
Reial Decret d'Estat d'Alarma 

Afectació per empreses i ordres de servei de PARÉS I AUBIA & RÀFOLS al final 

Aquesta nit s’ha publicat al BOE el RD 463/2020 de 14 de març pel qual es declara l’estat 
d’alarma per un període de 15 dies, que podran ser prorrogables si la situació ho requereix i que 
entra en vigència des de la data de publicació al BOE 

El paquet de mesures aprovades són en l’àmbit territorial, autoritat competent en diferents 
matèries (sanitat, transport, i seguretat), col·laboració amb les autoritats competents, gestió dels 
serveis, limitació de la llibertat de circulació, requises personals i prestacions personals 
obligatòries, en l’àmbit d’ensenyament, comercial i activitats referides a establiments i activitats 
recreatives, d’hostaleria i restauració, llocs de culte, transport, subministrament alimentari, 
importació, energia elèctrica, productes del petroli i gas natural, i serveis essencials. 

Creiem que les mesures que més us poden afectar com a empresa són les següents: 

• Limitació de la llibertat de circulació : només es podrà circular per les vies d’us 
públic per als següents motius. 

• Adquisició d’ aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat. 
• Assistència a centres sanitaris. 
• Desplaçament al lloc de treball. 
• Retorn al lloc de residència habitual. 
• Assistència i cura d’avis, menors, persones dependents, amb discapacitat especialment 

vulnerables. 
• Desplaçaments a les entitats bancàries. 
• Per causes de força major o de necessitat. 
• Qualsevol altre activitat d’anàloga naturalesa s’haurà de fer individualment excepte per 

acompanyar persones amb discapacitat o altre causa justificada. 
• Es podrà circular en cotxe per realitzar aquestes activitats, i es podrà repostar a 

gasolineres i estacions de servei. 

• Mesures en l’àmbit educatiu i de la formació; 

• Suspensió de tota activitat educativa presencial, també la formativa, sigui publica o 
privada. 

• Mesures de contenció en l'àmbit de l'activitat comercial, equipaments culturals, 
establiments i activitats recreatives, activitats d'hostaleria i restauració, i altres 
addicionals: 

• Es suspèn l'obertura al públic de locals i establiments minoristes, a excepció de: 
• establiments comercials detallistes d'alimentació, begudes, productes i béns de primera 

necessitat, 
• establiments farmacèutics, metges, 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 de companyia, 
• comerç per internet,   telefònic o correspondència, 
• tintoreries i bugaderies. 
• Se suspèn qualsevol altra activitat o establiment que segons el parer de l'autoritat 

competent pugui suposar un risc de contagi. 



• La permanència en els establiments comercials l'obertura dels quals 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. 

• En tot cas, s'evitaran aglomeracions i es controlarà que consumidors i treballadors 
mantinguin la distància de seguretat d'almenys un metre a fi d'evitar possibles contagis. 

• Es suspèn l'obertura al públic dels museus, arxius, biblioteques, monuments, així com 
dels locals i establiments en els quals es desenvolupin espectacles públics, les activitats 
esportives i d'oci. 

• Es suspenen les activitats d'hostaleria i restauració, podent prestar-se exclusivament 
serveis de lliurament a domicili. 

 

En concret i pel que fa a la suspensió dels dos últims punts, romandran tancats: 

o Museus, arxius, biblioteques, monuments, espectacles públics, esplai i diversió. 
o Cafè-espectacle, circs i locals d'exhibicions. 
o Sales de festes, restaurant-espectacle, altres locals o instal·lacions assimilables als 

esmentats. 
o Culturals i artístics: 
o Auditoris, cinemes, recintes i instal·lacions taines. 
o Altres recintes i instal·lacions: 
o Pavellons de Congressos, sales de concerts, de conferències. d'exposicions, multi ús i 

teatres. 
o Esportius: 
o Locals o recintes tancats. Campos de futbol, rugbi, beisbol, bàsquet, handbol, voleibol, 

de tir al plat, de colomí i assimilables. 
o Galeries de tir. Pistes de tennis, de patinatge, hoquei sobre gel, sobre patins i 

assimilables. 
o Piscines, locals de boxa, lluita, judo i assimilables. 
o Circuits permanents de motocicletes, automòbils i assimilables. Velòdroms. Hipòdroms, 

canòdroms i assimilables. Frontons, trinquets, pistes d'esquaix i assimilables. 
Poliesportius. Pistes de bitlles i assimilables. Salons de billar i assimilables .Gimnasos. 

