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Ref.  

 

Resum de la declaració de l’estat 

d’alarma 
 

REIAL DECRET 463/2020, de 14 de març en virtut del qual es declara 

l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària causada pel COVID-19 
 

La declaració de l’estat d’alarma va entrar en vigor a l’Estat espanyol el 
passat 14 de març en virtut del que es preveu a la Llei Orgànica 4/1981 d’1 de 

juny dels estats d’alarma, excepció i setge. 

 
El període pel qual es declara l’estat d’alarma és de 15 dies, finalitzant, per 

tant, el proper 29 de març, tot i que no es descarta que aquest període es 

pugui ampliar.  
 

 Àmbit competencial: es nomena com autoritat competent el Govern de 
l’Estat qui podrà delegar als ministeris de sanitat, defensa, interior i 

transports l’adopció de les mesures corresponents segons el seu àmbit de 
competència. Les mesures que no quedin incloses en cap dels ministeris 

citats, l’autoritat competent serà el ministeri de sanitat. 

 

 Limitacions de la llibertat de circulació: es permet la lliure circulació, i 

només de forma individual, només en els següents casos: 
a) Adquisició d’aliments, productes farmacèutics o de primera 

necessitat. 
b) Assistència a centres sanitaris. 

c) Desplaçament al centre laboral. 

d) Retorn a la residència habitual. 

e) Assistència i cuida de persones dependents o especialment 

vulnerables. 

f) Per causa de força major. 
g) Igualment, mitjançant vehicle propi i pel corresponent proveïment 

de gasolina. 

 

 Àmbit educatiu: se suspèn tota l’activitat presencial de tots els centres, 
públics i privats, en tots els nivells formatius.  
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Ref.  

 Establiments comercials: se suspèn l’obertura de tot tipus 

d’establiments comercials oberts al públic amb les següents excepcions:  
 

a) establiments d’alimentació, begudes, productes i béns de primera 

necessitat. 
b) establiments farmacèutics, mèdics, òptiques i productes ortopèdics;  

c) establiments de venda de productes higiènics, perruqueries, premsa 
i papereria,  

d) establiments de venda de combustible per a l’automoció, estancs,  

e) establiments de venda d’equips tecnològics i de telecomunicacions;  

f) establiments d’aliments per a animals de companyia;  

g) establiments de comerç per internet, telefònic o correspondència;  

h) tintoreries i bugaderies. 
 

 Mesures per a garantir l’abastiment alimentari: s’assegura l’abastiment 
des de l’origen fins a l’establiment comercial, incloent magatzems, centres 

logístics i mercats de destí. 
 

 Trànsit duaner: es garanteix el trànsit duaner en els punts d’entrada o 
punts d’inspecció fronterera a ports i aeroports. S’atendrà de forma 

prioritària els productes de primera necessitat. 

 

 Mesures de transport: s’estableixen una sèrie de reduccions del transport 
públic de passatgers, garantint uns serveis en tots els àmbits de transport.  

 

 Serveis essencials: es garanteix el subministrament de serveis essencials 
com energia, gas, etc. 

 

 Mitjans de comunicació: tots els mitjans de comunicació quedaran 

obligats a insertar missatges, anuncis o comunicacions que les autoritats 

competents considerin oportú transmetre. 

 

 Suspensió dels terminis processals i administratius: Se suspenen els 
terminis processals, amb les corresponents excepcions de la jurisdicció 

penal, drets fonaments i àmbits relacionats amb menors i violència de 

gènere. 
 

 


