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ESTAT D’ALARMA
QUÈ ÉS?
L'estat d'alarma serà declarat pel Govern mitjançant decret acordat en Consell 
de Ministres per un termini màxim de 15 dies, donant compte al Congrés dels 
Diputats, reunit immediatament a aquest efecte i sense l'autorització dels quals 
no podrà ser prorrogat aquest termini. El decret determinarà l'àmbit territorial al 
fet que s'estenen els efectes de la declaració. 

L'estat d'alarma es declara quan es produeixi alguna de les següents alteracions 
greus de la normalitat: 
a) Catàstrofes, calamitats o desgràcies públiques, com ara terratrèmols, inunda-
cions, incendis urbans i forestals o accidents de gran magnitud.
 b) Crisis sanitàries, com ara epidèmies i situacions de contaminació greus. 
c) Paralització de serveis públics essencials per a la comunitat, quan no es garan-
teixi el que es disposa en els articles 28.2, 37.2, de la Constitució, o concorri 
alguna de les altres circumstàncies o situacions contingudes en aquest article.
 d) Situacions de manca de productes de primera necessitat. Com que l'Organit-
zació Mundial  de la Salut (OMS) va elevar l’11 de març de 2020 la situació 
d'emergència de salut pública ocasionada pel COVID-19 a pandèmia internacio-
nal, la rapidesa en l'evolució dels fets, a escala estatal i internacional, requereix 
l'adopció de mesures immediates i eficaces per: 
• protegir la salut i seguretat dels ciutadans 
• contenir la progressió de la malaltia 
• reforçar el sistema de salut pública.
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RD 463/2020
Aquest Reial Decret, publicat en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 14 de març 
de 2020 i que va entrar en vigor en el moment de la seva publicació estableix la 
declaració de l'ESTAT D'ALARMA a l'empara del que es disposa en l'article quart, 
apartats b) i d), de la Llei orgànica 4/1981, d'1 de juny, dels estats d'alarma, ex-
cepció i lloc, es declara l'estat d'alarma amb la finalitat d'afrontar la situació 
d'emergència sanitària provocada pel coronavirus COVID-19. 

S’hi detallen les mesures imprescindibles per fer front a la situació i que resulten 
proporcionades a l'extrema gravetat d'aquesta, i no suposen la suspensió de cap 
dret fonamental, tal com preveu l'article 55 de la Constitució.



#
Q

ue
d

at
A

C
as

aM
ar

ra
tx

í
ESTABLIMENTS
QUE PODEN OBRIR

Farmàcies

Supermercats

Òptiques

Ortopèdies

Benzineres

Venda de premsa

Estancs

Clíniques sanitàries

Tendes d’equips tecnològics i
telecomunicacions

Tendes d’articles de primera
necessitat

Entitats bancàries

Locals de venta d’aliments
per a animals de companyia

Tintoreries

Tallers d'automoció. Podran realitzar la seva prestació laboral amb obertura al públic exclusivament 
per a reparació de vehicles (no venda de peces), si bé els propietaris/empleats han d’observar les 
recomanacions i obligacions dictades per les autoritats sanitàries en la seva relació amb els clients.

Establiments de menjar preparat. Podran realitzar la seva activitat exclusivament a través del servei 
d'enviament a domicili. En tot cas, els repartidors en la interacció amb els clients han d'observar les 
recomanacions i obligacions dictades per les autoritats sanitàries.

Floristeries. Aquests establiments només podran exercir la seva activitat a través de la modalitat de 
comerç per internet o telefònic, havent de fer ús del servei a domicili per al lliurament dels seus arti-
cles.

Establiments multipreu. Estaran subjectes a les mateixes consideracions que la resta de comerços 
d'alimentació i béns de primera necessitat sempre que la venda d'aquests productes es trobin empa-
rats per la llicència d'obertura.

· La permanència en els establiments comercials oberts haurà de ser l'estrictament necessària per tal 
que els consumidors puguin realitzar l'adquisició d'aliments i productes de primera necessitat; 
i quedarà suspesa la possibilitat de consum de productes en els propis establiments. 

