DARRERA ACTUALITZACIÓ: DISSABTE 14 DE MARÇ 22.00h

Us detallem els principals punts del Reial decret del Govern d’Espanya
pel qual es declara l’Estat d’Alarma per gestió sanitària i contenció
del coronavirus-COVID-19.
✔ El decret té una vigència de 14 dies prorrogables.
✔ Limitació a la llibertat de circulació.
1. Els ciutadans, de forma individual, 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 sanitaris.
c) Desplaçament al lloc de treball per a efectuar la seva 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
g) Per causa de força major o situació de necessitat.
h) Qualsevol altra activitat d'anàloga naturalesa degudament
justificada.
2. És 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.
3. En qualsevol desplaçament hauran de respectar-se les recomanacions
i obligacions dictades per les autoritats sanitàries.
4. El Ministeri de l'Interior podrà acordar el tancament a la circulació de
carreteres o trams d'elles per raons de salut pública, seguretat o
fluïdesa del trànsit o la restricció en elles de l'accés de determinats
vehicles pels mateixos motius.
Les autoritats estatals, autonòmiques i locals competents en matèria de trànsit,
circulació de vehicles i seguretat viària garantiran la divulgació entre la
població de les mesures que puguin afectar el trànsit rodat.
✔ Mesures de contenció en l’àmbit laboral
Les empreses, públiques i privades, estan obligats a facilitar mesures que
permetin la prestació laboral o funcionarial dels empleats per mitjans no
presencials sempre que això sigui possible.

✔ Mesures de contenció en l'àmbit educatiu
Queden suspesa l'activitat educativa presencial en tots els centres i etapes,
cicles, graus, cursos i nivells d'ensenyament.
Durant el període de suspensió es mantindran les activitats educatives a
través de les modalitats a distància i «online», sempre que resulti possible.
✔ Mesures de contenció en l'àmbit de l'activitat comercial.
1. Suspensió de l'obertura al públic dels locals i establiments que
s'incorporen en l'Annex I del present Reial decret, així com qualsevol
altra activitat o establiment que segons el parer de l'autoritat
competent pugui suposar un risc de contagi.
2. 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 empleats mantinguin
la distància de seguretat d'almenys un metre a fi d'evitar possibles
contagis
✔ Mesures de contenció referides a establiments i activitats
recreatius, activitats d'hostaleria i restauració i altres addicionals.
1. Se suspèn l'obertura al públic dels locals i establiments en els quals es
desenvolupin espectacles públics, les instal·lacions culturals i
artístiques i les activitats esportives i d'oci recollits en l'Annex I del
present Reial decret.
2. Se suspenen així mateix les activitats d'hostaleria i restauració
relacionades en l'Annex I del present Reial decret. Les cafeteries i
restaurants romandran tancats al públic, podent prestar exclusivament
serveis de lliurament a domicili.
3. Queden suspeses així mateix les revetlles, desfilades i festes populars.
✔ Mesures de contenció en relació amb els llocs de culte i amb les
cerimònies civils i religioses.
L'assistència als llocs de culte i les cerimònies civils i religioses, incloses les
fúnebres, es condicionen a l'adopció de mesures organitzatives consistents a
evitar aglomeracions de persones, en funció de les dimensions i
característiques dels llocs, de tal manera que es garanteixi als assistents la
possibilitat de respectar la distància entre ells d'almenys un metre.

✔ Mesures en transport.
Es redueix l’oferta en transport públic de viatgers per carretera,
ferroviaris, aeri i marítim.
✔ Suspensió de terminis administratius.
1. Se suspenen els termes i s'interrompen els terminis per a la tramitació
dels procediments de les entitats del Sector Públic. El còmput dels
terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el present
Reial decret o, en el seu cas, les prorrogues d'aquest.
2. La suspensió de termes i la interrupció de terminis s'aplicarà a tot el
Sector Publico definit en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
✔ Es garanteix el subministrament alimentari.
✔ Es garanteix el subministrament elèctric i de productes derivats
del petroli i de gas.

ANEX1
Espectacles públics.
Esplai i diversió.
- Cafè-espectacle.
- Circs.
- Locals d'exhibicions.
- Sales de festes.
- Restaurant-espectacle.
- Altres locals o instal·lacions similars als esmentats.
Culturals i artístics.
- Auditoris.
- Cinemes.
- Places, recintes i instal·lacions taurines.
Altres recintes i instal·lacions.
- Pavellons de Congressos.
- Sales de concerts.
- Sales de conferències.
- Sales d'exposicions.
- Sales multi ús.
- Teatres.
Esportius.
- Locals o recintes tancats:
- Camps de futbol, rugbi, beisbol i similars.
- Camps de bàsquet, handbol, voleibol i similars.
- Camps de tir al plat i similars.
- Galeries de tir.
- Pistes de tennis i similars.
- Pistes de patinatge, hoquei sobre gel, patins i similars.
- Piscines.
- Locals de boxa, lluita, judo i similars.
- Circuits permanents de motocicletes, automòbils i similars.
- Velòdroms.
- Hipòdroms, canòdroms i similars.
- Frontons, trinquets, pistes d'esquaix i similars.
- Poliesportius.
- Pistes de bitlles i similars.
- Salons de billar i similars.
- Gimnasos.
- Pistes d'atletisme.
- Estadis.
- Espais oberts i vies públiques:
- Recorreguts de carreres populars.
- Recorreguts de proves ciclistes, motociclistes, automobilístiques i
similars.
- Recorreguts de motocròs, trial i similars.
- Proves i exhibicions nàutiques.
- Proves i exhibicions aeronàutiques.

Activitats recreatives:
De ball:
- Discoteques i sales de ball.
- Sales de joventut.
Esportivorecreatives:
- Locals o recintes, sense espectadors, destinats a la pràctica esportiurecreativa d'ús públic, en qualsevol de les seves modalitats.
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 d'acord amb el que estableixi la normativa sectorial en matèria de
joc.
- Locals específics d'apostes.
Culturals i d'oci:
- Parcs d'atraccions, fires i similars.
- Parcs aquàtics.
- Casetes de fira.
- Parcs zoològics:
- Parcs recreatius infantils.
Recintes oberts i vies públiques:
- Revetlles, desfilades i festes populars o manifestacions folklòriques.
D'oci i diversió:
- Bars especials:
- Bars de copes sense actuacions musicals en directe.
- Bars de copes amb actuacions musicals en directe.
D’hostaleria i restauració:
- Tavernes i cellers.
- Cafeteries, bars, cafè-bars i assimilables.
- Xocolateries, gelateries, salons de te i similars.
- Restaurants, autoserveis de restauració i similars.
- Bars-restaurant.
- Bars i restaurants d'hotels.
- Salons de banquets.
- Terrasses.

