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Circular 20/14 – 25 de març de 2020 

 

Coronavirus: Publicacions al BOE 

 

Benvolguts i benvolgudes, 

 

Per a la vostra informació, us comuniquem que avui s’han publicat diferents 

disposicions al BOE número 82 que són del vostre interès i que us adjuntem: 

 

1. Correcció d’errors del Reial Decret-llei 7/2020, de 12 de març, pel qual 

s’adopten mesures urgents per respondre a l’impacte econòmic del COVID-19 

 

S’introdueix el CNAE 2009 “553 Càmpings i aparcaments per a caravanes”, la qual 

cosa significa que aquesta tipologia d’allotjaments turístics, podran demanar les 

línies ICO-COVID, que fins ara amb l’error de CNAE no ho podien sol·licitar.  

 

 

2. Ordre TMA/277/2020, de 23 de març, per la qual es declaren serveis essencials 

a determinats allotjaments turístics i s’adopten disposicions complementàries 

 

D'aquesta ordre es destaca el següent: 

 Els allotjaments turístics que es nomenen a l’annex 1 d’aquesta ordre, 

romandran tancats al públic en general però hauran de permetre l’allotjament 

aquells treballadors que han de realitzar tasques de manteniment, 

assistència sanitària, reparació i execució d’obres d’interès general, 

abastiment de productes agraris i pesquers, i tripulacions de bucs 

pesquers, així com serveis complementaris d’aquests, de l’àmbit 

sanitari, portuari, aeroportuari, viari i ferroviari, alimentari, salvament 

i seguretat marítima, la instal·lació, manteniment de xarxes de 

telecomunicacions i centres de processos de dades, subministrament 
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d’energia i aigua, subministrament i serveis de transport de 

mercaderies i viatgers relacionats a les activitats permeses pel Reial 

Decret 463/2020. També pels serveis essencials com les forces i 

cossos de seguretat.  

 El llistat de l’annex 1 es podrà ampliar, modificar, revisar o actualitzar quan 

sigui necessari per garantir la prestació dels serveis. 

 Aquests allotjaments permetran l’allotjament de persones que han de 

desplaçar-se per atendre a persones grans, menors, dependents, persones 

amb discapacitat, persones especialment vulnerables o amb necessitats 

d’atenció sanitària.  

 La resta d’allotjaments que no figurin el llistat de l’annex 1 d’aquesta ordre 

podran prestar allotjament exclusivament als col·lectius mencionats 

anteriorment, complint les mesures i instruccions de protecció indicades pel 

Ministeri de Sanitat.  

 Tots aquests allotjaments prestaran serveis de restauració i qualsevol 

altre servei que resulti necessari per a la correcta prestació del servei 

d’allotjament, sempre i quan estiguin habilitats per fer-ho, i exclusivament 

per a les persones que tinguin allotjades.  

 Es podrà permetre l’accés a les instal·lacions, els banys i a serveis de 

restauració als transportistes professionals de mercaderies, encara que no 

estiguin allotjats, complint les mesures i instruccions de protecció indicades 

pel Ministeri de Sanitat.  

 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte al respecte.  

 

Rebeu una cordial salutació,  
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