta i Melilla]


Ordre INT / 369/2020, de 24 d'abril, per la qual s'adopten mesures
excepcionals en matèria de formació permanent dels vigilants de
seguretat i vigència de la targeta d'identitat professional amb el
personal de seguretat privada (BOE núm. 115, de dia 25.04.2020)
[Formació i vigència targeta seguretat privada]
- Cursos no presencials, durant 2020
- Targetes identitat professional, prorrogades 6 mesos des de
finalització.



Resolució de 20 d'abril de 2020, de la Direcció General de la
Marina Mercant, per la qual se suspèn la celebració de la
convocatòria de l'examen per a l'obtenció del certificat d'especialitat
de patró professional d'embarcacions d'esbarjo (BOE núm. 118, de
dia 28.04.2020) [certificat professional embarcacions esbarjo]
- Suspens examen especialitat patró professional embarcació
esbarjo, previst per al 24.05.



Resolució de 6 de maig de 2020, de la Direcció General de la Marina
Mercant, per la qual se suspèn la celebració de la convocatòria de
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l'examen per a les proves sobre coneixement de la legislació
marítima espanyola (BOE núm. 135, de dia 14.05.2020) [Proves
legislació marítima]
- Suspendre la celebració de les proves sobre coneixement de la
legislació marítima espanyola, prevista per al 21 de maig.


Resolució de 11 de maig de 2020, de la Direcció General per al
Servei Públic de Justícia, per la qual es procedeix a l'aixecament de la
suspensió de la realització de la prova d'aptitud professional per a
l'exercici de la professió d'advocat i es acorda la convocatòria de la
prova (BOE núm. 132, de dia 13.05.2020) [Aixecament suspensió i
data examen Advocacia]:
-

Alçament suspensió, i fixació nova data examen on line, per al
dia 2020.04.07.



Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Secretaria General
d'Administració Digital, per la qual s'acorda la continuació dels
procediments

administratius

d'autorització

de

nous

sistemes

d'identificació i signatura electrònica mitjançant clau concertada i
qualsevol altre sistema que les administracions considerin vàlid a
què es refereixen els articles 9.2 c) i 10.2 c) de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre,

del

procediment

administratiu

comú

de

les

administracions públiques, en aplicació de la disposició addicional
tercera de el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es
declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19 (BOE núm. 120, de dia 30.04.2020)
[continuació

procediments

autorització

signatures

electròniques]:
- continuació dels procediments administratius d'autorització
de nous sistemes d'identificació i signatura electrònica
mitjançant claus concertades i altres sistemes que les
administracions considerin vàlids a què es refereixen els
articles 9.2 c) i 10.2 c) de la Llei 39/2015.
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Acord de 6 de maig de 2020, de Ple del Tribunal Constitucional,
sobre còmput dels terminis processals i administratius que van ser
suspesos per Acord de 16 de març de 2020, durant la vigència de el
Reial Decret 463/2020, de 14 de març (BOE núm. 128, de dia
08.05.2020) [Terminis processos TC].



Ordre INT / 395/2020, de 8 de maig, per la qual s'amplia el termini
de rendició de comptes de les associacions d'utilitat pública d'àmbit
estatal a causa de la crisi sanitària provocada pel COVID-19 (BOE
núm. 129, de dia 09.05.2020) [Ampliació terminis comptes
Associacions]
- podran presentar els comptes i la memòria d'activitats
corresponents a l'exercici econòmic de 2019 en el termini dels
quatre mesos següents a la data de finalització de l'estat
d'alarma.
ECONOMIA I FINANCES



Resolució de 25 de març de 2020, de la Secretaria d'Estat
d'Economia i Suport a l'Empresa, per la qual es publica l'Acord de
Consell de Ministres de 24 de març de 2020, pel qual s'aproven les
característiques del primer tram de la línia d'avals de l'ICO per a
empreses i autònoms, per pal·liar els efectes econòmics de l'COVID19 (BOE Núm. 83 de dia 26.03.2020). [Avals ICO empreses i
autònoms, derivat del RDL 8/2020]:
- Annex I amb condicions i requisits per a accedir a línia ICO per
a empreses i autònoms.



Resolució de 10 d'abril de 2020, de la Secretaria d'Estat d'Economia
i Suport a l'Empresa, per la qual es publica l'Acord de Consell de
Ministres de 10 d'abril de 2020, pel qual s'instrueix a l'Institut de
Crèdit Oficial a posar en marxa el segon tram de la línia d'avals
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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 econòmiques del COVID 19 (BOE núm. 101, de dia 11.04.2020] [Segona línia avals ICIO
empreses i autònoms, derivat del RDL 8/2020]


Resolució de 6 de maig de 2020, de la Secretaria d'Estat d'Economia
i Suport a l'Empresa, per la qual es publica l'Acord de Consell de
Ministres de 5 de maig de 2020, pel qual s'estableixen els termes i
condicions del tercer tram de la línia d'avals a préstecs concedits a
empreses i autònoms, als pagarés incorporats al Mercat Alternatiu
de Renda Fixa (MARF) i als reavals concedits per la Companyia
Espanyola de Reafianzamiento, SME, Societat Anònima (CERSA), i
s’autoritzen límits per adquirir compromisos de despesa amb càrrec
a exercicis futurs en aplicació del que disposa l'article 47 de la Llei
47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària. (BOE núm.
129, de dia 09.05.2020) [Tercer tram línia avals empreses i
autònoms].



Resolució de 20 de març de 2020, de la Intervenció General de
l'Administració de l'Estat, sobre mesures a adoptar en l'àmbit de la
comprovació material de la inversió, durant el període de durada de
l'estat d'alarma declarat com a conseqüència de la situació de crisi
sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE Núm. 81, de dia 24.03.2020):
[comprovació sense Intervenció General]
-

Permet la comprovació sense assistència del representant de
la Intervenció General (en els casos en que la IG hagi designat
a un representant i, en el seu cas, a un assessor per a
intervenir la comprovació material de la intervenció), amb
obligació d’indicar al gestor la seva assistència o no quan la
comprovació s’hagi de dur a terme durant l’estat d’alarma.
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-

En els supòsits anterior en què la comprovació es realitzi
sense assistència dels representants de la IG, es permet la
justificació per acta o certificació del cap del centre directiu.

 Resolució de 23 de març de 2020, de la Intervenció General de
l'Administració de l'Estat, per la qual es publica l'Acord de Consell
de Ministres de 17 de març de 2020, pel qual s'adopten mesures
urgents i excepcionals en l'àmbit del control de la gestió
economicofinancera efectuat per la Intervenció General de
l'Administració de l'Estat com a conseqüència del COVID-19 (BOE
Núm. 81, de dia 24.03.2020): [permet substitució funció
interventora por control financer permanent]
-

Possibilita l’aplicació d’un règim control financer permanent
en substitució de la funció interventora en expedient que
indiqui IG, mitjançant Resolució de l’Interventor General de
l’Estat que indicarà àmbit objectiu, subjectiu i temporal de la
substitució sempre amb la finalitat de què afecti als supòsits
imprescindibles indicant el tipus d’expedients de despesa,
activitats, àrees de gestió i òrgans en els que es substitueix la
funció interventora pel control financer permanent.

 Resolució de 20 de març de 2020, de la Comissió Nacional del
Mercat de Valors, sobre la suspensió de terminis administratius
que preveu el Reial Decret 463/2020, relatiu a l'estat d'alarma
(BOE Núm. 82, de dia 25.03.2020)[serveis essencials CNMV]
-

Consideració com de servei essencial per a la protecció de
l’interès general i funcionament del serveis de la CNMV, els
procediments administratius d’autorització la instrucció dels
quals correspon a la Direcció General d’Entitats o a la Direcció
General de Mercats en tots aquells supòsits que puguin
produir efectes favorables als interessats, o procediments de
supervisió.
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-

Delegació en Comitè Executiu de la CNMV la resolució de
procediments distints als anteriors.



Acord de 6 d'abril de 2020, de la Comissió Nacional dels Mercats i
la Competència, relatiu a la suspensió de terminis i tramitació de
procediments en el marc de l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret
463/2020, de 14 de març (BOE núm. 99 de dia 09.04.2020)
[continuació procediments CNMV]
-

Determinació dels procediments indispensables per a la
protecció de l'interès general o per al funcionament bàsic dels
serveis, no suspesos per la declaració de l'estat d'alarma.

 Ordre APA / 288/2020, de 24 de març, per la qual es modifiquen
determinats terminis per a la tramitació dels procediments
establerts en el Reial Decret 1363/2018, de 2 de novembre, per a
l'aplicació de les mesures del programa de suport 2019 -2023 a el
sector vitivinícola espanyol per a l'any 2020, com a conseqüència
de l'aplicació de l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret
463/2020, de 14 de març (BOE Núm. 83, de dia 26.03.2020):
[Modificació terminis Programa suport vitivinícola]
-

Ampliació, fins al dia 01.06.2020 (era fins 01.05), del termini de
remissió per les CCAA de les necessitats de finançament
(recollit en art. 33.1 de Reial Decret 1363/2018, de 2 de
novembre, per a l'aplicació de les necessitats del programa de
suport 2019-2023 a el sector vitivinícola espanyol)

-

Ampliació, fins al dia 31.07.2020 (era fins 30.06), del termini de
remissió per part de les comunitats autònomes de previsions
de fons a 15 d'octubre a què es refereix l'apartat 1 de l'article
35, per a l'exercici financer 2020.

-

Ampliació, fins al dia 31.05.2020 (era fins 01.05), del termini de
remissió per les comunitats autònomes de la llista provisional
a què es refereix l'apartat 5 de l'article 68, per a l'any 2020.

-

Ampliació, fins el 31 d'octubre de 2020, del termini de
comunicació, corresponent a l'any 2020, de les acceptacions,
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renúncies o desistiments que s'hagin produït dins el
procediment després de la resolució de les ajudes, a què es
refereix l'article 69.
-

Ampliació, fins el 31 de maig de 2020, del termini de
justificació i sol·licitud del pagament de les operacions
d'inversió presentades abans de l'1 de febrer de 2019 i que
d'acord amb la disposició transitòria tercera es segueixen
regint pel que assenyala l'article 73 Reial Decret 5/2018, de 12
de gener, per a l'aplicació de les mesures del programa de
suport 2019-2023 a el sector vitivinícola espanyol.

-

Ampliació, fins al 30 de novembre de 2020, del termini de
remissió per les comunitats autònomes de l'informe anual del
resultat de les operacions d'inversió presentades abans de l'1
de febrer de 2019 i que d'acord amb la disposició transitòria
tercera es segueixen regint pel que assenyala l'article 75.2 de
Reial Decret 5/2018 , de 12 de gener, s'amplia fins al 30 de
novembre de 2020.




BOIB núm. 56, de día 14.04.2020. Resolució del vicepresident
del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
(FOGAIBA) per la qual s’amplien, per a l’exercici FEAGA 2020, els
terminis d’execució i de justificació que preveu la Resolució del
president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears (FOGAIBA) de 20 de febrer de 2018, per la qual es
convoquen les ajudes 2019-2023 per a inversions en el sector
vitivinícola.

Ordre APA / 377/2020, de 28 d'abril, per la qual es modifiquen, per
a l'any 2020, diversos terminis establerts en els reials decrets
1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 i 1078/2014, tots ells de 19 de
desembre, dictats per l'aplicació a Espanya de la Política Agrícola
Comuna (BOE núm. 120, de dia 30.04.2020) [Modificació terminis
Política Agrària Comú]
- Modificació de terminis en matèria de política agrària que es
traslladen, segons els casos, als mesos de juny, juliol o agost.
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Reial Decret 508/2020, de 5 de maig, pel qual s'estableixen les bases
reguladores per a la concessió de les subvencions estatals destinades a
l'exercici 2020 a les explotacions ovines i caprines amb dificultats de
comercialització de bens i cabrits, durant els mesos de març i abril, com a
conseqüència de les limitacions imposades pel Reial Decret 463/2020, de 14 de
març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi
sanitària ocasionada pel COVID-19, i les seves pròrrogues. (BOE. Núm. 126, de
dia 06.05.2020) [Bases subvencions ovins i caprins].



Resolució de 23 d'abril de 2020, de la Secretaria General de
Pesca, per la qual es publiquen els preus d'activació i els costos
tècnics i financers per al 2020, del mecanisme d'emmagatzematge
previst en l'organització comuna de mercats en el sector de els
productes de la pesca i de l'aqüicultura (BOE núm. 114, de dia
24.04.2020) [preus d’activació sector pesquer]:
- Fixació de preus d'activació aplicables a cada espècie per pes,
durant l'any 2020, a conseqüència de la crisi Covid.


Modificació per Resolució de 4 de maig de 2020, de la
Secretaria General de Pesca, per la qual es publiquen preus
d'activació per a l'any 2020, del mecanisme d'emmagatzematge
previst en l'organització comuna de mercats en el sector dels
productes de la pesca i de l'aqüicultura, finançat pel Fons
Europeu Marítim i de Pesca (BOE núm. 128, de dia 08.05.2020)

 Ordre SND / 297/2020, de 27 de març, per la qual s'encomana a
la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial, de el
Ministeri

d'Afers

Econòmics

i

Transformació

Digital,

el

desenvolupament de diverses actuacions per a la gestió de la crisi
sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE Núm. 86, de dia
28.03.2020):

[Encomana

app

autoavaluació

símptomes,

chat/bot, i estudi data-mobilitat]
-

Encomana

a

la

Secretaria

d'Estat

de

Digitalització

i

Intel·ligència Artificial, del Ministeri d'Afers Econòmics i
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Transformació Digital, el desenvolupament urgent i operació
d'una aplicació informàtica per al suport en la gestió de la crisi
sanitària ocasionada pel COVID-19 que permetrà a l'usuari
realitzar una autoavaluació sobre la base de símptomes
metges sobre la probabilitat que estigui infectat pel COVID, i la
geolocalització a l'únic efecte de verificar que es troba en la
CCAA que es declara estar, i sense que constitueixi servei de
diagnòstic mèdic.
-

Encomana

a

la

Secretaria

d'Estat

de

Digitalització

i

Intel·ligència Artificial, del Ministeri d'Afers Econòmics i
Transformació Digital, el desenvolupament d'un assistent
conversacional / chatbot per ser utilitzat via WhatsApp i altres
aplicacions

de

missatgeria

instantània.

Proporcionarà

informació oficial davant les preguntes de la ciutadania.
-

Encomana

a

la

Secretaria

d'Estat

de

Digitalització

i

Intel·ligència Artificial, del Ministeri d'Afers Econòmics i
Transformació Digital, l'anàlisi de la mobilitat de les persones
en els dies previs i durant el confinament.


