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Dimecres, 20 de maig de 2020 
 

• Ordre SND / 422/2020, de 19 de maig, per la qual es regulen les condicions 
per a l'ús obligatori de mascareta durant la situació de crisi sanitària 
ocasionada pel COVID-19. 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5142 
 
Amb vigència des del 21.05.2020, s'estableix l'ús obligatori de mascaretes per part de 
la població, i poden ser qualsevol tipus de mascareta, preferentment higièniques i 
quirúrgiques, que cobreixin nas i boca, havent observar, en tot cas, les indicacions de 
les autoritats sanitàries sobre el seu ús. 
L'obligació s'estableix per a les persones de 6 o més anys d'edat. S'eximeix de l'obligació 
a les persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que es pugui veure 
agreujada per l'ús de mascareta; les persones a les que l'ús de mascareta resulti 
contraindicat per motius de salut degudament justificats, o que per la seva situació de 
discapacitat o dependència presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva 
utilització; els supòsits de desenvolupament d'activitats en què, per la pròpia naturalesa 
d'aquestes, resulti incompatible l'ús de la mascareta; i els casos de força major o situació 
de necessitat. 
L'ús de mascareta serà obligatori a la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol 
espai tancat d'ús públic o que es trobi obert a el públic, sempre que no sigui possible 
mantenir una distància de seguretat interpersonal de al menys 2 metres. 
 
 
Divendres, 22 de maig de 2020 
 

• Ordre SND / 427/2020, de 21 de maig, per la qual es flexibilitzen certes 
restriccions derivades de l'emergència sanitària provocada pel COVID-19 a 
petits municipis i als ens locals d'àmbit territorial inferior. 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5218 
 
Flexibilitza certes restriccions en els municipis de menor grandària que encara es troben 
en Fase 0 i Fase 1 del Pla de transició cap a una nova normalitat. 
Aquesta disposició s'aplicarà als municipis i ens d'àmbit territorial inferior al municipi que 
tinguin menys de 10.001 habitants i densitat de població inferior a 100 habitants per 
quilòmetre quadrat. 
Deixen de ser d'aplicació les franges horàries previstes en l'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 per l'COVID- 
19, i l'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 ocasionada per 
l'COVID-19. 
En el cas dels desplaçaments per part dels menors de 14 anys, no és aplicable el límit 
d'un adult responsable i fins a tres nens recollit en l'article 3.1 de l'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, 
podent realitzar aquests desplaçaments tots els convivents en un mateix domicili. 
L'obertura de qualsevol dels establiments esmentats en aquesta ordre estarà 
condicionada a l'acompliment de les mesures generals i específiques en matèria 
d'higiene i prevenció recollides en l'Ordre SND / 414/2020, de 16 de maig. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5142
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5218


Per la resta, estableix condicions per a l'activitat dels mercats a l'aire lliure o de venda 
no sedentària, per a la reobertura d'establiments d'hostaleria i restauració, així com la 
flexibilització d'altres restriccions i, finalment, els procediments de cogobernanza amb 
les comunitats autònomes en aquesta matèria. 
 
Dissabte, 23 de maig de 2020 
 

• Resolució de 20 de maig de 2020, de al Congrés dels Diputats, per la qual 
s'ordena la publicació de l'Acord d'autorització de la pròrroga de l'estat 
d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5240 
 
Es fa pública l'autorització i el contingut de la pròrroga de l'estat d'alarma declarat pel 
Reial Decret 463/2020, de 14 de març, en els termes de la sol·licitud comunicada 
mitjançant acord de Consell de Ministres, de 19 de maig de 2020, 
 

• Ordre JUS / 430/2020, de 22 de maig, per la qual s'activa la fase 2 del Pla de 
desescalada per a l'Administració de Justícia davant el COVID-19. 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5241 
 
Activa la Fase 2 de el Pla de desescalada per a l'Administració de Justícia davant el 
COVID-19 que estableix l'annex II de l'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, que tindrà efectes des del 26 de maig de 2020. 
Modifica l'annex I de l'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 de manera que s'estableix l'obligatorietat de l'ús de mascareta serà 
obligatori en els casos que l'autoritat sanitària determini. Així mateix, s'estableix quins 
metges emetran els informes de baixa i alta en tots els casos d'afectació per coronavirus 
i a tots els treballadors / es que per la seva situació clínica o indicació d'aïllament ho 
necessitin. » 
Es fan públics els criteris d'aplicació de la Fase 2 
 

• Reial Decret 537/2020, de 22 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. 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5243 
 
Queda prorrogat 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. La pròrroga s'estendrà des de les 00:00 hores del dia 24 de maig de 
2020 fins les 00:00 hores del dia 7 de juny de 2020, i se sotmetrà a les mateixes 
condicions establertes en el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, i en les disposicions 
que el modifiquen, apliquen i desenvolupen, sense perjudici del que s'estableix en 
aquest Reial decret. 
A més, s'estableix que, amb efectes des del 4 de juny de 2020, s'ha d'aixecar la 
suspensió dels terminis processals, amb efectes des de l'1 de juny de 2020, el còmput 
dels terminis administratius que haguessin estat suspesos es reprendrà, o reiniciarà , i 
amb efectes des del 4 de juny de 2020, s'ha d'aixecar la suspensió dels terminis de 
prescripció i caducitat de drets i accions. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5240
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5241
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5243


Amb efectes des del 4 de juny de 2020, queden derogades les disposicions addicionals 
segona i quarta de Reial Decret 463/2020, de 14 de març i amb efectes des l'1 de juny 
de 2020, queda derogada la disposició addicional tercera de l'esmentat Reial Decret . 
 