o Pistes d'atletisme. Estadis. Altres locals, instal·lacions o activitats assimilables als 
esmentats. 

o Espais oberts i vies públiques: Recorreguts de carreres pedestres. Recorreguts de 
proves ciclistes, motociclistes, automobilístiques i assimilables. Recorreguts de 
motocròs, trial i assimilables. Proves i exhibicions nàutiques. Proves i exhibicions 
aeronàutiques. Altres locals, instal·lacions o activitats assimilables als esmentats. 

o Activitats recreatives. 
o De ball: Discoteques i sales de ball. Sales de joventut. 
o Esportiu-recreatives: Locals o recintes, sense espectadors, destinats a la pràctica 

esportiu-recreativa d'ús públic, en qualsevol de les seves modalitats. 
o Jocs i apostes: Casinos. Establiments de jocs col·lectius de diners i d'atzar. Salons de 

joc. Salons recreatius. Rifes i tómboles. Altres locals i instal·lacions assimilables als 
d'activitat recreativa de Jocs i apostes conforme al que estableixi la normativa sectorial 
en matèria de joc. Locals específics d'apostes. 

o Culturals i d'oci: Parcs d'atraccions, fires i assimilables. Parcs aquàtics. Casetes de fira. 
Parcs zoològics. Parcs recreatius infantils. Recintes oberts i vies públiques: 

o D'oci i diversió: Bars especials. Bars de copes sense actuacions musicals en directe. 
Bars de copes amb actuacions musicals en directe. 

o D'hostaleria i restauració: Tavernes i cellers. Cafeteries, bars, cafè-bars i assimilables. 
Xocolateries, gelateries, salons de te, croissanteries i assimilables. Restaurants, 
autoserveis de restauració i assimilables. Bars-restaurant. Bars i restaurants d'hotels, 
excepte per a donar servei als seus hostes. Salons de banquets. Terrasses. 

• Es suspenen així mateix les revetlles, desfilades i festes populars. 



• Mesures en matèria de transport 

• Transport de viatgers: es garanteix però amb reduccions d’operacions del 
50%,que  posteriorment podran ser superiors, sempre garantint l’accés dels ciutadans 
als seus llocs de treball i els serveis bàsics en cas necessari. Els  operadors del servei 
estaran obligats a realitzar una neteja diària dels vehicles. 

• Transport de mercaderies: s’establiran les condicions necessàries per garantir 
l’abastiment de mercaderies a tot el territori. 

• Suspensió i interrupció de terminis a tot el Sector Públic. 

Totes aquestes mesures estan destinades a contenir el contagi. 

Pel que fa a les mesures laborals, socials i econòmiques que estàvem esperant (com ara 
una possible flexibilització dels ERO, bonificacions per quotes d’autònoms i altres que 
s’han anat comentant), res de res, han anunciat que possiblement sortiran de cara a 
dimarts, situació que allarga la incertesa en aquest camp i dificulta les mesures que podem 
adoptar (1). També de paraula i a l’esborrany sortia que es fomentaria el teletreball i en 
canvi no ha sortit al final en aquest Reial Decret. 

(1).- penjarem a la nostra pàgina web durant el dia d’avui, petits vídeos informatius sobre 
diferents mesures a poder adoptar, per poder anar-hi pensant i facilitar d’aquesta forma 
que arribi la informació a totes les nostres empreses com a eina pràctica de divulgació, 
lògicament esperant que surtin mesures més adaptables a aquest cas tant extraordinari i 
més fàcils d’implantar, de les que estarem amatents. 

IMPORTANT.- LIMITACIÓ DE LA PRESTACIÓ DE SERVEI PRESENCIAL A LES NOSTRES 
OFICINES - des de divendres hem aplicat un protocol de teletreball i tot i que la 
interpretació d’aquest Reial Decret podria ser dubtosa, adoptem aquesta mesura més 
restrictiva per assegurar la perdurabilitat del servei als clients i la salut del nostre equip, 
per la qual cosa a partir del dilluns 16/3/2020 no prestarem serveis de forma presencial a 
cap de les nostres oficines, tindrem plena operativitat amb atenció telefònica, e-mail, 
videoconferència, i podreu dipositar documentació a les bústies. 

 