Resolució de 30 d'abril de 2020, de la Secretaria General d'Administració
Digital, per la qual es publica el Conveni entre la Secretaria d'Estat de
Digitalització i Intel·ligència Artificial i Telefónica Digital Espanya, SLO, per a
l'operació de l'Aplicació ASISTENCIACOVID19 en el context de la situació de crisi
sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE núm. 125, de dia 05.05.2020) [App
ASISTENCIACOVID19]



Ordre TED / 320/2020, de 3 d'abril, per la qual es desenvolupen
determinats aspectes del dret a percepció del bo social per part de
treballadors autònoms que hagin cessat la seva activitat o hagin vist
reduïda la seva facturació com a conseqüència de l'COVID-19 i es
modifica el model de sol·licitud de l'abonament social per a
treballadors autònoms que hagin vist afectada la seva activitat com a
conseqüència de l'COVID-19, que estableix l'annex IV del Reial decret
llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents
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complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a l'COVID19. (BOE núm. 94 de dia 04.04.2020) [Bonus social autònoms]
- Estableix el règim de sol·licitud i model envers el bonus
social per a autònoms establert pel RDL 11/2020.

 Resolució de la Delegació d'Economia i Hisenda en Illes Balears
quant a l'Ordre de Ministeri d'Hisenda per la qual s'acorda l'ajornament
de la subhasta pública de béns immobles convocada per al 21 d'abril de
2020, per situació actual d'emergència sanitària i que, un cop
desconvocat l'estat d'alarma, es procedirà a nova convocatòria (BOE
núm. 83, de dia 26.03.2020) [Ajornament subhasta immobles
Delegació Hisenda IBalears]
 Extracte de l'Ordre per la qual es convoquen per a l'exercici 2020 les
subvencions previstes en l'article 35 de Reial decret llei 8/2020, de 17 de
març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte
econòmic i social de l'COVID -19, destinades a finançar el cost addicional
dels avals de la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària a crèdits
concedits a titulars d'explotacions agràries afectats per la sequera de
2017 (BOE núm. 91 de dia 01.04.2020): [Subvenció derivada de l’art. 35
RDL 8/2020].
 Resolució de 6 d'abril de 2020, de la Direcció General de Tresor i
Política Financera, per la qual es modifica la de 21 de gener de 2020,
per la qual es disposen determinades emissions de Lletres de Tresor a
tres, sis, nou i dotze mesos a realitzar durant l'any 2020 i el mes de
gener de 2021, i es convoquen les corresponents subhastes (BOE
núm.97 de dia 07.04.2020) [emissió Lletres del Tresor]

- Arran de crisi COVID, resulta convenient augmentar el valor de
el premi de les segones voltes de subhastes de Lletres de
Tresor i, per això, modifica Resolució de 21 de gener de 2020,
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per la qual es disposen determinades emissions de Lletres del
Tresor a tres , sis, nou i dotze mesos a realitzar durant l'any
2020 i el mes de gener de 2021, i es convoquen les
corresponents subhastes.


Resolució de 6 d'abril de 2020, de la Tresoreria General de la
Seguretat Social, per la qual es modifiquen quanties en matèria
d'ajornaments en el pagament de deutes amb la Seguretat Social,
fixades en la Resolució de 16 de juliol de 2004, sobre determinació
de funcions en matèria de gestió recaptadora de la Seguretat Social;
i en el Reglament General de Recaptació de la Seguretat Social,
aprovat pel Reial Decret 1415/2004, de 11 de juny (BOE núm. 99 de
dia 09.04.2020) [Ajornaments Seguretat Social]:
- Òrgans competents i quanties, en matèria d'ajornaments
pagaments Seguretat Social.



Resolució de 7 d'abril de 2020, de la Secretaria d'Estat de Drets
Socials, per la qual es publiquen diverses mesures que afecten les
activitats de joc de l'ONCE, com a conseqüència de l'aprovació de el
Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat
d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada
pel COVID-19 (BOE núm. 100 de dia 10.04.2020) [mesures ONCE,
suspensió comercialització, joc i terminis caducitat]
- Annex

amb

mesures

per

motiu

COVID

suspensió

de

comercialització i joc i suspensió caducitat cobrament premis.


Ordre TMA / 336/2020, de 9 d'abril, per la qual s'incorpora,
substitueix i modifiquen els

programes d'ajuda de el Pla Estatal

d'Habitatge 2018-2021, en compliment del que disposen els articles
10, 11 i 12 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual
s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i
econòmic per fer front al COVID-19. (BOE núm. 101, de dia
11.04.2020) [Incorporació al Pla Estatal Habitatge 2018-2021 d’un
Programa especial derivat del COVID, ex RDL 11/2020]:
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- Incorporació al RD 106/2018, de 9 de març (Pla Estatal
d’Habitatge 2018-2021) d'un "Programa d'Ajudes per a
contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social derivat del
COVID en els lloguers d'habitatge habitual.
- Beneficiaris: Persones físiques en situació vulnerabilitat
sobrevinguda per COVID, que serà determinada per CCAA (i
en el sue defecte, art. 5 RDL 11/2020)
- Sol·licituds Fins dia 30.09.2020
- Quantia màxima 900 € / mes i 100% renda lloguer, fins a un
màxim de 6 mesos.
- Gestió CCAA
- Compatibilitat amb altres ajudes (també del mateix Pla)
sempre que no superi l'import de la renda.
- Modificacions vàries (no relatives al COVID) del Pla Estatal
d’Habitatge 2018-2021.
- Ordre ICT / 343/2020, de 6 d'abril, per la qual s'aproven les primes
aplicables a la línia de circulant de la Companyia Espanyola
d'Assegurances de Crèdit a l'Exportació, SA, en el context dels
efectes del COVID- 19. (BOE núm. 104, de dia 14.04.2020) [Aprovació
de primes de les línies de cobertura de circulant, derivades del
RDL 8/2020].
- Resolució de 13 d'abril de 2020, de la Mutualitat General de
Funcionaris Civils de l'Estat, per la qual es garanteix durant l'estat
d'alarma la continuïtat de l'abonament del subsidi per incapacitat
temporal, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural dels
mutualistes. (BOE núm. 105, de dia 15.04.2020) [Mutualitat
funcionaris i garantia IT, embaràs i lactància].
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Modificació de l’apartat quart (i addició d’un paràgraf)
per Resolució de 22 d'abril de 2020, de la Mutualitat
General de Funcionaris Civils de l'Estat (BOE núm. 114,
de dia 24.04.2020).

- Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Mutualitat General de
Funcionaris Civils de l'Estat, per la qual es modifiquen els annexos II i
III de l'Ordre APU / 2245/2005, de 30 de juny, per la qual es regulen
les prestacions complementàries de l'assistència sanitària en
MUFACE i s'estableix el procediment de finançament de bombes
portàtils d'infusió subcutània contínua d'insulina (BOE núm. 121, de
dia 01.05.2020) [Mutualitat prestacions complementàries]
- Resolució de 15 d'abril de 2020, de el Servei Públic d'Ocupació
Estatal, per la qual s'estableixen, en el seu àmbit de gestió, mesures
extraordinàries per fer front a l'impacte del COVID-19 en matèria de
formació professional per a l'ocupació en el àmbit laboral (BOE núm.
107, de dia 17.04.2020) [Mesures Formació Professional]
- mesures extraordinàries que possibilitin i facilitin l'execució de
la formació dels treballadors i treballadores (àmbit SEPE).
- Consideració de l’"aula virtual" com a formació presència
(excepte

continguts

professionalitat

que

presencials

de

amb

certificat

requereixin

la

utilització

de

d'espais,

instal·lacions i / o equipaments per a l'adquisició de destreses
pràctiques que s'han d'impartir amb posterioritat).
- Relació electrònica amb SEPE.
- Regles seguiment i control.
- Formació programa per empreses.
- Oferta formativa per a persones ocupades
- Ampliació del termini d'execució de programes i plans
formatius.
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- Resolució de 8 d'abril de 2020, de el Servei Públic d'Ocupació
Estatal, per la qual s'amplia, de forma extraordinària per la situació
derivada del COVID-19, el termini de justificació dels fons lliurats pel
Servei Públic d'Ocupació Estatal a les comunitats autònomes en
l'exercici econòmic 2019, per a la gestió de subvencions de l'àmbit
laboral finançades amb càrrec als pressupostos generals de
l'esmentat organisme (BOE núm. 107, de dia 17.04.2020) [Ampliació
terminis fons lliurats per SEPE a CCAA en exercici 2019]:
- S'amplia, per un temps equivalent a el de el període de
vigència de l'estat d'alarma, el termini de justificació dels fons
lliurats pel Servei Públic d'Ocupació Estatal a les comunitats
autònomes en l'exercici econòmic 2019, per a la gestió de
subvencions de l'àmbit laboral finançades amb càrrec als
Pressupostos de l'esmentat organisme, en el qual les
comunitats autònomes han de remetre la informació relativa a
la totalitat dels compromisos de crèdits, de les obligacions
reconegudes i dels pagaments realitzats (ex. Art. 54 RDL 11 /
2020) estableix les següents ordres ministerials (Ordre TMS /
425/2019, de 8 d'abril, Ordre TMS / 941/2019, de 6 de
setembre, Ordre TMS / 1156/2019, de 26 de novembre).


Resolució de 14 d'abril de 2020, de l'Institut per a la
Diversificació i Estalvi de l'Energia, EPE, MP, per la qual es publica
la Resolució de 6 d'abril de 2020 de el Consell d'Administració, per la
qual es regulen les condicions i el procediment per a sol·licitar la
concessió de moratòries en el pagament de quotes amb venciment
el 2020 de préstecs formalitzats a l'empara dels programes d'ajudes
convocats i gestionats per IDAE (BOE 110, de dia 20.04.2020)
[moratòria préstecs IDAE]
- condicions i el procediment per a sol·licitar la concessió de
moratòries en el pagament de quotes amb venciment el 2020
de préstecs formalitzats per IDAE.
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Ordre ISM / 371/2020, de 24 d'abril, per la qual es desenvolupa
l'article 34 de Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual
s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i
econòmic per fer front a l'COVID-19 (BOE núm. 118, de dia
28.04.2020) [moratòria cotitzacions socials]
- Determina les activitats econòmiques que podran acollir-se a
la moratòria en el pagament de cotitzacions socials que
preveu l'article 34 de Reial decret llei 11/2020, de 31 de març.



Resolució de 27 d'abril de 2020, de la Comissió Executiva de Banc
d'Espanya, sobre la continuació del procediment aplicable en la
presentació de reclamacions i queixes, la tramitació i resolució sigui
competència de el Banc d'Espanya, que regula l'article 30 de la Llei
44/2002, de 22 de novembre, de mesures de reforma del Sistema
Financer i en l'Ordre ECC / 2502/2012, de 16 de novembre (BOE núm.
118, de dia 28.04.2020) [aixecament suspensió procediments
queixes Banc d’Espanya]
- Aixecament suspensió de reclamacions i queixes competència
de el Banc d'Espanya (art. 30 Llei 44/2002).
- Faculta òrgans de el Banc d'Espanya per aixecar suspensió,
amb els requisits RD 463/2020.



Ordre TMA / 378/2020, de 30 d'abril, per la qual es defineixen els
criteris i requisits dels arrendataris d'habitatge habitual que poden
accedir als ajuts transitòries de finançament que estableix l'article 9
de Reial decret llei 11 / 2020, de 31 de març, pel qual s'adopten
mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per
fer front a l'COVID19 (BOE núm. 121, de dia 01.05.2020) [requisits
arrendataris ajudes finançament]



Resolució d'1 de maig de 2020, de la Secretaria d'Estat de
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, per la qual es publica el
Conveni amb l'Institut de Crèdit Oficial, EPE, per a la gestió dels avals
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i de la subvenció de despeses i interessos per part de l'Estat a
arrendataris en la «Línia d'avals d'arrendament COVID-19». (BOE
núm. 122, de dia 02.05.2020) [Gestió avals arrendament covid]


Resolució de 30 d'abril de 2020, de el Servei Públic d'Ocupació
Estatal, per la qual es desenvolupa el procediment per a la tramitació
de sol·licituds del subsidi extraordinari per falta d'activitat per a les
persones integrades en el Sistema Especial per a Empleats de Llar
del Règim General de la Seguretat social regulat en el Reial decret
llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents
complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al COVID19 (BOE núm. 124, de dia 04.05.2020) [Procediment

subsidi

extraordinari empleats de la llar].


Resolució d'1 de maig de 2020, de el Servei Públic d'Ocupació
Estatal, per la qual s'estableix el procediment per a la tramitació de
sol·licituds de el subsidi excepcional per desocupació que regula
l'article 33 de Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual
s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i
econòmic per fer front al COVID-19 (BOE núm. 124, de dia
04.05.2020) [Procediment subsidi extraordinari per atur derivat
de la fi de contracte temporal, art. 33 RDL 11/2020].



Resolució de 8 de maig de 2020, de la Subsecretaria, per la qual
s'acorda la tramitació de la convocatòria d'ajudes per a la
modernització i innovació de les indústries culturals i creatives
mitjançant projectes digitals i tecnològics, corresponents a 2020, en
aplicació de l'apartat 4 de la disposició addicional tercera de el Reial
Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma
per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID19 (BOE núm. 135, de dia 14.05.2020) [Aixecament subvenció
convocatòries ajudes cultura]
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- Aixeca suspensió procediment subvenció modernització i
innovació de les indústries culturals i creatives mitjançant
projectes digitals i tecnològics.


Resolució de 6 de maig de 2020, de la Secretaria General de
Formació Professional, per la qual s'amplia, de forma extraordinària
per la situació derivada de l'COVID-19, el termini d'execució de les
actuacions dels Programes de Cooperació Territorial de avaluació i
acreditació de les competències professionals, de qualitat de la
Formació Professional de el Sistema Educatiu, de Formació
Professional Dual, i de Formació, perfeccionament i mobilitat de
professorat; els criteris de distribució a les comunitats autònomes
per al seu finançament es formalitzen per Acords de Consell de
Ministres de 22 de novembre de el 2019 (BOE núm. 136, de dia
15.05.2020) [Ampliació termini execució i justificació Programes
Cooperació Territorial]
- Ampliar, en dos mesos des de la finalització de l'estat
d'alarma, el termini d'execució dels crèdits distribuïts, amb
càrrec als pressuposts generals de l'Estat 2019, per a finançar
les actuacions dels Programes de Cooperació Territorial 2019.
A aquest termini d'execució, se li afegirà el de tres mesos per
al període de justificació dels fons lliurats

MESURES DE DESCONFINAMENT


Ordre SND / 387/2020, de 3 de maig, per la qual es regula el procés
de cogovernança amb les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i
Melilla per a la transició a una nova normalitat. (BOE núm. 123, de
dia 03.05.2020) [Règim sol·licituds de les CCAA per als canvis de
fases i mesures de desconfinament]
- Estableix el règim aplicable a les propostes de les CCAA per a
la modificació de mesures derivades de l'estat d'alarma.
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Reial Decret 492/2020, de 24 d'abril, pel qual es prorroga l'estat
d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual
es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi
sanitària ocasionada pel COVID-19, autoritzat per Resolució, de dia
22 d’abril, del Congrés dels Diputats (BOE núm. 115, de dia
15.04.2020) [Sortides menors de 14 anys]:
- Modifica l’art. 7 i 10 del RD 463/2020, de 13 de març, per
permetre sortida menors de 14 anys.