· En tot cas, s'evitaran aglomeracions i es controlarà que els consumidors i els treballadors mantin-
guin la distància de seguretat de, com a mínim, un metre a fi d'evitar possibles contagis.
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ESTABLIMENTS
OBLIGATS A TANCAR
Culturals 
Museus 
Arxius 
Biblioteques 
Monuments 
Espectacles públics 

Entreteniment
Cafè-espectacle 
Circs Locals d’exhibicions 
Sales de festes 
Restaurant-espectacle  
Auditoris 
Cinemes 
Pavellons de Congressos 
Sales de concerts 
Sales de conferències 
Sales d’exposicions
Sales multiús 
Teatres
 
Hosteleria i restauració 
Tavernes i bodegues 
Cafeteries
Bars
Cafè-bars 
Xocolateries, 
Geladeries, 
Pastisseries
Restaurants
Autoserveis de restauració 
Bars-restaurant 
Bars i restaurants d’hotels
Terrasses
Càmpings 

Esportius 
Locals o recintes tancats 
Camps de futbol, rugbi, beisbol i similars 
Camps de bàsquet, handbol i similars 
Camps de tir al plat i similars 
Pistes de tennis i similars 
Pistes de patinatge 
Piscines 
Locals de boxa, lluita, judo i similars 
Circuits permanents de motocicletes, 
automòbils i similars 
Velòdroms 
Hipòdroms, canòdroms i similars 
Boleres i similars 
Gimnasos 
Pistes d’atletisme
Estadis

Establiments de combustible
· Aquells que disposin de lavabo han de 
facilitar-ne l’accés als conductors professionals
· Els serveis de neteja de vehicles romandran 
tancats
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RESTRICCIÓ A LA
LLIURE CIRCULACIÓ
Durant la vigència de l'estat d'alarma les persones únicament podran circular 
per les vies d'ús públic per a 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 residència habitual. 
e) Assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o 
persones especialment vulnerables. 
f) Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances. 
g) Per causa de força major o situació de necessitat. 
h) Qualsevol altra activitat d'anàloga naturalesa que haurà de fer-se individual-
ment, tret que s'acompanyi persones amb discapacitat o per una altra causa 
justificada. 

Igualment, es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d'ús 
públic per a la realització de les activitats referides en l'apartat anterior o per al 
proveïment de carburant en gasolineres o estacions de servei. En tot cas, en 
qualsevol desplaçament hauran de respectar-se les recomanacions i obligacions 
dictades per les autoritats sanitàries.
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RESTRICCIÓ A LA
LLIURE CIRCULACIÓ
Ocupants de vehicles:
Per a les activitats exemptes de limitació a l'efecte de la llibertat de circulació, les persones únicament 
podran circular a peu o amb mitjà de transport, per les vies o espais d'ús públic, de forma individual, 
excepte quan s'acompanyi persones amb discapacitat, menors, gent gran, o per una altra causa justifi-
cada.

Segona residència
Els habitatges usats com a segona residència no es consideren domicili habitual a efectes d'exempció 
de la limitació de circular per les vies públiques; per tant, no estan permesos aquest tipus de desplaça-
ments.

Custòdia de menors 
Continuen vigents les disposicions judicials que estableixen règims de visites per a mares i pares sepa-
rats/divorciats.

Altres circumstàncies
L’autoritat competent permet la realització d’activitats ineludibles, com ara: 

    • Assistència a parcel·les, cases de camp, etc., per a l'atenció d'horts
 particulars, animals de companyia, bestiar, etc.

    • Persones que per prescripció mèdica acreditada necessiten realitzar de
            activitats (caminar, prendre l'aire, etc.) fora del seu domicili.

Llocs de culte i cerimònies
Tanatoris, funeràries. Aquests locals tenen permesa l’obertura a el públic, si bé els responsables de 
l'organització de les cerimònies que s’hi duguin a terme han d'adoptar les mesures necessàries per 
evitar l’aglomeració de persones. En aquest sentit, es tindrà en compte que els assistents observen les 
recomanacions i obligacions dictades per les autoritats sanitàries.
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SANCIONS MÉS
COMUNS
Remoció d’espais precintats

Desobediència a l’autoritat

Realització d’espectacles públics o recreatius

Conductes que comportin un risc greu per a la
salut de la població

Incompliment de forma reiterada de les instruccions
donades per l’autoritat

Incompliment de les ordres, prohibicions 
i instruccions

 

100 - 600€

601 - 30.000€

30.000 - 600.000€

3.001 - 60.000€

1.501 - 30.000€

30.000 - 600.000€
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CONTROL A 
LES FRONTERES
Ordre INT/239/2020, de 16 de març, per la qual es restableixen els controls a 
les fronteres interiors terrestres amb motiu de la situació de crisi sanitària 
ocasionada pel COVID-19. El restabliment temporal dels controls a les fronte-
res interiors s'aplicarà des de 00.00 hores del 17 de març de 2020, fins a les 
24:00 hores del 26 de març de 2020 i afectarà les fronteres interiors terres-
tres. 