• Ordre SND / 440/2020, de 23 de maig, per la qual es modifiquen diverses 
ordres per a una millor gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 
en aplicació de el Pla per a la transició cap a una nova normalitat 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5265 
 
La disposició serà efectiva des de les 00:00 hores del dia 25 de maig de 2020 i mantindrà 
la seva eficàcia durant tota la vigència de l'estat d'alarma i les seves possibles 
pròrrogues 
Modifica l'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. 
Modifica l'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. 
Pel que fa a la Fase 1, modifica l'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, de manera que per a determinades unitats territorials es permet la 
mobilitat interterritorial entre municipis limítrofs de trànsit habitual per a la realització 
d'activitats socioeconòmiques, es modifiquen les condicions de reobertura a el públic de 
tots els locals i establiments en els quals es desenvolupin actes i espectacles culturals. 
També s'incorpora una nova regulació de condicions per al desenvolupament d'activitats 
de formació pràctica presencial per a personal ferroviari i es flexibilitzen els 
desplaçaments de la població infantil i pràctica de l'activitat física no professional i les 
condicions per al desenvolupament d'activitats relacionades amb obres d'intervenció en 
edificis 
Modifica l'Ordre TMA / 400/2020, de 9 de maig, per la qual s'estableixen les condicions 
a aplicar en la fase 1 de la desescalada en matèria de mobilitat i es fixen altres requisits 
per garantir una mobilitat segura. 
Pel que fa a la fase 2, modifica l'Ordre SND / 414/2020, de 16 de maig, per a la 
flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional establertes després de la 
declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició cap a 
una nova normalitat, pel que fa a les visites a habitatges tutelats, centres residencials 
de persones amb discapacitat i centres residencials de persones grans, a l'ús de les 
platges, condicions per al desenvolupament de les activitats de turisme actiu i natura i 
altres activitats d'oci, mesures de flexibilització en l'àmbit educatiu i de la formació, i les 
condicions per al desenvolupament d'activitats de formació pràctica presencial per a 
personal ferroviari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5265


-  DOGC  
 
 
Dimecres, 20 de maig de 2020 
 

• RESOLUCIÓ SLT/1079/2020, de 19 de maig, per la qual es deixa sense 
efectes, en l'àmbit dels serveis funeraris, la suspensió de les activitats de 
vetlla de persones mortes per la COVID-19 en instal·lacions públiques i 
privades, establerta en la Resolució SLT/737/2020, de 13 de març, per la 
qual s'adopten mesures complementàries per a la prevenció i control de la 
infecció per SARS-CoV-2. 

 
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&d
ocumentId=873518&language=ca_ES 
 
Amb efectes a partir del 20.05.2020 es deixa sense efectes, en l'àmbit dels serveis 
funeraris, la suspensió de les activitats de vetlla de persones mortes per la COVID-19 
en instal·lacions públiques i privades, establerta en la Resolució SLT/737/2020, de 13 
de març, per la qual s'adopten mesures complementaries per a la prevenció i el control 
de la infecció pel SARS-CoV-2. 
 
 
-  DOUE 

Dimecres, 20 de maig de 2020 
 

• REGLAMENT (UE) 2020/672 DEL CONSELL de 19 de maig de 2020 relatiu a 
la creació d'un instrument europeu de suport temporal per atenuar els 
riscos d'atur en una emergència (SURE) arran del brot de COVID-19 

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.159.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:159:TO
C 
 
Aquest Reglament estableix l'instrument europeu de suport temporal per atenuar els 
riscos d'atur en una emergència (SURE) i així combatre l'impacte del brot de COVID-19 
i respondre a les seves conseqüències socioeconòmiques. 
El Reglament estableix les condicions i els procediments pels quals la Unió podrà 
proporcionar assistència financera a un Estat membre que pateixi, o corri el risc de patir, 
una pertorbació econòmica greu provocada pel brot de COVID-19 perquè financi, 
principalment, règims de reducció de el temps de treball o mesures similars destinades 
a protegir els treballadors per compte propi i per compte aliè i, d'aquesta manera, reduir 
la incidència de la desocupació i la pèrdua d'ingressos, així com perquè financi, de 
manera accessòria, algunes mesures relacionades amb la salut, en particular en el lloc 
de treball. 
L'import màxim de l'assistència financera no ha d'excedir de 100 000 000 000 euros per 
tots els estats membres. 
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