Ordre SND / 380/2020, de 30 d'abril, sobre les condicions en què es
pot realitzar activitat física no professional a l'aire lliure durant la
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE núm. 121,
de dia 01.05.2020) [esport no-professional aire lliure]
- Condicions i horaris practica esport i passeig.


addició paràgraf 2.2 (exclusió caça i pesca) i modificació
art. 5.2 (variació en dues hores de la franja horària per
CCAA), per Ordre SND / 399/2020, de 9 de maig (BOE
núm. 130, de dia 09.05.2020) [Fase 1]

- Resolució de 4 de maig de 2020, de la Presidència de el Consell
Superior d'Esports, per la qual s'aprova i publica el Protocol bàsic
d'actuació per a la tornada als entrenaments i el reinici de les
competicions federades i professionals (BOE núm. 126, de dia
06.05.2020) [esport professional].
- Ordre SND / 381/2020, de 30 d'abril, per la qual es permet la
realització d'activitats no professionals de cura i recol·lecció de
produccions agrícoles (BOE núm. 121, de dia 01.05.2020) [horts
autoconsum]
- Permet desplaçament individual a horts autoconsum, en el
mateix municipi o adjacent.
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Ordre SND / 388/2020, de 3 de maig, per la qual 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. [Fase 0]
- Mesures Fase 0 (reobertura comerç minorista, de l'art. 10.1 RD
463, menor de 400 m2 amb cita prèvia i atenció individual i
mesures higièniques; reobertura activitat restauració per a
recollida

individual

de

comandes;

autorització

activitat

esportiva professional individual; règim aplicable a arxius).


Introducció art. 10.bis (exclusió caça i pesca) per Ordre
SND / 399/2020, de 9 de maig (BOE núm. 130, de dia
09.05.2020) [Fase 1]



Ordre SND / 386/2020, de 3 de maig, per la qual 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 en els
territoris menys afectats per la crisi sanitària ocasionada pel COVID19. (BOE núm. 123, de dia 03.05.2020) [Fase 1 Formentera, Gomera,
Hierro, Graciosa] [DEROGADA per ORDRE 399 Fase 1 general]
- Aplicació Fase I Formentera, Gomera, Hierro, Graciosa
(contacte social de grups de fins a 10 persones; sense
limitacions convivents en vehicle privat; vetlles i enterraments
amb 10-15 persones; llocs de culte amb un màxim de 1/3
aforament; mesures de reobertura comerç minorista (art. 10
RD 463) amb 30% de l'aforament amb mesures higièniques;
mesures de reobertura terrasses hostaleria i restauració amb
50% de taules (màxim 10 persones per taula).


Derogada per Ordre SND / 399/2020, 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 de el Pla per
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a la transició cap a una nova normalitat (BOE núm. 130,
de dia 09.05.2020)
-

Ordre JUS / 394/2020, de 8 de maig, per la qual s'aprova l'Esquema
de Seguretat Laboral i el Pla de desescalada per a l'Administració de
Justícia davant el COVID-19 (BOE núm. 129, de dia 09.05.2020) [Pla
desescalada Justícia]

- Ordre SND / 399/2020, 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 de el Pla per
a la transició cap a una nova normalitat (BOE núm. 130, de dia
09.05.2020) [Fase 1]
- flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional
establertes per l'estat d'alarma, en aplicació de la fase 1
- Flexibilització mesures socials: Llibertat circulació illa,
província o unitat de referència; grups màxims 10 persones (2
metres

distanciament);

vetlles

i

enterraments

amb

concurrència 15/10 persones segons espai obert o tancat;
llocs de culte amb 1/3 de l'aforament i un metre entre
persones i altres mesures i recomanacions).
- Comerç minorista (superfície exposició i venda inferior a 400
m2) 30% aforament, i us concessionaris d'automoció, les
estacions d'inspecció tècnica de vehicles i els centres de
jardineria i vivers de plantes sigui quina sigui la seva superfície
útil d'exposició i venda, i loteries (excepte en centres
comercials i sense accés exterior), possible reobertura
mercats a l'aire lliure per Ajuntaments amb 25% de llocs i 30%
d'aforament.
- Hosteleria i restauració: Obertura terrasses a l'aire lliure,
amb 50% aforament (i 2 metres entre taules)
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- Mesures serveis socials, centres educatius i universitaris,
instal·lacions científiques-tècniques, seminaris i congressos
(màxim 30 persones); reapetura biblioteques (limitacions
d'activitat de préstec / devolució, lectura i informació, però
sense activitat cultural, estudi o préstec interbibliotecari, i
obra consultada apartada durant 14 dies, amb tancament
col·leccions de lliure accés); reobertura museus amb 30%
aforament (sense activitat cultural o didàctica, sense elements
tàctils,

fullets

ni

audioguies);

producció

audiovisual;

reobertura espais culturals amb 30% aforament (màxim 30
persones, o 200 a l'aire lliure).
- Esport: Obertura centres Alt Rendiment, entrenament Lligues
Professionals,

instal·lacions

esportives

a

l'aire

lliure

(aforament 30%) amb cita prèvia (excepció piscines i zones
d'aigua) per a pràctica individual o dues persones sense
contacte, (sense vestidors ni dutxes). Excepció caça i pesca
esportiva. Turisme actiu i de natura (màxim 10 persones) per
empreses i cita prèvia.
- Obertura hotels i allotjaments turístics (sense zones
comunes, ni piscines, spas, gimnasos, zones infantils)
- Derogació Ordre 386
- Modificació Ordre 370, addició 2.1 (variació en dues hores de
la franja horària per CCAA)
- Modificació Ordre 380, addició paràgraf 2.2 (exclusió caça i
pesca) i modificació art. 5.2 (variació en dues hores de la franja
horària per CCAA)
- Modificació Ordre 388, nou 10.bis (exclusió caça i pesca).


Ordre TMA / 400/2020, de 9 de maig, per la qual s'estableixen les
condicions a aplicar en la fase I de la desescalada en matèria de
mobilitat i es fixen altres requisits per garantir una mobilitat segura
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(BOE núm. 131, de dia 10.05.2020) [Transports i Connexions Balears i
Canàries Fase 1]
-

Augment progressiu serveis

ferroviaris

de rodalies

de

competència estatal fins al 100% segons demanda.
- Mesures connexió aèria Canàries: Des de les 00:00 hores del dia
11 de maig de 2020 s'aixeca la prohibició a la realització d'operacions
aèries comercials regulars entre les Illes Canàries, mantenint
prohibicions Ordre TMA 246.
- Mesures connexió marítima Canàries: es prohibeix als ports de la
Comunitat Autònoma de Canàries desembarcar passatgers, amb
excepció dels conductors dels camions tractors de la mercaderia
rodada, dels vaixells de passatge de transbord rodat i vaixells de
passatge que prestin serveis regulars en les línies marítimes entre la
península i la Comunitat Autònoma de Canàries. Obertura (en
general) de ports esportius.
- Mesures connexió aèria Balears:
i. Des de les 00:00 hores del dia 11 de maig de 2020 s'aixeca
la prohibició a la realització d'operacions aèries comercials
regulars entre les Illes Balears.
ii. Suspensió (fins a fi estat d'alarma) les condicions establertes
en l'Acord de Consell de Ministres, de 21 de novembre de
2003, pel qual es declaren obligacions de públic en rutes
aèries entre les Illes Balears. No obstant això, es mantindrà en
aplicació el sistema de tarifes fixat per Ordre FOM / 1085/2008.
iii. servei mínim imprescindible la realització de dos vols
diaris d'anada i tornada entre Palma i Eivissa, i de dos vols
diaris d'anada i tornada entre Palma de Mallorca i Menorca
(amb el 50% de la capacitat total de cada aeronau).
- Mesures connexió marítima Balears:
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i. Des de les 00:00 del dia 11 de maig de 2020 es permet als
ports de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
embarcar i desembarcar passatgers i vehicles en règim de
passatge als vaixells de passatge de transbord rodat i vaixells
de passatge que prestin serveis regulars en les línies
marítimes interinsulars de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i amb la península. Línia Eivissa -Formentera
s'habiliten tres freqüències.
ii. Fase I: els vaixells i embarcacions utilitzades amb
finalitat recreativa o esportiva pels seus propietaris, o les
persones autoritzades per aquests, podran navegar entre
ports o punts de litoral de el mateix municipi i illes no
habitades pròximes.
- Limitacions de mobilitat: Art. 7 RD 463
- Fase 0: No navegació per oci (excepte esportivament en
embarcacions o aeronaus sense motor) sense sortir del municipi,
però sí que permet visitar embarcació o aeronau en el mateix terme
municipal.
- Fase I: Navegació d'esbarjo, a la mateixes unitat de referència,
50% aforament (excepte convivents). Possibilitat de lloguer.
- Deroga 2.1.vi Ordre 273
- Deroga condicions de la Resolució de 2020.10.04 i les de 20 de març
2020 27 de març de 2020 i 8 d'abril de 2020, de la DG Aviació Civil
(Canàries i Balears).
- Modifica art. 2 Ordre 384: permet ocupació total de el vehicle per
part de convivents.

NORMATIVA AUTONÒMICA BALEAR
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 BOIB nº 32- Resolució de la directora general de Salut Pública i
Participació per la qual s’estableixen mesures de control en relació amb
la realització en el territori de les Illes Balears de determinats
esdeveniments amb afluència de públic, incloent-hi esdeveniments
esportius consistents en proves esportives no classificatòries [limitació
esdeveniments]
Limita en el territori de les Illes Balears la realització d'espectacles,
esdeveniments

culturals,

esdeveniments

esportius

de

transcendència menor i, en general, esdeveniments que suposin
concentracions puntuals importants de població per tal de contenir i
impedir la transmissió del COVID-19
 S’ha de tenir en compte la posterior Resolució de la consellera
d’Afers Socials i Esports, a proposta del director general d’Esports,
per la qual es suspenen totes les competicions i proves esportives
vinculades a les Federacions Autonòmiques de les Illes Balears a
la Comunitat Autònoma (BOIB núm. 39)
 BOIB nº 33 - Acord del Consell de Govern de 13 de març de 2020 pel
qual s’aprova el Pla de Mesures Excepcionals per Limitar la Propagació i
el Contagi del COVID-19 [reforç recursos sanitaris, suspensió
activitats, i mesures econòmiques]
Aprova el Pla de Mesures Excepcionals per Limitar la Propagació i el
Contagi del COVID-19. Aquest Pla s'articula en 3 eixos fonamentals:
en primer lloc, prioritza el reforç dels recursos sanitaris destinats a
combatre els efectes del COVID-19 en la població de les Illes Balears;
en segon lloc, adopta mesures preventives per impedir la seva
transmissió, per la qual cosa es declara la suspensió de activitats
presencials a tots els nivells i la limitació d'aforaments a les que
resten permeses; en tercer lloc, es reclama de les autoritats estatals i
de la Unió Europea una bateria de mesures econòmiques destinades
a suportar el cost de la lluita contra el COVID-19 i minimitzar els
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efectes negatius presents i futurs del seu impacte a l'economia
balear, especialment en el cas de les persones més desfavorides.
 Es deixa sense efecte l’ apartat 1 del punt III de l’Annex I per part
del Decret Llei 6/2020, d’1 d’abril, (BOIB núm. 47 de dia
01.04.2020)
 BOIB nº 35 - Acord del Consell de Govern de 16 de març de 2020 pel
qual es concreten les mesures de caràcter organitzatiu i de prestació de
serveis públics de l’Administració de la Comunitat Autònoma i del sector
públic instrumental, en el marc del que disposen el Reial decret
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i
l’Acord del Consell de Govern de 13 de març de 2020 pel qual s’aprova el
Pla de Mesures Excepcionals per Limitar la Propagació i el Contagi de la
COVID-19 [Organització CAIB]
Concreta les mesures organitzatives per optimitzar l'actuació de
l'Administració

de

la

CAIB

-tant

els

Serveis

Generals

com

l'Administració Institucional- per tal de fer front al COVID-19. Com
línies generals es prioritza el teletreball pel personal no essencial, es
recomana el manteniment als seus llocs del personal directiu i
estableix els serveis mínims que han de mantenir operatius els
diferents òrgans administratius així com el recursos humans
imprescindibles que han de desenvolupar activitat laboral presencial
 Organització CAIB també resultarà afectada per Resolució de la
consellera d’Administracions Públiques i Modernització de 17 de
març de 2020 per la qual se modifica l’annex 3 de l’Acord del
Consell de Govern de 16 de març de 2020 (BOIB núm. 38) i per
Resolució

de

la

consellera

d’Administracions

Públiques

i

Modernització, de dia 19 de març de 2020 (BOIB núm. 39).
 BOIB núm. 35 - Acord del Consell de Govern de 16 de març de 2020 pel
qual s’estableixen mesures d’especial protecció de les persones majors
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a les residències i dels centres de menors [centres de majors i de
menors]
Extrema les precaucions i les mesures de protecció de les persones
majors, establint la restricció absoluta de visites a les residències de
persones majors tant públiques com privades, estenent aquestes
mesures de restricció a les visites en relació amb els menors tutelats
en qualssevol tipologia de centres d'acollida, llevat de les
autoritzacions dels òrgans judicials competents.


