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  Març2020 

Circular 7 /2020 

Reial Decret 463/2020, de 14 de Març, pel que es declara l’estat d’alarma 

per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 

 
Apreciats clients, 
 
Davant la situació generada per l’evolució del COVID-19, finalment el passat dissabte l’Estat 
Espanyol ha declarat l’estat d’alarma amb la finalitat d’afrontar la situació d’emergència 
sanitària provocada per aquest virus a tot el territori nacional per un període de 15 dies naturals, 
és a dir, en principi fins el proper 29 de març del 2020, a no ser que de forma expressa es declari 
pròrroga de la situació. A continuació passem a donar detall de tot el que es tracta en el RD, tot 
i que no sigui estrictament en matèria laboral, ja que estem a l’espera que l’executiu aprovi 
mesures al respecte que fins a data d’avui encara no ha fet. 
 
Durant la vigència de l’estat d’alarma les persones únicament podran circular per les vies d’ús 
públic per 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 al lloc de treball per efectuar la prestació laboral, professional o 

empresarial. 
d) Retorn al lloc de residencia habitual. 
e) Assistència i cura de gent gran, menors, depenents, persones amb discapacitat o 

persones especialment vulnerables. 
f) Desplaçaments a entitats financeres i d’assegurances. 
g) Per causes de forma major o situació de necessitat. 
h) Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga que haurà de fer-se individualment, tret 

que s’acompanyi a persones amb discapacitat o per altra causa justificada. 
 
Igualment es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per la 
realització de les activitats referides a l’apartat anterior o pel reposament a benzineres o 
estacions de servei. 
En tot cas, en qualsevol desplaçament, s’hauran de respectar les recomanacions i obligacions 
dictades per les autoritats sanitàries, quedant habilitat el Ministre de l’Interior per acordar el 
tancament a la circulació de carreteres o trams d’aquestes que per raons de salut pública, 
seguretat o fluïdesa del trànsit o la restricció en aquestes de l’accés a determinats vehicles pels 
mateixos motius. 
 
Una altra de les mesures adoptades pel RD indicat és que es podrà acordar, d’ofici o a sol·licitud 
de les comunitats autònomes o de les entitats locals, que es practiquin requises temporals de tot 
tipus de béns necessaris per l’acompliment de les finalitats previstes en el RD, i en particular per 
la prestació dels serveis de seguretat, o dels operadors crítics o essencials. En els mateixos 
termes, podrà imposar-se la realització de prestacions personals obligatòries imprescindibles per 
la consecució de les finalitats d’aquest RD. 
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Com a mesures de contenció en l’àmbit educatiu i de la formació, es suspèn l’activitat educativa 
presencial en tots els centres i etapes, cicles, graus, curos i nivells d’ensenyament, inclòs 
l’ensenyament universitari, així com qualsevol altra activitat educativa o de formació impartida 
en altres centres públics o privats. Únicament es mantindran les activitats educatives a traves de 
les modalitats a distància i “on- line”, sempre que resulti possible. 
 
Pel que respecta a mesures de contenció en l’àmbit de l’activitat comercial, equipaments 
culturals, establiments i activitats recreatives, activitats d’hosteleria i restauració i d’altres 
addicionals, és suspèn l’obertura al públic dels locals i establiments minoristes excepte: 
 

• Establiments comercials minoristes d’alimentació, begudes i productes i béns de primera 
necessitat 

• Establiments farmacèutics, mèdics, òptiques i productes ortopèdics i higiènics 

• Perruqueries (segons ordre d’última hora aquests comerços no queden autoritzats a 

obrir) 

• Premsa i papereria 

• Combustible per l’automoció  

• Estancs 

• Equips tecnològics i de telecomunicacions 

• Aliments per animals de companyia 

• Comerç per internet, telefònic o correspondència 

• Tintoreries i bugaderies  
  
Es suspèn qualsevol altre activitat o establiment que sota judici de l’autoritat competent pugui 
suposar un risc de contagi. 
La permanència als establiments comercials en que la seva obertura estigui permesa haurà de 
ser l’estrictament necessària perquè els consumidors puguin realitzar l’adquisició d’aliments i 
productes de primera necessitat, quedant suspesa la possibilitat de consum de productes en els 
propis establiments. S’evitaran aglomeracions i es controlarà que els consumidors i treballadors 
mantinguin la distancia de seguretat d’almenys 1 metre per evitar possibles contagis. 
 
