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COVID-19: MESURES IMPOSADES PER L’ESTAT D’ALARMA I COM 
AFECTA A LES EMPRESES  

 
Ahir 14 de març es va publicar el Reial Decret 463/2020, pel qual es declara l’estat d’alarma per la 

gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, amb entrada en vigor immediata i 

duració de 15 dies naturals, prorrogables en funció de l’evolució de la situació. L’esmentat Reial 

Decret inclou mesures d’obligat compliment en diversos àmbits, recollint en aquestes línies aquells 

que principalment puguin afectar a les empreses i als seus treballadors: 

 

LIMITACIÓ DE LA LLIBERTAT DE CIRCULACIÓ DE LES PERSONES, que només podran circular per 

les vies publiques de manera individual i per la realització de les activitats previstes en el Reial 

Decret: 

a) Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat. 
b) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris. 
c) Desplaçaments al lloc de treball. 
d) Retorn al lloc de residencia habitual. 
e) Assistència i cura a familiars. 
f) Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances. 
g) Per causa de força major o situació de necessitat. 

Aquests desplaçaments podran realitzar-se a peu o en vehicle particular, procurant d’evitar l’ús del 

transport públic en la mesura del possible. L’incompliment d’aquestes obligacions pot ser objecte de 

sanció econòmica. 

 

LIMITACIÓ DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA: 

a) Es suspèn l’obertura al públic dels locals i establiments minoristes, a excepció d’establiments 
comercials minoristes d’alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, establiments 
farmacèutics, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, perruqueries, premsa i 
papereria, combustible per l’automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, 
aliments per animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i 
bugaderia. 
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b) 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 de 
lleure indicats a l’annex del present reial decret. 

c) Es suspenen les activitats d’hostaleria i restauració, podent prestar-se exclusivament serveis 
d’entrega a domicili.  

Adjuntem el contingut íntegre del Reial Decret de l’estat d’alarma, en el qual s’inclou la relació 

d’equipaments i activitats on la seva obertura al públic queda suspesa. 

 

DAVANT D’AQUESTA SITUACIÓ, COM HAN D’ACTUAR LES EMPRESES? 

a) Aquelles afectades per l’ordre de suspensió d’obertura al públic, inclosa hostaleria i restauració, 
no poden sinó acatar l’ordre administrativa. Si ho desitgen poden mantenir l’activitat però 
exclusivament per a la prestació de serveis d’entrega a domicili.  

b) Aquelles NO afectades per aquesta ordre, com fàbriques o oficines, que no constitueixen 
establiments oberts al públic, han de reorganitzar-se per permetre el teletreball a tots els seus 
treballadors, en la mesura del possible. 

c) Per aquelles activitats de serveis que es mantenen obertes al públic, així com per aquells 
treballadors d’empreses no afectades per la suspensió, amb els que no es possible organitzar un 
teletreball, les empreses hauran de garantir en tot moment que la prestació de serveis es realitzi 
complint amb les directius imposades per l’Autoritat sanitària per prevenir el contagi del COVID-19. 

Garantir la seguretat i salut dels seus treballadors es un deure empresarial en matèria de 

prevenció de riscos laborals que es manté vigent durant l’estat d’alarma i que el seu incompliment 

pot ser motiu de sanció administrativa. 

 

IMPOSIBILITAT D’OFERIR TREBALL EFECTIU:  

En cas de que les empreses no puguin oferir teletreball als seus treballadors o simplement es vegin 

forçades a cessar la seva activitat per estar afectades per l’ordre de no obertura al públic, podran 

adoptar algunes de les mesures previstes en la legislació laboral vigent, que es manté plenament 

en vigor. 

En el moment de redacció d’aquest escrit i a falta de noves mesures, que previsiblement es 

coneixeran després del Consell de Ministres del pròxim dimarts, les empreses afectades per les 
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obligacions imposades per l’estat d’alarma, es trobarien en situació de força major, podent, si cal, 

articular procediments temporals de suspensió de contractes o reducció de jornada (ERTEs) per 

dita causa, havent-se d’ajustar en tot cas als requisits administratius vigents. 

Quant es vagin concretant les mesures d’ordre social i econòmic derivats de l’estat d’alarma us 

anirem informant puntualment. 

 

 

 

BUFETE PEDROLA 
 

Seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries i per tal de contribuir a reduir els riscos de 

contagi del COVID-19, Bufet Pedrola no oferirà atenció presencial, ni en la seva oficina de 

Barcelona ni en la d’Eivissa. En tot cas, podreu seguir contactant amb nosaltres pels canals 

habituals, en els telèfons 932.159.951 y 680.317.042, així com por correu electrònic en 

bufetepedrola@bufetepedrola.com. També podreu contactar directament en els correu electrònics 

dels nostres professionals. 

En tot cas, recordar que durant l’estat d’alarma es suspenen totes les actuacions judicials i 

administratives, així com els terminis i termes processals i administratius, que es reprendran un cop 

finalitzi aquesta situació excepcional.  

 

Barcelona, 15 de març de 2020. 
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