Es deixen sense efecte les restriccions de visites als centres de gent gran
per Acord del Consell de Govern de 13 de maig de 2020 pel qual es deixa
sense efectes la restricció absoluta de visites a les residències de gent
gran, tant públiques com privades, de l’Acord del Consell de Govern de 16
de març de 2020 pel qual s’estableixen mesures d’especial protecció de les
persones grans a les residències i dels centres de menors (BOIB núm. 82,
de 14.05.2020)

 BOIB núm. 37 - Acord del Consell de Govern de 18 de març de 2020 pel
qual es concreten les mesures que s’han d’adoptar en matèria de
contractació pública com a conseqüència d’allò que disposa el Reial
Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’Estat d’alarma per
a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i de
l’Acord del Consell de Govern de 13 de març de 2020 pel qual s’aprova el
Pla de Mesures Excepcionals per limitar la propagació i el contagi del
COVID-19 [tramitació d’emergència contractació pública]
Declara, de manera temporal i amb caràcter general, que tots els
contractes que hagin de celebrar-se per l'Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el seu sector públic
instrumental per a atendre les necessitats derivades de la protecció
de les persones i altres mesures adoptades pel Consell de Govern
per a fer front al COVID-19, els resultarà d'aplicació la tramitació
d'emergència.
 BOIB núm. 37 - Acord del Consell de Govern de 18 de març de 2020 pel
qual s’autoritzen mesures de caràcter excepcional per a les empreses
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arrendatàries i concessionàries de bens de titularitat de Serveis
Ferroviaris de Mallorca (SFM) amb motiu de l’aplicació del Reial Decret
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19
[autorització exoneració cànon o arrendament SFM].
Autoritza al President de SFM, mentre es mantingui la declaració de
l'estat d'alarma, per exonerar a les empreses arrendatàries i
concessionàries de bens de titularitat d'SFM del pagament del
corresponent arrendament o cànon, això amb la finalitat de pal·liar
els efectes que l'aplicació de l'estat d'alarma tingui sobre l'economia
d'aquestes empreses.
 BOIB núm. 37 - Acord del Consell de Govern de 18 de març de 2020 pel
qual s’estableixen mesures d’especial protecció de les persones en
relació a las entrades i sortides en els ports i aeroports de les Illes
Balears [restricció entrada/sortida ports i aeroports]
S'estableix la restricció absoluta de la entrada i/o sortida als ports i
aeroports de les Illes Balears de totes les persones que no hagin de
prestar serveis laborals a les instal·lacions afectades o que no
acreditin documentalment que han de realitzar un dels trajectes
permesos, alhora que es reforcen les mesures sanitàries d'aplicació
a aquestes instal·lacions i els seus usuaris.
 BOIB núm. 37 - Acord del Consell de Govern de 18 de març de 2020 pel
qual s’autoritzen mesures de caràcter excepcional per a les empreses
arrendatàries

d’immobles

de

titularitat

de

la

Fundació

Balear

d’Innovació i Tecnologia amb motiu de l’aplicació del Reial Decret
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19
[autoritza exoneració PARCBIT]
Autoritza a la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia perquè,
mentre es mantingui la declaració de l'estat d'alarma, s'exonerin a
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les empreses arrendatàries d'immobles de la titularitat de la
Fundació Bit del pagament de l'arrendament, amb la finalitat de de
pal·liar els efectes que l'aplicació de l'estat d'alarma tinguin sobre
l'economia d'aquestes empreses.
 BOIB núm. 38 - Resolució de la consellera d’Administracions Públiques i
Modernització de 17 de març de 2020 per la qual se modifica l’annex 3
de l’Acord del Consell de Govern de 16 de març de 2020 pel qual es
concreten les mesures de caràcter organitzatiu i de prestació de serveis
públics de l’Administració de la Comunitat Autònoma i del sector públic
instrumental, en el marc del que disposen el Reial decret 463/2020, de
14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la
situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i l’Acord del
Consell de Govern de 13 de març de 2020 pel qual s’aprova el Pla de
Mesures Excepcionals per Limitar la Propagació i el Contagi de la
COVID-19 [Organització CAIB i EPRTVIB]
Afegeix a l'esmentat Acord de Govern la regulació relativa a l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB), com servei
essencial que garanteix a la ciutadania de la nostra comunitat l'accés
a una informació rigorosa, completa, veraç i objectiva del fets
noticiables de la nostra comunitat.
 BOIB núm. 39 - Decret 1/2020, de 20 de març, de la presidenta de les
Illes Balears pel qual s’estableixen mesures per assegurar la prioritat en
el transport per via aèria del personal sanitari i de persones
necessitades d’atenció sanitària urgent [prelació transport aeri
preferència sanitària]
Fixa les regles de prioritat en el passatge que han de dur a terme les
companyies aèries. A l'efecte, aquest Decret estableix un ordre de
prelació per als passatgers a fi d'assegurar el desplaçament del
personal sanitari que ha de prestar els seus serveis a les Illes
Balears, i dels pacients i d'altres persones que han de rebre
assistència sanitària urgent, així com dels seus acompanyants.
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 BOIB núm. 39 - Acord del Consell de Govern de 20 de març de 2020, pel
qual s’autoritzen mesures de caràcter excepcional per a les empreses
concessionàries de béns gestionats i de titularitat del Consorci de
Transports de Mallorca (CTM) amb motiu de l’aplicació del Reial decret
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19
[Autoritza exoneració Estació Intermodal]
Autoritza al director gerent de l'entitat pública Consorci de
Transports de Mallorca que, mentre es mantengui la declaració de
l'estat d'alarma, exoneri l'empresa contractista i les empreses
concessionáries de béns gestionats pel CTM en l'estació Intermodal
de Palma del pagament del cánon o preu corresponent, amb la
finalitat de pal·liar els efectes que l'aplicació de l'estat d'alarma
tengui sobre l'economia d'aquestes empreses.
 BOIB núm. 39 - Acord del Consell de Govern de 20 de març de 2020 per
la qual s’autoritza l’exempció temporal de pagaments de taxes
portuàries i aeroportuàries a les Illes Balears, i s’adopten mesures en
matèria de transport de passatgers, amb motiu de l’aplicació del Reial
decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per
a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19
[mesures transport marítim i aeri i envers taxes]
Modula com s'ha de realitzar el transport marítim autoritzat de
persones i mercaderies amb origen o destí als ports de les Illes
Balears, alhora que autoritza l’exempció temporal de pagaments de
taxes portuàries i aeroportuàries a les Illes Balears, ja sigui
directament als ports de competència autonòmica o sol·licitant a
l'Estat que aprovi aquesta exempció als ports i aeroports de les Illes
Balaears de competència estatal.
 BOIB núm. 39 - Resolució de la consellera d’Administracions Públiques i
Modernització, de dia 19 de març de 2020, mitjançant la qual es
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modifiquen les mesures organitzatives de caràcter general aprovades
per l’Acord del Consell de Govern de dia 16 de març de 2020
[organització CAIB]
Aprova que els treballadors dels ens del sector públic instrumental, i
només en el supòsits en què es consideri necessari per a garantir la
continuïtat dels serveis essencials, puguin prestar serveis de manera
temporal en departaments o serveis de l'Administració autonòmica
que necessitin reforçar la plantilla.
 BOIB núm. 39 - Acord del Consell de Govern de 20 de març de 2020 pel
qual es disposa la distribució de targetes de prepagament per a infants
usuaris del servei de menjador escolar i beneficiaris dels ajuts
individualitzats de menjador per al curs escolar 2019-2020 [targetes
prepagament de menjador escolar]
Assegura, mitjançant la distribució de targetes de prepagament, que
els infants que més necessitats tenen puguin continuar disposant de
l'ajut del menjador, malgrat que s'hagi suspès l'activitat educativa
presencial per contenir la propagació del COVID-19.
 S’ha de tenir en compte el BOIB núm. 43 que publica l’ Informe
justificatiu/proposta de resolució de la directora general de
Serveis Socials / Resolució de la consellera d’Afers Socials i
Esports pel qual es continua amb la implantació d’aquest sistema
malgrat la suspensió de l’activitat lectiva presencial.
 BOIB núm. 39 - Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions
Exteriors de 19 de març de 2020 per la qual es modifica l’annex al Pla
Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per als exercicis 2018-2020, aprovat mitjançant l’Acord del
Consell de Govern de 9 de març de 2018 [ajuda liquiditat empresa
amb modificació Pla Estratègic subvencions]
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Facilita l'accés al finançament per l'obtenció de liquiditat a la micro,
petita i mitjana empresa amb activitat a les Illes Balears per mitigar
el possible impacte derivat de l'escenari de contenció del Reial decret
463/2020, de 14 de març.
 BOIB núm. 39 - Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports, a
proposta del director general d’Esports, per la qual es suspenen totes
les competicions i proves esportives vinculades a les Federacions
Autonòmiques de les Illes Balears a la Comunitat Autònoma [suspensió
tota activitat esportiva federativa]
Suspèn totes les competicions i proves esportives vinculades a les
Federacions Esportives de les Illes Balears a la Comunitat Autònoma
fins el proper dia 30 d'abril.
 BOIB núm. 40 - Decret llei 4/2020, de 20 de març, pel qual s’estableixen
mesures urgents en matèria de contractació, convenis, concerts
educatius i subvencions, serveis socials, medi ambient, procediments
administratius i pressuposts per fer front a l’impacte econòmic i social
del COVID-19 [contractació pública, subvencions, serveis socials,
procediments adtius]
Aprova mesures de rang legal en matèria de contractes públics, en
matèria de convenis, de concerts educatius i subvencions, de serveis
socials; en matèria de medi ambient; en matèria de procediments
administratius, i en matèria pressupostària, per mirar especialment
cap a les persones més vulnerables, els serveis socials, les petites i
mitjanes empreses i els ciutadans afectats per l’impacte econòmic i
social del COVID-19.



Derogació DF 1ª per part del Decret Llei 6/2020, d’1 d’abril
(BOIB núm. 47 de dia 01.04.2020), i modificació dels art. 3.1
(convenis administratius), art. 8.2 (residus COVID).



Convalidació per Resolució, de 14 d’abril, del Parlament de
les Illes Balear (BOIB núm. 58, de dia 18.04.2020)
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 BOIB núm. 41: - Instrucció del conseller de Model Econòmic, Turisme i
Treball sobre aspectes de la tramitació d'expedients de regulació
temporal d'ocupació durant la vigència de la declaració de l'estat
d'alarma. [ERTES]
Agilita la tramitació dels expedients de regulació temporal
d'ocupació, entenent concurrent la força major, sempre que es tracti
dels supòsits prevists en l'esmentat Reial decret llei.
 BOIB núm. 41: - Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de
19 de març de 2020 per la qual es modifica el punt 7.2 de la
convocatòria

de

subvencions

per

executar

projectes

de

post

emergència en països en desenvolupament per a l’any 2020 [limitació
subvencions projectes exteriors]

Estableix la prohibició de tramitar sol·licituds de subvenció per
executar

projectes

de

postemergència

en

països

en

desenvolupament presentades entre el 14 de març de 2020 i la data
de finalització de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi
sanitária ocasionada pel COVID-19 i, per altra banda, autoritza la
seva presentació des de l’endemà de la finalització de l'estat
d'alarma.
 BOIB núm. 42 - Ordre conjunta de la consellera de Salut i Consum i dels
consellers de Model Econòmic, Turisme i Treball, i de Mobilitat i
Habitatge de 25 de març de 2020 per la qual s’aprova el Protocol de
mesures preventives sanitàries per limitar la propagació i el contagi del
COVID-19 en el sector de la construcció. [mesures construcció]
Aprova el protocol de mesures preventives sanitàries per limitar la
propagació i el contagi del COVID-19 en el sector de la construcció.
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Actualització del Protocol per Resolució de la consellera de Salut i
Consum, de dia 17 d’abril,

(BOIB núm. 58, de dia

18.04.2020).


Actualització del Protocol per Ordre conjunta de la consellera de
Salut i Consum i dels consellers de Model Econòmic, Turisme i Treball,
i de Mobilitat i habitatge de 12 de maig de 2020 (BOIB núm. 81, de dia
13.05.2020)

 BOIB núm. 43 - Instrucció del conseller de Model Econòmic, Turisme i
Treball sobre la inclusió de determinats col·lectius de treballadors fixos
discontinus del sector d'hoteleria i activitats accessòries en els
expedients de regulació temporal d'ocupació prevists en els articles 22 i
23 del Reial decret llei 8/2020, i sobre determinades especialitats en la
tramitació d'aquests expedients. [ERTES i fixos discontinus]
Autoritza la inclusió en els expedients de regulació temporal
d'ocupació prevists en els articles 22 i 23 del Reial decret llei 8/2020
de diferents grups de treballadors fixos discontinus del sector
turístic que, en el moment de declaració de l'estat d'alarma, tenien
suspès, des del final de la temporada passada, el contracte de treball
i no tenen possibilitats de percebre cap retribució.
 BOIB núm. 43 - Informe justificatiu/proposta de resolució de la
directora general de Serveis Socials / Resolució de la consellera d’Afers
Socials i Esports en relació amb la implantació d’un sistema de targeta
de prepagament per als beneficiaris dels ajuts individualitzats de
menjador per als alumnes escolaritzats als centres docents no
universitaris durant el curs escolar 2019-2020 i l’atorgament de les
prestacions

econòmiques

als

beneficiaris

d’aquests

ajuts

individualitzats. [continuació ajuda menjador malgrat suspensió
activitats]
Implementa el mecanisme, previst a l'Acord del Consell de Govern
de 20 de març de 2020, de distribució de targetes de prepagament
per tal que els infants que més necessitats tenen continuar
129

http://advocacia.caib.es

130

disposant de l'ajut del menjador, malgrat que s'hagi suspès l'activitat
educativa presencial per contenir la propagació del COVID-19.
 BOIB núm. 43 - Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 20
de març de 2020 per la qual es modifica la data de revisió del grau de
discapacitat reconegut amb caràcter revisable [pròrroga termini
revisió grau discapacitat]
Prorroga per dotze mesos el termini de revisió del grau de
discapacitat de les persones residents a Mallorca que tenien fixada la
data de revisió entre l'1 d' abril de 2020 i el 31 de maig de 2021, amb
exclusió dels casos de grau revisable per a la renovació del NIE.
 BOIB núm. 43 - Resolució suspensió ORA – Ports de gestió directa
Suspen temporalment l'aplicació de les Ordenances reguladores
d'estacionament tarifat (ORA) als ports de gestió directa dependents
de Ports de les ¡lles Balears, amb efectes de 14 de març de 2020 data
d'entrada en vigor de la declaració de Estat d'Alarma conforme al
Reial decret 463/2020 i fins que finalitzi la vigència d'aquesta
declaració.
 BOIB núm. 44 - Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i
Treball per la qual s’amplia el termini establert en l’article 22.2.c del
Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, per resoldre els expedients de
regulació temporal d’ocupació. [ Ampliació termini ERTES]
Vist l'allau de sol·licituds presentades, amplia a deu dies el termini
establert en l’article 22.2.c del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març,
per resoldre els expedients de regulació temporal d’ocupació.
 Tenir en compte incidència RDLlei 9/2020 que disposa que la
duració ERTE serà, com a màxim, el de l’estat d’alarma (DA1ª)
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 BOIB núm. 45 - Decret llei 5/2020, de 27 de març, pel qual s’estableixen
mesures urgents en matèries tributària i administrativa per fer front a
l’impacte econòmic i social del COVID-19. [tributs, Policia Local]
Modifica

el

procediment

de

pagament

i

presentació

de

documentació amb transcendència tributària per via telemàtica i
amplia el termini per presentar les declaracions liquidacions de
l'impost

sobre

transmissions

patrimonials

i

actes

jurídics

documentats i de l'impost sobre successions i donacions respecte de
determinats obligats tributaris, així com la inexigibilitat d'interessos
moratoris

fins

als

tres

primers

mesos

dels

ajornaments

i

fraccionaments d'aquests tributs. Estableix l'exempció temporal en
el pagament de les taxes portuàries a càrrec de les navilieres dels
vaixells de passatgers de transbord rodat i dels vaixells de
passatgers que prestin servei de línia regular amb destí a ports de
competència autonòmica.

