
 

 

 

 

 

MARC LEGAL I MARCS DE REFERÈNCIA: 

 

1. MARC ACADÈMIC 
 

▪ Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la 
pandèmia. Departament Educació. 

▪ Preguntes més freqüents i Guia per elaborar el pla d’organització dels centres 
educatius per al curs 2010-2021. Departament Educació. 

 

2. La normativa aplicable en matèria del Coronavirus 
COVID-19, es la següent: 

▪ Reial Decret-llei 6/2020, de 10 de març, per al qual s’adopten determinades 
mesures urgents en l’ àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf 

▪ Reial Decret-llei 7/2020, de 12 de març, per al qual s’adopten mesures urgents per 
a respondre a l‘ impacte econòmic del COVID-19. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf 

▪ Reial Decret 463/2020, de 14 de març, per el qual es declara l’estat d’ alarma per a 
la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada per al COVID-19. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf 

▪ Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de Mesures urgents extraordinàries per a 
fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf 

▪ Reial Decret 465/2020, de 17 de març, per al qual es modifica el RD463/2020, de 
14 de març, per al qual es declara l’ estat d’ alarma per a la gestió de la situació de 
crisis sanitària ocasionada per al COVID-19. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf   

▪ Ordre INT/262/2020, de 20 de març, per la qual es desenvolupa el Real Decret 
463/2020, de 14 de març, per el qual es declara el estat d’alarma per a la gestió de 
la situació de crisis sanitària ocasionada por el COVID-19, en matèria de tràfic i 
circulació de vehicles a motor. https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-
2020-3946.pdf 
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▪ Ordre INT/284/2020, de 25 de març, per la qual es modifica la Ordre INT/ 262/2020, 
de 20 de març, per la qual es desenvolupa el Real Decret 463/2020, de 14 de març, 
per al qual es declara el estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis 
sanitària ocasionada per al COVID-19, en matèria de tràfic i circulació de vehicles a 
motor. https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4065.pdf 

▪ Reial Decret-llei 8/2020 9/2020, de 27 de març, per al qual s’ adopten mesures 
complementàries en l’ àmbit laboral, per a pal·liar els efectes derivats del COVID-
19.https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4152.pdf 

▪ Reial Decret-llei 10/2020, de 29 de març, per al qual es regula un permís retribuït 
recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis 
essencials, amb la fi de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita 
contra el COVID-19. https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-
4166.pdf 

▪ Ordre SND/307/2020, de 30 de març, per la qual se estableixen els criteris 
interpretatius per a la aplicació del RDL 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.https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-
4196.pdf 

▪ Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, per al qual s’ adopten mesures urgents 
complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-
19.https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf 

▪ Resolució de 9 d’ abril de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ ordena la 
publicació de l’ Acord d’ autorització de la pròrroga de l’ estat d’alarma declarat per 
al Real Decreto 463/2020, de 14 de març. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4406.pdf 

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

5088https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5088 
 

▪ Ordre SND/458/2020, de 30 de maig, per a la flexibilització de determinades 

restriccions d'àmbit nacional establertes després de la declaració de l'estat d'alarma 

en aplicació de la fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5469 

 Reial Decret 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i 

coordinació per a fer front a la crisis sanitària ocasionada per el COVID-19. 

 
 Pla de Represa del Sector Cultural Arts Escèniques i musicals del 19 de Juny de 

2020. 
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3. RECOMANACIONS NETEJA D’ESPAIS 
 

 https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-

ncov/materialdivulgatiu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf 

 

 https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-

ncov/materialdivulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-

humana.pdf  

 

 https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-

ncov/materialdivulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrencia-humana.pdf 

 

 https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019ncov/administracio-local/ 
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