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NOTA D’INTERÈS  Nº  37/2020                                                             26-10-2020 

 

Mesures aprovades en el “Nou Estat d'Alarma” 

 
L'11 de març de 2020 l'Organització Mundial de la Salut va elevar de situació 

d'emergència de salut pública a pandèmia internacional a la situació de la COVID-19. El 

Govern, escassos dies després – 14 de març – va aprovar el Decret 463/2020, de 14 de 

març, amb la finalitat de fer front a la situació d'emergència sanitària. 

 

Després del procés de desescalada i fi de l'estat d'alarma es va decretar la nova 

normalitat i amb ella el Reial Decret Llei 21/2020, de 9 de juny. No obstant això, en 

absència d'una vacuna per al COVID-19 després de més de quatre (4) mesos el Govern 

ha aprovat l'RD 926/2020 pel qual es declara l'estat d'alarma per a contenir la propagació 

d'infeccions causades pel SARS-CoV-2 amb la finalitat d'establir les mesures i excepcions 

a aquest nou estat d'alarma. 

 

A continuació, es resumeixen les mesures aprovades pel Govern: 

 

1. Limitació de la llibertat de circulació. 
 

Amb caràcter general, s'estableix en tot l'àmbit nacional una limitació de 

llibertat de circulació general de les persones en vies o espais públics en l'horari nocturn 

comprès entre les 23.00 hores i les 6.00 hores. 

 

No obstant això, el RD 926/2020 habilita a les comunitats autònomes la 

possibilitat de determinar que el període de temps en el qual es limiti la llibertat de 

circulació inici entre les 22.00 i les 00.00 hores i finalitzi entre les 5.00 i les 7.00 hores. 

 

En particular, les comunitats autònomes de Catalunya i Castella i Lleó, així com 

la ciutat autònoma de Melilla, han aprovat la limitació de llibertat de circulació a 

persones en el període comprès entre les 22 i 6 hores. En canvi, altres comunitats 

autònomes com Cantàbria, Extremadura, Comunitat de Madrid i Comunitat 

Valenciana, han aprovat la limitació horària nocturna en el període comprès entre la 

mitjanit i 6 hores. 

 

2. Excepcions a la limitació de circulació. 

 

Sense perjudici de la limitació de l'allibereu de circulació esmentada, el RD 

926/2020 preveu les següents excepcions durant la finestra temporal establerta: 

 

a) Sanitàries: com  l'adquisició de medicaments, productes sanitaris o altres 

béns de primera necessitat; l'assistència a centres, serveis i establiments 
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sanitaris o; l'assistència a centres d'atenció veterinària per motius 

d'urgència. 

 

b) Laborals o professionals: totes aquelles activitats que inherents a la 

professió o càrrec siguin necessàries per al compliment de les obligacions 

laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals. 

 

c) Assistencials: aquelles activitats – assistència i cura – que requereixin 

persones majors, menors, dependents, discapacitats o especialment 

vulnerables. 

 

d) Altres: com ara situacions de força major, situació de necessitat o 

qualsevol de naturalesa anàloga degudament acreditada. 

 

Si bé, s'entenen compreses dins de les anteriors tant el retorn al lloc de residència 

habitual i el proveïment de carburant en gasolineres o estacions de servei. 

 

A Catalunya, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit 

de les seves competències, ha afegit com a excepció la cura de mascotes i animals de 

companyia durant el temps imprescindible i sempre de manera individual en la franja 

horària compresa entre les 04.00 i les 06.00 hores. 

 

3. Limitació de desplaçaments  
 

Amb caràcter general, es restringeixen els desplaçaments entre comunitats i 

ciutats autònomes. 

 

No obstant això, com en el cas anterior, cada comunitat autònoma podrà limitar 

l'entrada i sortida de persones entre províncies o municipis pertanyents a aquesta 

comunitat autònoma.  

 

4. Excepcions a la limitació de desplaçaments  

 

La limitació de desplaçament en tot el territori nacional establert, així com en 

l'àmbit geogràfic de cada comunitat autònoma que s'establirà, tindrà com a excepció els 

següents motius sempre que estiguin adequadament justificats: 

 

a) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris. 

 

b) Compliment d'obligacions laborals, professionals, empresarials, 

institucionals o legals. 

 

c) Assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles 

d'educació infantil. 
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d) Retorn al lloc de residència habitual o familiar. 

 

e) Assistència i cuidats a majors, menors, dependents, persones amb 

discapacitat o persones especialment vulnerables. 

 

f) Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances o estacions de 

proveïment de carburant en territoris limítrofs. 

 

g) Actuacions requerides o urgents en els òrgans públics, judicials o 

notarials. 

 

h) Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits 

administratius inajornables. 

 

i) Realització d'exàmens o proves oficials inajornables. 

 

j) Per causa de força major o situació de necessitat. 

 

k) Qualsevol altra activitat d'anàloga naturalesa, degudament acreditada. 

 

Ara bé, no estarà sotmesa a cap restricció la circulació en trànsit entre comunitats 

autònomes quan el motiu de desplaçament estigui justificat per qualsevol dels anteriors 

motius. 

 

5. Limitació de reunions de grups de persones 
 

Es prohibeix la reunió tant en espais públics - tancats o a l'aire lliure – com en 

espais d'ús privat de més de sis (6) persones, tret que les mateixes siguin convivents.  

 

Però, el RD 926/2020 preveu que les comunitats autònomes puguin determinar 

que en el futur, en atenció a l'evolució dels indicadors sanitaris, epidemiològics, socials, 

econòmics i de mobilitat de la regió, i prèvia comunitat al Ministeri de Sanitat, que el 

nombre màxim de persones en les reunions sigui inferior a sis (6), a excepció dels 

convivents. 

 

Malgrat l'esmentat, no estarà inclosa la limitació de reunions de grup de persones 

quan es produeixin per motius laborals o institucionals. No obstant això, en relació amb 

les manifestacions el RD 926/2020 preveu la possibilitat de limitar, condicionar o 

prohibir-se les manifestacions quan en la prèvia comunicació presentada pels promotors 

no estigui garantida la distància personal necessària per a impedir els contagis. 
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6. Limitació de reunions en llocs de culte 
 

Cada comunitat autònoma podrà limitar les reunions de persones en llocs de 

culte mitjançant la fixació d'aforaments per a les reunions, celebracions i trobades 

religioses, atès el risc de transmissió que pogués resultar de les trobades col·lectives. 

 

7. Sancions 
 

L'incompliment de les mesures acordades comportarà, si escau, una sanció 

econòmica que podrà comportar fins a 600.000 euros. 

 

Les infraccions lleus seran castigades amb una multa de fins a 1.500 euros, mentre 

que les infraccions greus es podran sancionar amb multes que oscil·lin entre 1.501 i 

30.000 euros. En el pitjor dels casos, les infraccions molt greus comportaran sancions 

econòmiques que abastessin entre 30.001 i 600.000 euros. 
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professional. Així, Font & Yildiz no serà responsable ni ofereix garanties de ningun tipus en relació amb l’ús que es faci de la informació aquí inclosa. 

http://www.fontyildiz.com/
mailto:info@fy-legal.com