Permet que el personal funcionari en

pràctiques que estigués fent el Curs bàsic de capacitació per a l'accés
a la categoria de policia local per a l'any 2020 (41ª promoció), de la
categoria de policia local, pugui dur a terme de forma immediata en
el municipi respectiu una part de la fase de les pràctiques
relacionades amb les funcions pròpies de la categoria.



Convalidació per Resolució, de 14 d’abril, del Parlament de
les Illes Balear (BOIB núm. 58, de dia 18.04.2020)

 BOIB núm. 45 - Acord del Consell de Govern de 27 de març de 2020, pel
qual es redueix la prestació del servei de transport públic discrecional
de viatgers en vehicles de turisme en l'àmbit territorial de la comunitat
autònoma de les Illes Balears [reducció servei taxi]
Redueix al 20% la prestació del servei de transport públic
discrecional de viatgers en vehicles de turisme (taxi) en l’àmbit
territorial

de

la

comunitat

autònoma

de

les

Illes

Balears,

comprovada la disminució de la demanda dels seus serveis en un
80% aproximadament.
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 BOIB núm. 45 - Acord del Consell de Govern de 20 de març de 2020 pel
qual s’autoritza l’exempció temporal de pagaments de taxes portuàries i
aeroportuàries a les Illes Balears i s’adopten mesures en matèria de
transport de passatgers amb motiu de l’aplicació del Reial decret
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’ estat d’alarma per a la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19
[Autoritza exempció taxes ports i aeroports i mesures transport
passatgers]
Corregeix l'error material detectat en el punt cinquè de l'Acord del
Consell de Govern de 20 de març de 2020 pel qual s'autoritza
l'exempció

temporal

de

pagaments

de

taxes

portuàries

i

aeroportuàries a les Illes Balears i s'adopten mesures en matèria de
transport de passatgers, amb motiu de l'aplicació del Reial decret
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
 BOIB núm. 45 - Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions
Exteriors de 25 de març de 2020 per la qual s’aprova la convocatòria
extraordinària per a l’any 2020 d’ajuts a la micro, petita i mitjana
empresa amb activitat a les Illes Balears per cobrir els interessos i el
cost de l’aval d’ISBA, SGR, d’operacions de finançament de liquiditat per
mitigar el possible impacte de l'escenari de contenció reforçada del
Reial decret 463/2020, de 14 de març [convocatòria extraordinària
petita i mitjana empresa afectada]
Aprova la convocatòria extraordinària per a l'any 2020 d'ajuts a la
micro, petita i mitjana empresa amb activitat a les Illes Balears per
cobrir els interessos i el cost de l'aval d'ISBA, SGR, d'operacions de
finançament de liquiditat per mitigar el possible impacte derivat de
l'escenari de contenció reforçada del Reial decret 463/2020, de 14 de
març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació
de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
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Modificació per Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions
Exteriors de 7 d’abril de 2020 (BOIB núm. 54 de dia 09.04.2020)



BOIB 48 (01.04.2020) Decret llei 6/2020, d’1 d’abril, pel qual s’estableixen
mesures socials urgents per pal·liar els efectes de la situació creada per la
COVID-19 i de foment de la investigació sanitària: [serveis socials, contractació
sanitaris, renta social garantida, òrgans col·legiats]

-

-

-

-

-

Manteniment serveis socials (residencials, habitatges
supervisats, mesures privatives, serveis socials comunitaris
bàsics, tutela incapacitats, suport habitatge, prestacions
dones víctima violència de gènere), i suspensió dels demés
previstos en el Decret 66/2016 (possibilitat de prestació digital)
Manteniment concerts socials i mòduls econòmics (referits a
serveis essencials o que s’han de continuar prestant, o els que
es prestin de forma no-presencial).
Mesura extraordinària, durant dos mesos, renda social
garantida per a nuclis familiars i monoparentals de
vulnerabilitat econòmica
Autorització contractació laboral o nomenament funcionarial,
extraordinari i urgent, per atendre necessitats de serveis
essencials derivades de l’emergència de salut pública.
Agilització ajudes lloguer habitatge: fiscalització, control i
comprovació posterior al pagament.
Regulació aportacions dineràries realitzades per Fundació
Institut Investigació Sanitària IB per a investigació COVID.
Funcionament òrgans col·legiats Administració Pública
autonòmica, insular i local, organismes públics de naturalesa
institucional o corporativa amb personificació pública:
 Autorització de funcionament per videoconferència
Malgrat silenci o regulació distinta per part de les
normes d’organització o estatutàries.
 Derogació DF1 Decret Llei 4/2020
 Sense efectes apartat 1 del punt III de l’Annex I de
l'Acord del Consell de Govern de 13 de març de 2020 pel
qual s'aprova el Pla de Mesures Excepcionals per limitar
la propagació i el contagi de la COVID-19, publicat en el
BOIB núm. 33, de 13 de març.
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Modificació Decret Llei 4/2020: art. 3.1 (convenis
administratius), art. 8.2 (residus COVID).



Instruccions que aprova el president de l’Institut Mallorquí
d’Afers Socials (IMAS) de 8 d’abril de 2020, relatives a la
facturació dels concerts socials de serveis inclosos a la Cartera
Insular de Serveis Socials i dels Serveis a Menors i Família de
Mallorca, en aplicació de l’art. 2 del Decret llei 6/2020, d’ 1
d’abril, pel qual s’estableixen mesures socials urgents per pal·liar
els efectes de la situació creada per la COVID-19 i de foment de
la investigació sanitària (BOIB núm. 59 de dia 21.04.2020).



Convalidació per Resolució del Parlament de les Illes Balears, de
dia 05 de maig de 2020 (BOIB núm. 80, de dia 12.05.2020)

BOIB Núm. 48, de dia 01.04.2020, Acord del Consell de Govern d’1 d’abril de 2020
pel qual es determina l’autoritat autonòmica competent per a l'adopció de les
disposicions i mesures de contenció del COVID-19 en àmbits de competència de les
entitats locals: [Determinació competència autonòmica envers EELL]:



A l'efecte del que disposa l'Ordre SND/234/2020, de 15 de març,
l'autoritat autonòmica competent per a l'adopció de les disposicions i
mesures de contenció del COVID-19, en àmbits de competència de les
entitats locals, és la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors.

 BOIB núm. 50, de dia 02.04.2020 Circular informativa sobre la
consideració de determinats serveis com a essencials i autorització
de desplaçament a treballadors que presten serveis en aquests
[consideració de determinats serveis essencials]:

-



Es consideren serveis essencials:
 Els serveis de vigilància, seguretat i manteniment dels
establiments d'allotjament turístic.
 Els
despatxos
assessories
legals,
gestories
administratives i graduats socials
BOIB núm. 51 de dia 03.04.2020. Circular informativa sobre
autorització desplaçament treballadors d’aquests serveis
essencials.
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 BOIB núm. 50, de dia 02.04.2020 Circular informativa sobre inclusió
de fixos discontinus en els expedients de regulació temporal
d'ocupació i aplicació de la disposició addicional sisena del Reial
decret llei 8/2020 [Fixes discontinus i ERTOS Reial Decret Llei
8/2020]

-



BOIB núm. 51 de dia 03.04.2020. Acord del Consell de Govern de 3
d’abril de 2020 de modificació de l’Acord del Consell de Govern de 3 de
febrer de 2017 pel qual s’estableixen els col·lectius de personal
funcionari al servei de l’ Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears i de les entitats instrumentals integrants del sector
públic autonòmic exceptuats de la suspensió de la concessió de
gratificacions per raó de la prestació de serveis extraordinaris fora de
l’horari o la jornada habituals de treball: [organització CAIB
funcionaris i serveis extraordinaris]

-



Informa sobre l’aplicabilitat del règim de prestacions del RDL
8/2020 als fixes-discontinus

Modifica els col·lectius de personal funcionari CAIB i el seu
sector públic exceptuats de la suspensió de la concessió de
gratificacions per raó de la prestació de serveis extraordinaris
fora de l'horari o la jornada habituals de treball.

BOIB núm. 51 de dia 03.04.2020. Acord del Consell de Govern de 3
d’abril de 2020 de modificació de l’Acord del Consell de Govern de 3 de
febrer de 2017 pel qual s’estableixen els col·lectius de personal laboral
al servei de l’ Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i de les entitats instrumentals integrants del sector públic
autonòmic exceptuats de la suspensió de la concessió de retribucions
per raó de la realització d’hores extraordinàries: [organització CAIB
personal laboral i serveis extraordinaris]
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-



Modifica els col·lectius de personal laboral CAIB i el seu sector
públic exceptuats de la suspensió de la concessió de
retribucions per raó de la realització d'hores extraordinàries.

BOIB núm. 51 de dia 03.04.2020. Acord del Consell de Govern de 3
d’abril de 2020 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de
Sanitat d’1 d’abril de 2020 pel qual s’estableixen determinades mesures
retributives amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19:
[assimilació salaries personal sanitari resident]

-

Assimilació salarial al personal sanitari resident de darrer any
d’acord amb les seves funcions efectives.



BOIB núm. 51 de dia 03.04.2020. Circular informativa sobre la
consideració de determinats serveis com a essencials i autorització de
desplaçament

a

treballadors

que

presten

serveis

en

aquests:

[desplaçament serveis essencials]

-

Autoritzats a realitzar els desplaçaments necessaris per a les
seves funcions el personal de serveis essencials:
i. Els serveis de vigilància, seguretat i manteniment dels
establiments d'allotjament turístic.
ii. Els despatxos i assessories legals, gestories administratives
i graduats socials.
iii. El personal propi de les empreses que exerceixen aquestes
funcions.



BOIB núm. 51 de dia 03.04.2020. Resolució del conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit
al Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears, i la publicació de
l'Acta de la Comissió Paritària del XV Conveni col·lectiu sectorial
d'hostaleria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de 2 d'abril
de 2020 (codi de conveni 07000435011982): [Conveni Col·lectiu
hosteleria i ERTOS]

-

ERTOS i sector hosteleria CAIB
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BOIB núm. 52 de dia 04.04.2020. Resolució de la presidenta del Fons
de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la
qual s’acorda la represa dels procediments de concessió de
subvencions, per raons d’interès general i es dicten instruccions de
gestió i funcionament en el marc de l’afectació de la COVID-19:
[Tramitació procediments subvenció FOGAIBA]
- Reprendre, per raons d'interès general, tots els procediments per
sol·licitar i concedir subvencions gestionats pel Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) que estiguessin
en tramitació amb data 14 de març de 2020 o que s'hagin iniciat o
s'hagin d'iniciar posteriorment a la data esmentada.
- es dicten unes instruccions de gestió i funcionament.



BOIB núm. 53 de dia 07.04.2020. Circular informativa sobre
presentació de sol·licituds de tramitació d’expedients de regulació
temporal

d’ocupació

[Sol·licituds

ERTOS

preferència

mitjans

electrònics].


BOIB núm. 54 de dia 09.04.2020. Acord del Consell de Govern de 8
d’abril de 2020 pel qual el Consell de Govern es dona per assabentat de
l'ajornament del desenvolupament de la convocatòria del concurs
oposició vinculat a l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2017
corresponent al personal funcionari dels cossos docents no universitaris
al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a causa del
COVID-19 [Ajornament concurs oposició OPE 2017 cossos docents
no-universitaris]
- Assabentat

de

l'ajornament

del

desenvolupament

de

la

convocatòria del concurs oposició vinculat a l'oferta pública
d'ocupació per a l'any 2017 corresponent al personal funcionari
dels cossos docents no universitaris al servei de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears a causa del COVID-19.
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BOIB núm. 54 de dia 09.04.2020. Resolució de la consellera
d’Hisenda i Relacions Exteriors de 7 d’abril de 2020 de modificació de
l’apartat 3 i el punt 6 de l’apartat 9 de l’annex 1 de la Resolució de la
consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 25 de març de 2020 per la
qual s’aprova la convocatòria extraordinària per a l’any 2020 d’ajuts a la
micro, petita i mitjana empresa amb activitat a les Illes Balears per
cobrir els interessos i el cost de l’aval d’ISBA, SGR, d’operacions de
finançament de liquiditat per mitigar el possible impacte de l'escenari
de contenció reforçada del Reial decret 463/2020, de 14 de març
[modificació BOIB 45, convocatòria petita i mitjana empresa
afectada]
- Augmenta dotació convocatòria envers ajudes a tipus d’interès i
cost d’avals.
- Modifica termes Resolució de 25 de març (BOIB núm. 45 del
28.03.2020).
- Extracte de la Resolució en el mateix BOIB núm. 54.



BOIB Núm. 55, de dia 11.04.2020. Modificació de la Resolució del president
de l’Institut Balear de l’Habitatge per aprovar la mesura urgent extraordinària per a
les persones llogateres de l’IBAVI per a fer front a l’impacte econòmic i social del
COVID-19 [mesures IBAVI].



BOIB núm. 56, de dia 14.04.2020. Resolució del conseller d’Educació i Universitat
de 7 d’abril de 2020 per la qual se suspèn la convocatòria de les proves de
l’avaluació de diagnòstic del curs 2019-2020 als alumnes de segon curs d’educació
secundària obligatòria en els centres docents no universitaris de les Illes Balears
que imparteixen aquests ensenyaments [Educació]:
- Suspèn durant aquest curs escolar, i es posposa pel curs 2020-2021,
l'aplicació de les proves convocades per la Resolució del conseller
d'Educació i Universitat de 21 de novembre de 2019 (BOIB núm.160, de 26
de novembre de 2019) als alumnes de segon d'educació secundària
obligatòria de la comunitat autònoma de les Illes Balears



BOIB núm. 56, de dia 14.04.2020. Resolució del vicepresident del Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’amplien,
per a l’exercici FEAGA 2020, els terminis d’execució i justificació que preveu la
Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
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(FOGAIBA) de 7 de març de 2018, per la qual es convoquen les ajudes per als anys
2019 a 2023 per a la reestructuració i la reconversió de vinyes [Ampliació terminis
execució i justificació FOGAIBA]:
- Per a l'exercici FEAGA 2020, s’amplia el termini per a executar les
actuacions i/o les operacions objecte d'ajuda, així com per justificar aquesta
execució, fins al 30 de juny del 2020


BOIB núm. 56, de dia 14.04.2020. Resolució del vicepresident del Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’amplien,
per a l’exercici FEAGA 2020, els terminis d’execució i de justificació que preveu la
Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
(FOGAIBA) de 20 de febrer de 2018, per la qual es convoquen les ajudes 2019-2023
per a inversions en el sector vitivinícola [Ampliació terminis execució i justificació
FOGAIBA]
- Per a l'exercici FEAGA 2020, s'amplia el termini per executar les actuacions
i/o les operacions objecte d'ajuda, així com per justificar aquesta execució,
fins al dia 31 de maig del 2020.


