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17.20 Nota informativa 

 

NOTA INFORMATIVA RELATIVA AL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL 

ES PRORROGA L’ESTAT D’ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE 

MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L’ESTAT D’ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ 

DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PER LA COVID-19 

 

En data 23 de maig de 2020 es va publicar al BOE núm. 145 el Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, 

pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual 

es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la 

COVID-19. 

 

Aquest Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, prorroga l’estat d’alarma i modifica diverses qüestions 

sobre la gestió de la desescalada en diferents àmbits. 

 

Pròrroga de l’estat d’alarma 

Es prorroga l’estat d’alarma des de les 00:00 hores del dia 24 de maig de 2020  fins a les 00:00 hores 

del dia 7 de juny de 2020.  

 

Alçament de la suspensió de terminis 

- Alçament de suspensió de terminis administratius amb efectes des de l’1 de juny de 2020. 

- Alçament de suspensió de terminis processals amb efectes des del 4 de juny de 2020. 

- Alçament de suspensió de terminis de prescripció i caducitat de drets i accions amb efectes 

des del 4 de juny de 2020.  

 

Procediment per a la desescalada i acords amb les Comunitats Autònomes 

- El Ministre de Sanitat (autoritat competent delegada durant l’estat d’alarma) a proposta de les 

Comunitats i Ciutats Autònomes podrà acordar la progressió de les fases i mesures dels 

diferents àmbits territorials.  

- El Govern podrà acordar conjuntament amb cada CCAA la modificació, ampliació o restricció 

de les unitats d’actuació i limitacions respecte de la llibertat de circulació de les persones, 

mesures de contenció i assegurament de béns, serveis, transports i abastiment.  

 

Pèrdua d’efectes de les mesures derivades de la declaració de l’estat d’alarma  

Quan es superin totes les fases previstes al Pla per a la desescalada quedaran sense efectes les 

mesures extraordinàries adoptades per fer front a la pandèmia.  

 

 

 

Barcelona, 28 de maig de 2020 


