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COMUNICAT DE PREMSA
DECLARAT L’ESTAT D’ALARMA
Es limita la mobilitat de persones i d’altres mesures d’obligat compliment.
El govern espanyol ha declarat l’estat d’alarma des d’avui i durant 15 dies a tot
l’Estat per la crisi sanitària causada per la Covid-19. Això comporta, entre d’altres
aspectes recollits en el Real Decret 463/2020, de 14 de març:
•

La limitació de la llibertat de circulació de les persones. Únicament es
podrà circular per la via públic per:
a)
b)
c)
d)
e)

Adquirir aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
Assistir a centre, serveis i establiments sanitaris.
Desplaçar-se al lloc de treball.
Retornar al lloc de residencia habitual.
Assistir i tenir cura de persones grans, menors, dependents, amb
discapacitat o especialment vulnerables.
f) Desplaçar-se a entitats finances i d’assegurances.
g) Per causa de força major o situació de necessitat.
h) Qualsevol altra activitat de naturalesa similar que s’haurà de fer
individualment, llevat que s’acompanyi a persones amb discapacitat o
per alguna altra causa justificada.
•

Es permet la circulació de vehicles particulars per les vies públics per
realitzar les activitats esmentades anteriorment o fer benzina a les
benzines o estacions de servei, sempre seguint les recomanacions i
obligacions dictades per les autoritats sanitàries.

•

També preveu les requises temporals i de prestacions personals
obligatòries de tota mena de béns necessaris amb la finalitat prevista en
el decret.

•

Les mesures de contenció en l’àmbit educatiu i de la formació recullen
la suspensió de tota activitat educativa i mantenir la modalitat a
distancia i en línia sempre que sigui possible.

•

Se suspèn l’obertura al públic de locals i establiments minoristes, a
excepció dels d’alimentació i productes i serveis de primera
necessitat, farmacèutics, mèdics, òptiques i productes ortopèdics,
productes higiènics, perruqueries, premsa i papereria, combustible
per a l’automoció, estancs, equips tecnològics i de
telecomunicacions, aliments per a animals, comerç per Internet,
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telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies. La permanència
en aquests haurà de ser la estrictament necessària per a la compra de
productes i no es podran consumir en el seu interior. Caldrà evitar
aglomeracions i les distàncies de seguretat entre persones per evitar
possibles contagis.
•

Han de romandre tancats al públic els equipaments culturals,
establiments i activitats de lleure i oci, d’hostaleria i restauració
(excepte el serveis de lliurament a domicili) i altres addicionals.

•

En l’àmbit del transport, els serveis de transport públic de viatgers de
competència autonòmica o local que estiguin sotmesos a contracte públic
o OSP, o siguin de titularitat pública, mantindran la seva oferta de
transport. De caràcter estatal, els serveis de transport públic de viatgers
reduiran, en termes generals, la seva oferta al 50% i els serveis ferroviaris
de rodalies mantindran la seva oferta de serveis. Les autoritats amb
competències en matèria de transports podran reduir un percentatge dels
serveis si la situació ho aconsella i les condicions de prestació. Es tindrà
en compte, però, la necessitat de garantir que els ciutadans puguin
accedir als seus llocs de treball i als serveis bàsics necessaris.

Així mateix el decret recull mesures de contenció en relació al llocs de culte i
cerimònies, de reforç al sistema de salut, per assegurar el subministrament de
béns i serveis necessaris per a la protecció de la salut pública, per garantí
l’abastiment alimentari i el subministrament d’energia elèctrica, productes
derivats del petroli i gas. També preveu disposició addicionals, com la suspensió
de terminis processals administratius o de prescripció i caducitat.
Sant Pere de Ribes, 15 de març de 2020. 14:00h
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