Només es permetrà l'entrada a territori estatal, per via terrestre, a les següents 
persones: 
a) Ciutadans espanyols. 
b) Residents a Espanya. 
c) Treballadors transfronterers. 
d) Aquelles que acreditin documentalment causes de força major o situació de 
necessitat. 

Queda exceptuat d'aquestes restriccions el personal estranger acreditat com a 
membre de les missions diplomàtiques, oficines consulars i organismes inter-
nacionals situats a Espanya, sempre que es tracti de desplaçaments vinculats a 
l'acompliment de funcions oficials. 

Amb la finalitat d'assegurar la continuïtat de l'activitat econòmica i de preser-
var la cadena de proveïment, aquestes mesures no són aplicables al transport 
de mercaderies.
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MESURES CONTRA
EL COVID-19
Segons l'Organització Mundial de la Salut, les mesures per fer front al COVID-19 
més eficaces per protegir-se un mateix i els altres són:

•Rentar-se les mans amb freqüència. 

•Cobrir-se la boca amb el colze o amb un mocador de paper en tossir. 

•Mantenir una distància de, com a mínim, 1 metre (3 peus) amb les persones que 
tussen o esternuden. 

•Evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca. 

•Mantenir-se informat i seguir les recomanacions dels professionals sanitaris.
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MÀSQUERES
DE PROTECCIÓ
Segons l'OMS, si no es presenten els símptomes respiratoris característics del 
COVID-19 (sobretot, tos) o no es cuida d'una persona que pugui haver con-
tret aquesta malaltia, no és necessari portar posada una màscara clínica. 

Recordi que les màscares d'un sol ús i només es poden utilitzar una vegada i 
tingui en compte també que, si no està vostè malalt o no cuida d'una persona 
que ho estigui, està malgastant una màscara. Les existències de màscares en 
el món s'estan esgotant, i l'OMS insta a utilitzar-les de manera assenyada. 

L'OMS aconsella fer un ús racional de les màscares clíniques per a no malba-
ratar innecessàriament ni usar indegudament uns utensilis que són valuosos. 

NORMES D’ÚS 
1. Recordi que només han d'usar màscara els treballadors sanitaris, els cuidadors i les persones amb 
símptomes respiratoris, com febre i tos. 
2. Abans de tocar la màscara, renti's les mans amb un desinfectant a base d'alcohol o amb aigua i sabó. 
3. Inspeccioni la màscara per veure si té rallades o forats. 
4. Orienti cap amunt la part superior (on hi ha la tira de metall). 
5. Asseguri's d'orientar cap a fora el costat correcte de la màscara (el costat acolorit). 
6. Col·loqui's la màscara sobre la cara. Pessigui la tira de metall o la vora rígida de la màscara per tal que 
s'adapti a la forma del nas. 
7. Tiri cap avall de la part inferior de la màscara per tal que li cobreixi la boca i la barbeta. 
8. Després d'usar-la, llevi's la màscara; retiri les cintes elàstiques de darrere de les orelles mantenint la
 màscara allunyada de la cara i la roba, per no tocar les superfícies potencialment contaminades de la màscara. 
9. Dipositi la màscara en un contenidor tancat immediatament després del seu ús. 
10. Renti's les mans després de tocar o rebutjar la màscara. Usi un desinfectant a base d'alcohol o, si estan 
visiblement brutes, renti-les amb aigua i sabó.
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PRÒRROGA DE
LA VIGÈNCIA DEL DNI
El Reial Decret-Llei de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'im-
pacte econòmic i social del COVID-19, aprovat el 17 de març en Consell de 
Ministres, ha acordat prorrogar durant un any la validesa dels Documents 
Nacionals d'Identitat (DNI) que caduquin des de l'entrada en vigor de l'estat 
d'alarma dissabte 14 de març. 

"Queda prorrogada per un any, fins al dia 13 de març de 2021, la validesa del 
Document Nacional d'Identitat de les persones majors d'edat titulars d'un 
document que caduqui des de la data d'entrada en vigor del 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“. 

També s'indica que "la pròrroga de la validesa del Document Nacional 
d'Identitat permetrà que puguin renovar-se, conforme al procediment actual, 
els certificats reconeguts incorporats al mateix document per igual període".