BOIB núm. 57, de dia 16.04.2020.- Resolucions de la presidenta de l’Institut
d’Estudis Baleàrics de 15 d’abril de 2020 per la qual es convoquen d’urgència
les subvencions per donar suport a la projecció de les arts visuals, arts
escèniques, projecció de la literatura, el pensament, el còmic i la
il·lustració, projecció de la música i dels músics, intèrprets i
compositors de les Illes Balears fins al 20 d’abril de 2020: [Subvencions IEB]
- Es publiquen quatre resolucions per la que s’aproven les convocatòries
d’urgència de les subvencions per donar suport a les distintes projeccions
artístiques de les Balears fins al 20 d’abril de 2020, en part per pal·liar els
efectes directes de les mesures en relació amb la pandèmia COVID-19.



BOIB núm. 57, de dia 16.04.2020.- Resolució de 8 d'abril de 2020, del
conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei
d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB), per la qual s'estableixen instruccions en
relació amb la impartició de formació professional per a l'ocupació després de
la suspensió de les accions formatives a conseqüència de la crisi sanitària
provocada per la COVID-19 i s'amplien els terminis d'execució i justificació
atorgats per les resolucions de concessió corresponents a les convocatòries de
subvencions que tenen per objecte finançar especialitats formatives dirigides
prioritàriament a treballadors aturats i ocupats per al període 2018-2020
[cursos SOIB]
- Suspensió i canvi de metodologia cursos SOIB (Annexes).
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BOIB núm. 58, de dia 18.04.2020.- Resolució del Parlament de les Illes
Balears per la qual es valida el Decret Llei 5/2020, de 27 de març, pel qual
s’estableixen mesures urgents en matèries tributària i administrativa per fer
front a l’ impacte econòmic i social del COVID-19 [Convalidació RDL 5/2020]



BOIB núm. 58, de dia 18.04.2020.- Resolució del Parlament de les Illes
Balears per la qual es valida el Decret Llei 4/2020, de 20 de març, pel qual
s’estableixen mesures urgents en matèria de contractació, convenis, concerts
educatius i subvencions, serveis socials, medi ambient, procediments
administratius i pressuposts per fer front a l’impacte econòmic i social del
COVID-19 [Convalidació RDL 4/2020].



BOIB núm. 58, de dia 18.04.2020.- Resolució de la presidenta de
l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears de 15 d'abril de 2020 per la
qual es convoquen d'urgència les subvencions per donar suport a l'intercanvi
entre les Illes Balears i a la projecció exterior de projectes audiovisuals des de
l'1 de desembre de 2019 fins al 20 d'abril de 2020:
- S’aprova la convocatòria d’urgència de subvencions per donar suport a
projeccions audiovisuals fins al 20 d’abril de 2020, en part per pal·liar els
efectes directes de les mesures en relació amb la pandèmia COVID-19.




Correcció d’errada per Resolució de 21 d’abril (BOIB núm. 60, de dia
23.04.2020)

BOIB núm. 58, de dia 18.04.2020.- Resolució de la consellera d’Afers Socials
i Esports per la qual es suspenen totes les competicions i proves esportives
vinculades a les Federacions Autonòmiques de les Illes Balears a la Comunitat
Autònoma [Suspensió proves esportives federatives]:
- Suspèn totes les competicions i proves esportives vinculades a les
Federacions Esportives de les Illes Balears a la Comunitat Autònoma fins el
proper dia 31 de maig.



BOIB núm. 58, de dia 18.04.2020.- Resolució del conseller d’Educació,
Universitat i Recerca de 16 d’abril de 2020 per la qual s’aproven amb caràcter
extraordinari les instruccions complementàries, a causa de l’epidèmia del COVID19, per avaluar l’aprenentatge dels alumnes del segon cicle d’educació infantil i de
l’educació primària a les Illes Balears per al curs 2019-2020 [Segon cicle d’educació
infantil i de l’educació primaria]:
- Instruccions
complementàries
(manté
calendari
lectiu,
instruccions generals i especifiques d’avaluació, promoció i
repetició, sessions i actes d’avaluació, informació, reclamacions i
libres de text que no podran canviar pel curs 2020-2021).
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BOIB núm. 58, de dia 18.04.2020.- Resolució del conseller d’Educació,
Universitat i Recerca de 16 d’abril de 2020 per la qual s’aproven amb caràcter
extraordinari les instruccions complementàries, a causa de l’epidèmia del COVID19, per avaluar l’aprenentatge dels alumnes del batxillerat a les Illes Balears i dels
alumnes de l’Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB) per al
curs 2019-2020 [Batxillerat i alumnes IEDIB].
- Instruccions complementàries (manté calendari lectiu -però pel
segon de batxillerat acaba en data 19.06.2020), instruccions
generals i especifiques d’avaluació, promoció i repetició, sessions
i actes d’avaluació, informació, reclamacions i libres de text que
no podran canviar pel curs 2020-2021).



BOIB núm. 58, de dia 18.04.2020.- Resolució del conseller d’Educació,
Universitat i Recerca de 18 d’abril de 2020 per la qual s’aproven amb caràcter
extraordinari les instruccions complementàries, a causa de l’epidèmia del COVID19, per avaluar l’aprenentatge dels alumnes de formació professional i d’estudis
artístics superiors de disseny a les Illes Balears per al curs 2019-2020 [FP i estudis
artístics superiors de disseny].



BOIB núm. 58, de dia 18.04.2020.- Resolució del conseller d’Educació,
Universitat i Recerca de 16 d’abril de 2020 per la qual s’aproven amb caràcter
extraordinari les instruccions complementàries, a causa de l’epidèmia del COVID19, per avaluar l’aprenentatge dels alumnes de l’educació secundària obligatòria a
les Illes Balears per al curs 2019-2020 [ESO]:
- Instruccions
complementàries
(manté
calendari
lectiu,
instruccions generals i especifiques d’avaluació, promoció i
repetició, sessions i actes d’avaluació, informació, reclamacions i
libres de text que no podran canviar pel curs 2020-2021).



BOIB núm. 58, de dia 18.04.2020.- Resolució del conseller d’Educació,
Universitat i Recerca de 17 d’abril de 2020, per la qual s’aproven amb caràcter
extraordinari les instruccions complementàries, a causa de l’epidèmia del COVID
19, per avaluar l’aprenentatge dels alumnes dels cursos bàsic A1, intermedi B2.1 i
avançat C1.1 d’alemany, anglès, francès, i italià, i de bàsic A1, bàsic A2.1, intermedi
B1.1 i intermedi B2.1 d’àrab, rus i xinès de la modalitat presencial de les escoles
oficials d’idiomes de les Illes Balears per al curs 2019-2020 [Escola Oficial
d’Idiomes]
- Instruccions
complementàries
(manté
calendari
lectiu,
instruccions generals i especifiques d’avaluació, promoció i
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repetició, sessions i actes d’avaluació, informació, reclamacions i
libres de text que no podran canviar pel curs 2020-2021).



Correcció d’errades BOIB núm. 59, de dia 21.04.2020.

BOIB núm. 58, de dia 18.04.2020.- Resolució del conseller d’Educació,
Universitat i Recerca de 17 d’abril de 2020 per la qual s’aproven amb caràcter
extraordinari les instruccions complementàries, a causa de l’epidèmia del COVID
19, per avaluar l’aprenentatge dels alumnes dels ensenyaments professionals
d’arts plàstiques i disseny a les Illes Balears per al curs 2019-2020 [Arts plàstiques i
disseny]:
- Instruccions complementàries (calendari lectiu, instruccions
generals i especifiques d’avaluació, promoció i repetició, sessions
i actes d’avaluació, informació, reclamacions i libres de text que
no podran canviar pel curs 2020-2021).



BOIB núm. 58, de dia 18.04.2020.- Resolució de la consellera de Salut i
Consum per la qual s’actualitza el Protocol de mesures preventives sanitàries per
limitar la propagació i el contagi de la COVID-19 en el sector de la construcció
aprovat per l’Ordre conjunta de la consellera de Salut i Consum i dels consellers de
Model Econòmic, Turisme i Treball, i de Mobilitat i Habitatge de 25 de març de
2020 [Protocol Sector Construcció].



BOIB núm. 58, de dia 18.04.2020.- Aprovació de les bases de la convocatòria
d’expressions d’interès per al finançament de projectes innovadors que minimitzin
la transmissió de la malaltia COVID-19 a l’àmbit sanitari a les Illes Balears, al marc
del Decret Llei 6/2020, d’1 d’abril, pel qual s’estableixen mesures socials urgents
per a pal·liar els efectes de la situació creada per la COVID-19 i de foment de la
investigació sanitària.



BOIB núm. 59, de dia 21.04.2020.- Resolució de la consellera
d’Hisenda i Relacions Exteriors, de 2 d’abril de 2020, per la qual
s’adopta una mesura de contenció del coronavirus COVID-19 a
sol·licitud de l’Ajuntament de sa Pobla d’ acord amb l’Ordre
SND/234/2020, de 15 de març, sobre adopció de disposicions i mesures
de contenció i remissió d’informació al Ministeri de Sanitat davant la
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19: [Mesures Sa Pobla,
per competència derivada de l’Ordre SND 234]:
- A sol·licitud de l’Ajuntament, es resol el tancament dels establiments comercials del municipi de sa Pobla a partir de les 20:00 hores de dilluns a dissabte i a partir de les 14:00 hores el diumenge, en aplicació de l’Ordre SND
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que es refereix a l’autoritat competent per adoptar mesures en l’àmbit local
a sol·licitud de l’Ajuntament.


BOIB núm. 59, de dia 21.04.2020.- Resolució de la consellera
d’Hisenda i Relacions Exteriors, de 8 d’abril de 2020, per la qual
s’adopta una mesura de contenció del coronavirus COVID-19 a
sol·licitud de l’Ajuntament de Manacor d’ acord amb l’Ordre
SND/234/2020, de 15 de març, sobre adopció de disposicions i mesures
de contenció i remissió d’informació al Ministeri de Sanitat davant la
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 [Mesures Manacor,
per competència derivada de l’Ordre SND 234]:
-



BOIB núm. 59, de dia 21.04.2020.- Resolució de la consellera
d’Hisenda i Relacions Exteriors, de 2 d’abril de 2020, per la qual s’
adopten diverses mesures de contenció del coronavirus COVID-19 a
sol·licitud de l’Ajuntament de Capdepera d’acord amb l’Ordre
SND/234/2020, de 15 de març, sobre adopció de disposicions i mesures
de contenció i remissió d’informació al Ministeri de Sanitat davant la
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-10 19 [Mesures
Capdepera, per competència derivada de l’Ordre SND 234]:
-



A sol·licitud de l’Ajuntament, es resol el tancament dels establiments comercials del municipi de Manacor a partir de les 20:00 hores de dilluns a
dissabte i a partir de les 14:00 hores el diumenge, en aplicació de l’Ordre
SND que es refereix a l’autoritat competent per adoptar mesures en l’àmbit
local a sol·licitud de l’Ajuntament.

A sol·licitud de l’Ajuntament, es resol (1) la suspensió de les activitats esportives organitzades per l'Ajuntament, especialment al camp esportiu Es Figueral, (2) el tancament dels centres culturals, biblioteques, centre jove, teatre, piscina, escoletes infantils municipals, escola de música, clubs de tercera edat Ca Nostra i Sol Naixent, així com qualsevol dependència municipal
que no sigui Policia Local, Ajuntament i oficines municipals, (3) la cancel·lació d'activitats socioculturals organitzades per l'Ajuntament, (4) la suspensió
de les activitats que es desenvolupen en centres municipals, com tallers,
cursos i similars, (5) la prohibició d’esdeveniments multitudinaris dins el
municipi i (6) la suspensió de mercats i venda ambulant.

BOIB núm. 59, de dia 21.04.2020.- Resolució de la consellera
d’Hisenda i Relacions Exteriors, de 2 d’abril de 2020, per la qual
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s’adopta una mesura de contenció del coronavirus COVID-19 a
sol·licitud de l’Ajuntament de Felanitx d’ acord amb l’Ordre
SND/234/2020, de 15 de març, sobre adopció de disposicions i mesures
de contenció i remissió d’informació al Ministeri de Sanitat davant la
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 [Mesures Felanitx,
per competència derivada de l’Ordre SND 234]:
-



BOIB núm. 59, de dia 21.04.2020.- Resolució de la consellera
d’Hisenda i Relacions Exteriors, de 2 d’abril de 2020, per la qual s’
adopten diverses mesures de contenció del coronavirus COVID-19 a
sol·licitud de l’Ajuntament de Banyalbufar d’acord amb l’Ordre
SND/234/2020, de 15 de març, sobre adopció de disposicions i mesures
de contenció i remissió d’informació al Ministeri de Sanitat davant la
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 [Mesures
Banyalbufar, per competència derivada de l’Ordre SND 234]:
-



Es sol·licita, i s’atorga, l'autorització per a l'adquisició de mascaretes per a la
protecció dels membres de la Policia Local de Felanitx

A sol·licitud de l’Ajuntament, es resol (1) la suspensió de les
activitats esportives organitzades per l'Ajuntament, (2) el
tancament de la biblioteca, centre jove, club de tercera edat, així
com qualsevol dependència municipal que no sigui Policia Local,
Ajuntament i oficines municipals, (3) la cancel·lació d'activitats
socioculturals organitzades per l'Ajuntament, (4) la suspensió de
les activitats que es desenvolupen en centres municipals, com
tallers, cursos i similars i(5) es prohibeixen esdeveniments
multitudinaris dins el municipi.

BOIB núm. 59, de dia 21.04.2020.- Resolució del conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball, de 20 d’abril de 2020, de delegació de l’exercici de la
competència en el director de l’ Institut Balear de Seguretat i Salut i Laboral
(IBASSAL) i en el director gerent de l’Agència Estratègica Turística de les Illes
Balears (AETIB) de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball per tramitar
els expedients temporals de regulació d’ocupació (ERTOS) [competència tramitació
ERTOS]
-

Es delega, per part del conseller de Model Econòmic, Turisme i
Treball, l'exercici de la competència en el director de l' Institut
Balear de Seguretat i Salut i Laboral (IBASSAL) i en el director
gerent de l'Agència Estratègica Turística de les Illes Balears de la
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Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball per a la
tramitació de les resolucions en matèria dels expedients
temporals de regulació d'ocupació (ERTOS) i de qualsevol
document de l'expedient.

