
 

 

QUÈ IMPLICA L’AUTORITZACIÓ D’UNA TERCERA PRÒRROGA DE L’ESTAT D’ALARMA 
FINS EL 10 DE MAIG? 

El Ple del Congrés dels Diputats ha autoritzat  una tercera pròrroga de l’estat d’alarma fins les 
00:00 hores de diumenge 10 de maig, arran de la sol·licitud del Govern mitjançant Acord del 
Consell de Ministres de 21 d’abril de 2020. 

L’Executiu va declarar l’estat d’alarma el proppassat 14 de març mitjançant el Reial decret 
463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-
19 i modificat pel Reial Decret 465/2020, de 17 de març. Posteriorment, ha estat prorrogat en 
dues ocasions amb l’autorització de la Cambra Baixa, pels Reial Decrets 476/2020, de 27 de març 
i 487/2020 de 10 d’abril. 

En aquesta tercera ampliació de l’estat d’alarma contempla, des del diumenge 26 d’abril, 
l’autorització de les sortides als menors de fins a 14 anys amb un adult a donar passejos o 
acompanyar-los a les activitats essencials permeses pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març. 
A més, es preveu que el ministeri de Sanitat pugui adaptar territorialment les oportunes 
modificacions, ampliacions o restriccions relatives als llocs, establiments i activitats enumerades 
a l’article 10 d’aquest Reial Decret per raons justificades de salut pública. 

Cal recordar que l’estat d’alarma decretat a tot el territori nacional suposa, entre altres mesures, 
la limitació de la lliure circulació de les persones, podent desplaçar-se a comprar aliments o 
productes farmacèutics, assistir a centres sanitaris o a llocs de treballar, atendre a menors, 
majors o depenents així com altres sortides per raons de força major degudament justificades. 

El debat de la pròrroga de l’estat d’alarma s’ha celebrat d’acord amb el què preveu l’article 113 
de la Constitució Espanyola, en el qual s’estableix que l’estat d’alarma serà declarat per 
l’Executiu durant un període de 15 dies mitjançant Reial Decret però necessitarà l’autorització 
del Congrés per a prorrogar-lo. El Reglament de la Cambra, en el seu article 162, desenvolupa 
aquest precepte constitucional i estableix que els grups parlamentaris poden presentar 
propostes sobre l’abast i les condicions de la pròrroga. 

Així mateix, en aquesta nova pròrroga es mantenen les disposicions del Reial decret pel qual es 
va declarar l’estat d’alarma del 14 de març que suspenia l’activitat lectiva presencial en tots els 
centres educatius i l’apertura al públic dels locals i establiments minoristes a excepció dels 
establiments comercials d’alimentació, begudes, productes i bens de primera necessitat, 
establiments farmacèutics, sanitaris, centres o clíniques veterinàries, òptiques i productes 
ortopèdics, productes higiènics, 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, bugaderies i l’exercici professional de 
l’activitat de perruqueria a domicili. També es mantenen tancats al públic establiments d’oci, 
instal·lacions culturals, artístiques, d’hostaleria i restauració. 



El Reial Decret estableix que els empleats tant públics com privats, estaran obligats a facilitar la 
prestació laboral o funcionarial per mitjans no presencials, restringeix determinats mitjans de 
transport i presa de mesures per garantir el subministrament energètic i alimentari. 

 

Servei d’Assessorament Jurídic 

Barcelona a 24 d’abril de 2020 
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