Nota informativa sobre els efectes en l’activitat universitària amb motiu del Reial decret
487/2020, de 10 d'abril, 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 els darrers dies s’han produït dues circumstàncies rellevants en relació amb el
“desconfinament d’activitats” amb motiu de la declaració de l’estat d’alarma:

1) El passat 9 d’abril va perdre la vigència el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel
qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per
compte aliè que no prestin serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat de la població
en el context de la lluita contra la COVID-19, que va suposar una extensió de la limitació
d'activitats.
Això no implica cap afectació a les limitacions i/o afectacions a les activitats anteriors
previstes des de l’inici de la declaració de l’estat d’alarma mitjançant el Reial decret
463/2020, de 14 de març (art 7 i ss).

2) D’altra banda, d’acord amb el Reial decret 487/2020, de 10 d’abril, la pròrroga de l’estat
d’alarma s'estendrà fins a les 00:00 hores del dia 26 d'abril de 2020.
L’article 2 del RD estableix que se sotmet a les mateixes condicions establertes en el
Reial Decret 463/2020, de 14 de març, modificat pel Reial Decret 465/2020, de 17 de
març, i pel Reial Decret 476/2020, de 27 de març, 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.

Per tant, resulten vigents, i en cap moment han perdut vigència, les mesures de contenció que
es van adoptar amb la declaració de l’estat d’alarma des del 14 de març.
En relació amb l’afectació a la UAB de les mesures previstes en el RD 463/2014 del 14 de març,
recordem el comunicat que la Universitat va emetre el passat 15 de març, que continua vigent
de moment fins al dia 25 d’abril, i que es troba a l’enllaç següent.