Tenir en compte la delegació efectuada, en matèria
d’ERTOS per Resolució del conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball, 20 d’abril de 2020 (BOIB núm. 60, de dia
23.04.2020).


BOIB núm. 59, de dia 21.04.2020.- Resolució del conseller d’Educació, Universitat
i Recerca de 17 d’abril de 2020, per la qual s’aproven amb caràcter extraordinari
les instruccions complementàries, a causa de l’epidèmia del COVID-19, per avaluar
l’aprenentatge dels alumnes dels cursos conduents a certificació dels
ensenyaments d’idiomes de règim especial de la modalitat presencial, lliure i a
distància, i del programa EOIES i EOI-CEPA per al curs 2019-2020 [Cursos per a la
certificació d’idiomes]
-



Instruccions complementàries (calendari escolar i de les distintes
proves, avaluació d’alumnat presencial i a distància, certificació i
promoció d’alumnes, actes d’avaluació, informació i reclamacions)

BOIB núm. 59, de dia 21.04.2020.- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i
Recerca de 17 d’abril de 2020 per la qual s’aproven amb caràcter extraordinari les
instruccions complementàries, a causa de l’epidèmia del COVID 19, per avaluar
l’aprenentatge dels alumnes d’ensenyaments esportius de règim especial a les Illes
Balears per al curs 2019-2020 [Ensenyament Esportiu especial]
-

Instruccions complementàries (calendari escolar, modificació
programacions didàctiques i metodologia docent i activitats
d’esforç, criteris d’avaluació, sessions i actes d’avaluació, ,
informació i reclamacions)



BOIB núm. 59, de dia 21.04.2020.- Instruccions que aprova el president de
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) de 8 d’abril de 2020, relatives a la
facturació dels concerts socials de serveis inclosos a la Cartera Insular de Serveis
Socials i dels Serveis a Menors i Família de Mallorca, en aplicació de l’art. 2 del
Decret llei 6/2020, d’ 1 d’abril, pel qual s’estableixen mesures socials urgents per
pal·liar els efectes de la situació creada per la COVID-19 i de foment de la
investigació sanitària [Instruccions IMAS]



BOIB núm. 60, de dia 23.04.2020.- Resolució del conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball, 20 d’abril de 2020, de delegació de l’ exercici de la competència
en els òrgans directius de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball per
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tramitar els expedients temporals de regulació d’ocupació (ERTOS) [competència
tramitació ERTOS]:
-

Es delega, per part del conseller de Model Econòmic, Turisme i
Treball, l'exercici de la competència en els òrgans directius de la
Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball per a la
tramitació de les resolucions en matèria dels expedients
temporals de regulació d'ocupació (ERTOS) i de qualsevol
document de l'expedient, en concret, en els següents: El secretari
general de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball; la
directora general de Treball i Salut Laboral; la directora general
de Turisme; el director general de Model Econòmic i Ocupació; la
directora general de Promoció Econòmica, Emprenedoria i
Economia Social i Circular.




BOIB núm. 60, de dia 23.04.2020.- Resolució del conseller d’Educació,
Universitat i Recerca de 21 d’abril de 2020 per la qual es regula el
procediment per sol·licitar la implantació o l’ampliació dels programes
de millora de l’aprenentatge i del rendiment (PMAR) als centres
d’educació secundària obligatòria sostinguts amb fons públics, que no
disposin d’autorització, dins del període de l’estat d’alarma derivada de
l’emergència sanitària provocada pel COVID-19 [Programa PMAR en
centres ESO]:
-



Tenir en compte la delegació efectuada, en matèria
d’ERTOS, en el director de l' Institut Balear de Seguretat i Salut i
Laboral (IBASSAL) i en el director gerent de l'Agència Estratègica
Turística de les Illes Balears de la Conselleria de Model Econòmic,
Turisme i Treball, per Resolució del conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball, de 20 d’abril de 2020 (BOIB núm. 59, de dia
21.04.2020).

Declara el procediment d’implantació o ampliació dels PMAR com
a indispensable i fixa, en els Annexes, el procediment a seguir per
a la sol·licitud per part dels centres i la seva selecció.

BOIB núm. 60, de dia 23.04.2020.- Resolució de la consellera de Salut
i Consum de 20 d’abril de 2020, per la qual s'adopten mesures
organitzatives en relació amb els centres, serveis i establiments
sanitaris de titularitat privada de règim ambulatori, en el marc de
l'estratègia de resposta a la infecció pel SARS-CoV-2: [Suspensió
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determinades activitats assistencials sanitàries] [SUSPENSIÓ
AIXECADA, BOIB 76, de dia 08.05.2020]
- Suspèn:
a) Tota l'activitat assistencial de titularitat privada de les
consultes d‘odontologia, estomatologia, implantologia o
dels centres i clíniques dentals, qualsevulla que en sigui la
denominació, llevat de l'atenció d'urgències.
b) Tota l'activitat assistencial de consultes i centres de
podologia, llevat de l'atenció d'urgències.
- Disposa la consideració d'urgent, per als centres esmentats en el
punt anterior, l'atenció als problemes de salut que puguin tenir
una evolució desfavorable si se'n demora el tractament.
- Vigència durant l’estat d’alarma en el territori balear.


AIXECAMENT SUSPENSIÓ per Resolució de la consellera
de Salut de dia 07 de maig (BOIB núm. 76, de dia
08.05.2020)



BOIB núm. 61, de dia 24.04.2020.- Resolució del conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball per la qual es constata l’existència de la
causa de força major en els procediment incoats per les empreses
incloses en l’annex adjunta a aquesta Resolució, en els termes i amb els
efectes especificats a la part dispositiva d’aquesta resolució [Declaració
causa de força major ERTO envers empreses Annex].



BOIB núm. 63, de dia 27.04.2020.- Resolució del conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball per la qual es constata l’existència de la
causa de força major en els procediment incoats per les empreses
incloses en l’annex adjunta a aquesta Resolució, en els termes i amb els
efectes especificats a la part dispositiva d’aquesta resolució [Declaració
causa de força major ERTO envers empreses Annex].



BOIB núm. 64, de dia 28.04.2020.- Resolució del conseller de
Mobilitat i Habitatge per la qual es modifica la convocatòria d’ajudes
de l’any 2019 per al lloguer d’habitatges, en el marc del Reial decret
106/2019, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d’Habitatge
2018-2021, aprovada per la Resolució del conseller de Mobilitat i
Habitatge de 2 de setembre de 2019 [mesures habitatge art. 5 DL
6/2020].
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BOIB núm. 65, de dia 29.04.2020.- Resolució del conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball per la qual es constata l’existència de la
causa de força major en els procediment incoats per les empreses
incloses en l’annex adjunt a aquesta Resolució, en els termes i amb els
efectes especificats a la part dispositiva d’aquesta resolució [Declaració
causa de força major ERTO envers empreses Annex].



BOIB núm. 67, de dia 30.04.2020.- Resolució de la consellera de Salut
i Consum de 30 d’abril de 2020 per la qual s’adopten diverses mesures
en relació amb les obligacions d’informació i de posada a disposició del
Servei de Salut de les Illes Balears dels centres d’anàlisis clíniques de
titularitat privada mentre duri la crisi sanitària ocasionada per la COVID19 [Posada a disposició centres i personal sanitari privat]
-



BOIB núm. 67, de dia 30.04.2020.- Resolució de la consellera de Salut
i Consum de 30 d’abril de 2020, per la qual s'adopten mesures
organitzatives en relació amb els centres, serveis i establiments
sanitaris de titularitat privada de règim ambulatori, en el marc de
l'estratègia de resposta a la infecció pel SARS-CoV-2 [Suspensió
activitat assistencial de consultes i logopèdia]
-



Posada a disposició del Servei de Salut de les clíniques i personal
privat
Instruccións de prescripció i informació de test detecció Covid19
Abonament quanties Ordre consellera salut 22.12.06 preus
públics

Suspensió activitat assistencial de consultes i centres de
logopèdia, llevat de l'atenció d'urgències (considerant urgent
l'atenció als problemes de salut que puguin tenir una evolució
desfavorable si se'n demora el tractament.).

BOIB núm. 68, de dia 01.05.2020.- Resolució del conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball per la qual es constata l’existència de la
causa de força major en els procediment incoats per les empreses
incloses en l’annex adjunt a aquesta Resolució, en els termes i amb els
efectes especificats a la part dispositiva d’aquesta resolució [Declaració
causa de força major ERTO envers empreses Annex].

148

http://advocacia.caib.es

149



BOIB núm. 69, de dia 02.05.2020.- Acord del Consell del Govern d’1
de maig de 2020 pel qual es disposa la distribució de targetes de
prepagament per a famílies d’alumnes en situació de vulnerabilitat
econòmica [Distribució targetes aliments]
-

Estableix procediment distribució 1.000 targetes prepagament
(100 euros cada una) per a adquisició aliments i productes de
primera necessitat, per part de famílies en situació de
vulnerabilitat econòmica (no disposar d’altres fonts d’ingressos, i
no ser beneficiari de l’ajuda de menjador de la Conselleria
d’Educació.

-

Distribució als centres docents (a partir del 15.05.2020) amb
validesa fins dia 01.07.2020.



BOIB núm. 69, de dia 02.05.2020.- Resolució del conseller
d’Educació, Universitat i Recerca de 30 d’abril de 2020, per la qual
s’aproven les instruccions per adequar els criteris de promoció i
titulació dels alumnes de l’educació secundària obligatòria i del
batxillerat de les Illes Balears com a conseqüència de l’Ordre
EFP/365/2020, de 22 d’abril, per la qual s’estableixen el marc i les
directrius d’actuació per al tercer trimestre del curs 2019-2020 i l’inici
del curs 2020-2021, davant la situació de crisi ocasionada per la
COVID-19 [Promoció ESO i Batxillerat].



BOIB núm. 69, de dia 02.05.2020.- Resolució del conseller de
Mobilitat i Habitatge per la qual s’ajornen les proves per a
l’obtenció del certificat d'aptitud professional acreditatiu de la
qualificació inicial dels conductors de determinats vehicles destinats
al transport per carretera a les illes de Mallorca, Eivissa i Formentera,
convocades per la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de
12 de novembre de 2019 (BOIB núm. 161, de 28 de novembre de
2019) [Suspensió proves certificat aptitud professional
conductors transport].



BOIB núm. 69, de dia 02.05.2020.- Resolució del conseller de
Mobilitat i Habitatge mitjançant la qual se suspèn la convocatòria
per a l’adjudicació de 25 autoritzacions de lloguer de vehicles amb
conductor d'àmbit insular i caràcter temporal a l'illa de Mallorca per
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a la temporada corresponent a l’any 2020, aprovada per la Resolució
del conseller de Mobilitat i Habitatge de 4 de març de 2020 (BOIB
núm. 31, de 12 de març de 2020) [Suspensió convocatòria 25
autoritzacions lloguer vehicles amb conductor].


BOIB núm. 69, de dia 02.05.2020.- Resolució de la presidenta del
Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
(FOGAIBA) per la qual es modifica la Resolució de la presidenta del
FOGAIBA de convocatòria per a l’any 2020 de determinades ajudes
comunitàries directes a l’agricultura i la ramaderia [Modificació
ajudes FOGAIBA sector agricultura i ramaderia per a l’any 2020].



BOIB núm. 69, de dia 02.05.2020.- Resolució de la Presidència de
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) de dia 28 de abril de
2020, mitjançant la qual s’acorda mantenir la vigència dels títols de
família nombrosa que emet l’Institut Mallorquí d’Afers Socials i que
finalitzaven de l’1 al 31 de maig de 2020 i s’excepciona la regla
general de suspensió automàtica dels terminis administratius
establerta per Disposició addicional tercera del Reial Decret
463/2020, de 14 de març, que declara l’estat d’alarma per a la gestió
de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19
[Continuació vigència títol família nombrosa].



BOIB núm. 70, de dia 04.05.2020.- Resolució del conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball per la qual es constata l’existència de la
causa de força major en els procediment incoats per les empreses
incloses en l’annex adjunt a aquesta Resolució, en els termes i amb els
efectes especificats a la part dispositiva d’aquesta resolució [Declaració
causa de força major ERTO envers empreses Annex].



BOIB núm. 71, de dia 05.05.2020.- Resolució de la consellera
d’Hisenda i Relacions Exteriors de 30 d’abril de 2020 de modificació
dels apartats 1 (segon paràgraf), 3, 8 i 11 i dels punts 6 de l’apartat 9 i 3
de l’apartat 13 de l’annex 1 de la Resolució de la consellera d’Hisenda i
Relacions Exteriors de 25 de març de 2020 per la qual s’aprova la
convocatòria extraordinària per a l’any 2020 d’ajuts a la micro, petita i
mitjana empresa amb activitat a les Illes Balears per cobrir els
interessos i el cost de l’aval d’ISBA, SGR, d’operacions de finançament de
liquiditat per mitigar el possible impacte de l'escenari de contenció
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reforçada del Reial decret 463/2020, de 14 de març [Ajuda peita i
mitjana empresa].


BOIB núm. 71, de dia 05.05.2020.- Resolució del conseller d’Educació,
Universitat i Recerca de 30 d’abril de 2020 per la qual s’acorda la
continuació del procediment per a la tramitació de les sol·licituds del
procediment per a l’establiment, la renovació o la modificació dels
concerts educatius per al curs escolar 2020-2021 [Aixecament
suspensió envers Concerts educatius 2020-21]



BOIB núm. 71, de dia 05.05.2020.- Resolució del conseller de
Mobilitat i Habitatge, a proposta del director general d’Habitatge,
per la qual s'aprova la primera concessió parcial de les ajudes per al
lloguer d'habitatges durant l’any 2019 i es reconeix l'obligació a favor de
321 beneficiaris de l'ajuda destinada a subvencionar el lloguer, de
conformitat amb la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 2
de setembre de 2019, per la qual es convoquen les ajudes per al lloguer
d'habitatges durant l’any 2019, en el marc del Reial decret 106/2019, de
9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021
[concessió parcial ajuda lloguer art. 5 DL 6/2020]



BOIB núm. 71, de dia 05.05.2020.- Resolució de 24 d'abril de 2020, del
conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del
Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB), per la qual s'estableixen
nous terminis d’execució dels programes de formació dual i formació
amb compromís de contractació després de la suspensió de les accions
formatives a conseqüència de la crisi sanitària provocada pel COVID-19
[Modificació terminis execució programes formació dual i de
compromís de contractació].