Es suspèn l’obertura al públic dels museus, arxius, biblioteques, monuments i dels locals i 
establiments en que es desenvolupin espectacles públics, les activitats esportives i d’oci indicats 
en l’Annex 1 i  que adjuntem també en aquesta circular.  
També es suspenen les activitats d’hosteleria i restauració, poden prestar-se exclusivament 
serveis d’entrega a domicili. 
Així mateix, es suspenen les berbenes, desfilades i festes populars. 
 
El RD també estableix mesures de contenció en relació amb els llocs de culte i amb les cerimònies 
civils i religioses i també mesures dirigides a reforçar el Sistema Nacional de Salut en tot el 
territori nacional per la protecció de persones, béns i llocs, podent imposar als funcionaris i 

treballadors al servei de les autoritats civils sanitàries de les administracions públiques  serveis 

extraordinaris per la seva duració o naturalesa. Aquestes mesures garantiran la possibilitat de 

determinar la millor distribució en el territori nacional de tots els mitjans tècnics i personals 

d’acord amb les necessitats que es posin de manifest en la gestió d’aquesta crisi sanitària. El 
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personal i centres i establiments de caràcter militar contribuiran a reforçar el Sistema Nacional 

de Salut en tot el territori nacional. 

S’inclouen també mesures per l’assegurament del subministro de béns i serveis necessaris per 

la protecció de la salut pública com intervenir i ocupar transitòriament indústries, fàbriques, 

tallers, explotacions o locals de qualsevol naturalesa, inclosos els centres de serveis i 

establiments sanitaris de titularitat privada, així com aquells que desenvolupin la seva activitat 

en el sector farmacèutic; practicar requises temporals de tot tipus de béns i imposar prestacions 

personals obligatòries en aquells casos en que resulti necessari per l’adequada protecció de la 

salut pública, en el context d’aquesta crisi sanitària. 

 

Pel que fa a les mesures de transport públic de viatgers per carretera, ferroviaris, aeris i marítim 

no sotmesos a contracte públic, els operadors de transport reduiran l’oferta total d’operacions 

en un 50% com a mínim.  

Els serveis de transport públic de viatgers per carretera, ferroviaris, aeris i marítim sotmesos a 

contracte públic reduiran la seva oferta total d’operacions en almenys els següents 

percentatges: 

 

. Serveis ferroviaris de mitja distància: 50% 

. Serveis ferroviaris mitja distància-AVANT: 50% 

. Serveis regulars de transport de viatgers per carretera:  50% 

. Serveis de transport aeri sotmesos a obligacions de servei públic:  50% 

. Serveis de transport marítim sotmesos a contracte de navegació; 50% 

 

Els serveis ferroviaris de rodalies mantindran la seva oferta de serveis. 

Els sistemes de venta de bitllets on-line hauran d’incloure durant el procés de venta dels bitllets 

un missatge suficientment visible en el que es desaconselli viatjar tret per raons inajornables. 

 

S’adopten mesures per garantir l’abastament alimentari en els llocs de consum i el funcionament 

dels serveis dels centres de producció, permetent la distribució d’aliments des de l’origen fins 

els establiments comercials de venta al consumidor incloent magatzems, centres logístics i 

mercats de destí. 

 

També es regula el trànsit duaner i s’adoptaran les mesures necessàries per garantir el trànsit 

duaner en els punts d’entrada o punts d’inspecció fronterera ubicats als ports i aeroports, 

atenent de manera prioritària els productes que siguin de primera necessitat. 

 

També queda garantit el subministro d’energia elèctrica, productes derivats del petroli i gas 

natural.  

 

Finalment, queden suspesos els terminis en les lleis processals per totes les ordres 

jurisdiccionals, tret d’alguns procediments de la jurisdicció penal, procediments per la protecció 

de drets fonamentals, procediments de conflictes col·lectius i per la tutela de drets fonamentals 

i llibertats públiques, l’autorització judicial per l’ internament no voluntari per raó de trastorn 

psíquic o adopció de mesures o disposicions de protecció del meno, on el còmput dels terminis 

es reprendrà en el moment que perdi vigència el RD o les seves pròrrogues, en el cas. Tot i així, 

el jutge o tribunal podrà acordar la pràctica de qualsevol actuació judicial que sigui necessària 

per evitar perjudicis irreparables en els drets i interessos legítims de les parts en el procés. 
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També queden suspesos els terminis administratius i queden interromputs els terminis per la 

tramitació dels procediments de les entitats del sector públic, on el còmput dels terminis es 

reprendrà en el moment que perdi vigència el RD o les seves pròrrogues, en el cas.  

   
 
Davant de qualsevol dubte, restem a la seva disposició. 

 
Cordialment,  
 
Departament Laboral 
www.bna.cat 
 
 


