Ordre TMA / 259/2020, de 19 de març, per la qual es dicten
instruccions sobre transport per carretera, i que entren en vigor
avui:
Transport públic de mercaderies per carretera.
1. En els transports públics de mercaderies per carretera estarà permès que vagin
dues persones a la cabina del vehicle, quan sigui necessari per raó del tipus de
transport a realitzar.
2. En tot cas, hauran d´observar les mesures i instruccions de protecció indicades
pel Ministeri de Sanitat tendents a evitar el contagi de l'COVID-19.
Obertura de tallers de reparació i manteniment de vehicles.
1. Per tal de garantir l'adequat funcionament de les operacions de transport de
mercaderies i assegurar el necessari abastiment de productes a la població, així
com dels transports permesos en el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, es
permet la obertura de tallers de reparació i manteniment de vehicles de motor, així
com els establiments d'activitats connexes de venda de peces i accessoris amb
venda directa als tallers de reparació, però sense obertura a al públic general.
2. En tot cas, hauran de observar les mesures i instruccions de protecció indicades
pel Ministeri de Sanitat tendents a evitar el contagi de l'COVID-19.

Instrucció de 19 de març de 2020, de l'Ministeri de Sanitat, per la
qual s'estableixen criteris interpretatius per a la gestió de la
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
Es permetrà que les persones amb discapacitat, que tinguin alteracions
conductuals, com ara persones amb diagnòstic d'espectre autista i conductes
disruptives, les cuals es vegin agreujades per la situació de confinament derivada
de la declaració de l'estat d'alarma, puguin sortir acompanyades a circular per les

vies d'ús públic, sempre que es respectin les mesures necessàries per evitar el
contagi.

Ordre SND / 257/2020, de 19 de març, per la qual es declara la
suspensió d'obertura a l'públic d'establiments d'allotjament
turístic, d'acord amb l'article 10.6 de 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.
S'acorda, en tot el territori nacional, la suspensió d'obertura a l'públic
d'establiments d'allotjament turístic de:
•
•
•
•
•

hotels i allotjaments similars,
allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada,
càmpings,
aparcaments de caravanes i
altres establiments similars.

Nota: Amb caràcter excepcional, queda permesa la prestació dels serveis de
vigilància, seguretat i manteniment en aquests establiments.
Pel que fa als establiments d'allotjament turístic de llarga estada i de temporada:
Queda permesa l'obertura a el públic d'aquells establiments turístics previstos
anteriorment que alberguen clients que, en el moment de declaració de l'estat
d'alarma, es trobin allotjats de manera estable i de temporada, sempre que els
seus ocupants comptin amb les infraestructures, en els seus propis espais
habitacionals, per poder dur a terme les activitats de primera necessitat en els
termes que estableix el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara
el estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel
COVID-19.
IMPORTANT! Aquests establiments no podran admetre a nous clients fins
que finalitzi la suspensió prevista.