BOIB núm. 71, de dia 05.05.2020.- Resolució del conseller de Model
Econòmic, Turisme I Treball i President de l’Ibassal, de 4 de maig de
2020, per la qual s’aproven protocols d’actuació en matèria de salut
laboral, en el marc de l’estratègia de resposta a la infecció pel COVID-19
-

Per a programes no iniciats encara, el termini serà des de dia
06.05.2020 fins 15.11.2020
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BOIB núm. 72, de dia 05.05.2020.- Resolució del conseller de Model
Econòmic, Turisme I Treball i President de l’Ibassal, de 4 de maig de
2020, per la qual s’aproven protocols d’actuació en matèria de salut
laboral, en el marc de l’estratègia de resposta a la infecció pel COVID-19
[Protocols salut laboral Annexes].



BOIB núm. 73, de dia 06.05.2020.- Resolució del conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball, de 5 de maig de 2020, per la qual es
constata l’existència de la causa de força major en els procediments
incoats per les empreses incloses en l’annex adjunt a aquesta Resolució,
en els termes i amb els efectes especificats a la part dispositiva
d’aquesta resolució [Declaració causa de força major ERTO envers
empreses Annex].



BOIB núm. 74, de dia 06.05.2020.- Resolució del conseller de Model
Econòmic, Turisme I Treball i President de l’Ibassal, de 6 de maig de
2020, per la qual s’aprova el protocol d’actuació en matèria de salut
laboral, en el marc de l'estratègia de resposta a la infecció pel COVID19, en el sector de neteja viària i recollida de residus [Protocols salut
laboral neteja viària i recollida de residus].



BOIB núm. 74, de dia 06.05.2020.- Resolució del conseller de Model
Econòmic, Turisme I Treball i President de l’Ibassal, de 6 de maig de
2020, per la qual s’aprova el protocol d’actuació en matèria de salut
laboral, en el marc de l'estratègia de resposta a la infecció pel COVID19, en el sector de perruqueries canines [Protocols salut laboral
sector de perruqueries canines].



BOIB núm. 74, de dia 06.05.2020.- Resolució del conseller de Model
Econòmic, Turisme I Treball i President de l’Ibassal, de 6 de maig de
2020, per la qual s’aprova el protocol d’actuació en matèria de salut
laboral, en el marc de l'estratègia de resposta a la infecció pel COVID19, en el sector de transport de mercaderies [Protocols salut laboral
sector de transport de mercaderies].



BOIB núm. 74, de dia 06.05.2020.- Resolució del conseller de Model
Econòmic, Turisme I Treball i President de l’Ibassal, de 6 de maig de
2020, per la qual s’aprova el protocol d’actuació en matèria de salut
laboral, en el marc de l'estratègia de resposta a la infecció pel COVID-
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19, en el sector de la construcció [Protocols salut laboral sector de la
construcció].


BOIB núm. 75, de dia 07.05.2020.- Resolució per la qual es dicten
instruccions amb relació als ingressos de persones als serveis socials
de tipus residencial i als habitatges supervisats per a persones grans,
en situació de dependència, persones amb discapacitat o amb
diagnòstic de salut mental, durant el període d’alarma ocasionada per
la COVID-19 [Ingresos centres serveis socials, o habitatge
supervisats]
-

Permet reingrés de persones que han passat confinament fora
del centre de serveis socials de tipus residencial o habitatge
supervisat per a persones grans, en situació de dependència,
persones amb discapacitat o amb diagnòstic de salut mental, en
el qual ja tenien plaça.

-

Prohibició nous ingressos fins 31.05.2020, amb excepcions (estat
greu de salut, cures que no es poden practicar en domicili, o
impossibilitat del cuidador).



BOIB núm. 75, de dia 07.05.2020.- Resolució del conseller d’Educació,
Universitat i Recerca de 5 de maig de 2020 per la qual es procedeix a
l’aixecament de la suspensió dels terminis i l’inici de diferents
procediments de la Direcció General de Formació Professional i
Ensenyaments Artístics Superiors [Aixecament suspensió terminis].



BOIB núm. 76, de dia 08.05.2020.- Resolució del conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball, de 7 de maig de 2020, per la qual es
constata l’existència de la causa de força major en els procediments
incoats per les empreses incloses en l’annex adjunt a aquesta Resolució,
en els termes i amb els efectes especificats a la part dispositiva
d’aquesta resolució [Declaració causa de força major ERTO envers
empreses Annex].



BOIB núm. 76, de dia 08.05.2020.- Resolució del conseller de Model
Econòmic, Turisme I Treball i President de l’Ibassal, de 7 de maig de
2020, per la qual s’aprova el protocol d’actuació en matèria de salut
laboral, en el marc de l'estratègia de resposta a la infecció pel COVID153
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19, en el sector de les empreses de seguretat [Protocols salut laboral
sector de les empreses de seguretat].


BOIB núm. 76, de dia 08.05.2020.- Resolució del conseller de Model
Econòmic, Turisme I Treball i President de l’Ibassal, de 7 de maig de
2020, per la qual s’aprova el protocol d’actuació en matèria de salut
laboral, en el marc de l'estratègia de resposta a la infecció pel COVID19, en el sector de neteja [Protocols salut laboral sector neteja].



BOIB núm. 76, de dia 08.05.2020.- Resolució del conseller de Model
Econòmic, Turisme I Treball i President de l’Ibassal, de 7 de maig de
2020, per la qual s’aprova el protocol d’actuació en matèria de salut
laboral, en el marc de l'estratègia de resposta a la infecció pel COVID19, en el sector del taxi [Protocols salut laboral sector taxi].



BOIB núm. 76, de dia 08.05.2020.- Resolució de la consellera de Salut
i Consum de 7 de maig de 2020 per la qual s’adopten mesures
organitzatives amb relació a centres, serveis i establiments sanitaris de
titularitat privada de règim ambulatori, en el marc de l’estratègia de
resposta a la infecció pel SARS-CoV-2 [Aixecament suspensió activitat
assistencial]
-



Aixecar la suspensió de l'activitat assistencial de titularitat privada
en el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears de les
consultes d‘odontologia, estomatologia, implantologia o dels
centres i clíniques dentals i de les consultes i centres de
podologia que s'ordenà per resolució de 20 d'abril de 2020, la
qual resta sense efectes.

BOIB núm. 77, de dia 09.05.2020.- Decret llei 7/2020, de 8 de maig,
pel qual s’estableixen mesures urgents en l’àmbit de l’educació per fer
front als efectes de l’emergència sanitària ocasionada pel COVID-19
[Educació]
-

Regula processos d'adscripció i admissió del proper curs escolar
2020-2021, i els procediments de selecció i els sistemes i
procediments de provisió de places de personal docent no
universitari al servei de la CAIB.
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BOIB núm. 77, de dia 09.05.2020.- Resolució de la consellera
d’Hisenda i Relacions Exteriors de 30 d’abril de 2020 per la qual es
modifica l’annex al Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2018-2020, aprovat
mitjançant l’Acord del Consell de Govern de 9 de març de 2018
[Modificació Pla Estratègic per augment famílies vulnerables].



BOIB núm. 77, de dia 09.05.2020. Resolució de la consellera
d’Hisenda i Relacions Exteriors de 28 d’abril de 2020 per la qual es
modifica l’annex al Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2018-2020, aprovat
mitjançant l’Acord del Consell de Govern de 9 de març de 2018
[Modificació Pla Estratègic].



BOIB núm. 77, de dia 09.05.2020. Resolució del conseller de
Mobilitat i Habitatge, a proposta del director general d’Habitatge,
per la qual s'aprova la segona concessió parcial de les ajudes per al
lloguer d'habitatges durant l’any 2019 i es reconeix l'obligació a favor de
391 beneficiaris de l'ajuda destinada a subvencionar el lloguer, de
conformitat amb la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 2
de setembre de 2019, per la qual es convoquen les ajudes per al lloguer
d'habitatges durant l’any 2019, en el marc del Reial decret 106/2019, de
9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021
[segona concessió parcial ajudes lloguer].



BOIB núm. 78, de dia 10.05.2020. Decret 2/2020, de 10 de maig, de la
presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa la realització
d’accions de control sanitari dels passatgers i tripulacions de transports
aeris i marítims entre les illes de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, en prevenció de la transmissió del SARS-CoV-2 [control
sanitari viatges aeris i marítims]:
-



Control sanitari obligatori (temperatura, qüestionari i valoració)
passatgers i tripulacions transport aeri o marítim.
Annex amb protocol d’actuació.

BOIB núm. 79, de dia 11.05.2020. Resolució del conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball, d’11 de maig de 2020, per la qual es
constata l’existència de la causa de força major en els procediments
incoats per les empreses incloses en l’annex adjunt a aquesta Resolució,
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en els termes i amb els efectes especificats a la part dispositiva
d’aquesta resolució [Declaració causa de força major ERTO envers
empreses Annex].


BOIB núm. 79, de dia 11.05.2020.- Resolució del conseller de Model
Econòmic, Turisme I Treball i President de l’Ibassal, de 11 de maig
de 2020, per la qual s’aprova el protocol d’actuació en matèria de salut
laboral, en el marc de l'estratègia de resposta a la infecció pel COVID19, en el sector d’oficines [Protocols salut laboral sector oficines].



BOIB núm. 80, de dia 12.05.2020. Resolució per la qual es dicten
instruccions en relació amb les visites als serveis socials de tipus
residencial i als habitatges supervisats per a persones grans en situació
de dependència, persones amb discapacitat o diagnòstic de salut
mental, durant el període d’alarma ocasionada per la COVID-19 [règim
visites centres residencials i habitatges supervisats]
-



BOIB núm. 80, de dia 12.05.2020.- Resolució per la qual es dicten
instruccions en relació amb la reactivació dels serveis socials
d’atenció a persones grans en situació de dependència, a persones amb
discapacitat o diagnòstic de salut mental i d’atenció primerenca durant
el període d’alarma ocasionada per la COVID-19 [reactivació serveis
socials atenció gent gran]
-



Permet visites individuals, per persones sense símptomes i sense
contacte amb positius, a centres sense casos actius, amb cita
prèvia i amb un màxim de 20 minuts, amb mesures i supòsits
excepcionals en cas d’acompanyament final.

reactivació dels serveis socials d'atenció a persones grans en
situació de dependència, persones amb discapacitat o diagnòstic
de salut mental i d'atenció primerenca.

BOIB núm. 80, de dia 12.05.2020.- Resolució del conseller d'Educació,
Universitat i Recerca de 7 de maig de 2020 per la qual s'aproven les
instruccions per adequar els criteris de promoció i titulació dels
alumnes dels ensenyaments de formació professional del sistema
educatiu de les Illes Balears com a conseqüència de l’Ordre
EFP/365/2020, de 22 d'abril, per la qual s'estableixen el marc i les
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directrius d'actuació per acabar el curs 2019-2020 i iniciar el curs 20202021 davant la situació de crisi ocasionada pel COVID-19 [Criteris
promoció FP].


BOIB núm. 80, de dia 12.05.2020.- Resolució del director general de
Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 8 de
maig de 2020 per la qual es modifica el calendari de desenvolupament
de la prova d’accés als cicles formatius de grau superior convocada per
la Resolució del director general de Formació Professional i
Ensenyaments Artístics Superiors de 27 de gener de 2020 per la qual es
convoca la prova d’accés als cicles formatius de grau superior de
formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes
sobre l’organització [Modificació calendari proves accés cicles
formatius grau superior FP].



BOIB núm. 80, de dia 12.05.2020.- Resolució del director general de
Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 8 de
maig de 2020 per la qual es modifica el calendari de desenvolupament
de la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà convocada per la
Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments
Artístics Superiors de 27 de gener de 2020 per la qual es convoca la
prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà de formació
professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre
l’organització [Modificació calendari proves accés cicles formatiu
grau mitjà FP].



BOIB núm. 80, de dia 12.05.2020.- Resolució de la presidenta del
FOGAIBA sobre l'emissió de informes sectorials complementaris per a
la gestió d'ajuts a la micro, petita i mitjana empresa agrària i pesquera
per a operacions de finançament de liquiditat per mitigar l'efecte de
l'estat d'alarma [Ajudes finançament liquiditat FOGAIBA petita i
mitjana empresa].



BOIB núm. 81, de 13.05.2020.- Ordre conjunta de la consellera de
Salut i Consum i dels consellers de Model Econòmic, Turisme i Treball, i
de Mobilitat i habitatge de 12 de maig de 2020 per la qual s’actualitzen
les mesures establertes a l’Ordre conjunta de la consellera de Salut i
Consum i dels consellers de Model Econòmic, Turisme i Treball, i de
Mobilitat i Habitatge de 25 de març de 2020 per la qual es va aprovar el
Protocol de mesures preventives sanitàries per limitar la propagació i el
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contagi del COVID-19 en el sector de la construcció [Actualització
Protocols salut laboral sector construcció].


BOIB núm. 82, de 14.05.2020.- Acord del Consell de Govern de 13 de
maig de 2020 pel qual es deixa sense efectes la restricció absoluta de
visites a les residències de gent gran, tant públiques com privades, de
l’Acord del Consell de Govern de 16 de març de 2020 pel qual
s’estableixen mesures d’especial protecció de les persones grans a les
residències i dels centres de menors [Aixecament restricció visites
residències gent gran]



BOIB núm. 82, de 14.05.2020.- Resolució de la directora general de
Política Lingüística de 12 de maig de 2020 de modificació de la
Resolució de 5 de novembre de 2019 per la qual es convoquen les
proves de gener de 2020 per obtenir els certificats oficials de
coneixements de llengua catalana que expedeix la Conselleria
d’Educació, Universitat i Recerca [Modificació calendari proves de
català]



BOIB núm. 83, de dia 15.05.2020.- Resolució del conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball, de 14 de maig de 2020, per la qual es
constata l’existència de la causa de força major en els procediments
incoats per les empreses incloses en l’annex adjunt a aquesta Resolució,
en els termes i amb els efectes especificats a la part dispositiva
d’aquesta resolució [Declaració causa de força major ERTO envers
empreses Annex].



BOIB núm. 83, de dia 15.05.2020.- Resolució del conseller de Model
Econòmic, Turisme I Treball i President de l’Ibassal, de 14 de maig de
2020, per la qual s’actualitzen les mesures establertes a la Resolució del
conseller de Model Econòmic, Turisme I Treball i President de l’Ibassal,
de 4 de maig de 2020, per la qual es va aprovar el protocol d’actuació en
matèria de salut laboral, en el marc de l'estratègia de resposta a la
infecció pel COVID-19, en el sector de perruqueries i centres d’estètica
[Actualització Protocols salut laboral sector perruqueries i centres
d’estètica].
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