
SANCIONS QUE PODEN IMPOSAR-SE  
PER INCOMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS  
EN L’ESTAT D’ALARMA

El 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 pel COVID-19, estableix 
un gran nombre d’obligacions i prohibicions. L’art. 
10 d’aquest Reial decret diu que l’incompliment 
o resistència a aquestes ordres serà sancionat 
“conforme a les lleis, en els termes establits en 
l’article deu de la Llei orgànica 4/1981, d’1 de juny. I 
afig, “si aquests actes foren comesos per funcionaris, 
les Autoritats podran suspendre’ls immediatament 
en l’exercici dels seus càrrecs”, i que “si foren 
comesos per Autoritats, les facultats d’aquestes que 
foren necessàries per al compliment de les mesures 
acordades en execució de la declaració d’estat d’alarma 
podran ser assumides per l’Autoritat competent durant 
la seua vigència”.

Per tant, la Llei orgànica d’Alarma, Excepció i Lloc 
estableix un règim sancionador específic per als 
funcionaris i autoritats que desobeïsquen les ordres 
de la seua autoritat superior, per a aconseguir una 
eficàcia i rapidesa adequades a aquestes situacions 
de crisis.

Per a la ciutadania, i per als funcionaris o 
autoritats que NO es troben actuant en l’exercici del 
seu càrrec, s’aplicarà, en cas d’incompliment de les 
prohibicions, la Llei 4/2015 de Seguretat Ciutadana 
(coneguda com a Llei Mordassa). La major part dels 
incompliments de les prohibicions específiques 
podrien constituir infracció greu. Així ho recull la 
Llei:

4. Els actes d’obstrucció que pretenguen impedir a 
qualsevol autoritat, empleat públic o corporació 
oficial l’exercici legítim de les seues funcions, el 
compliment o l’execució d’acords o resolucions 
administratives o judicials, sempre que es 
produïsquen al marge dels procediments legalment 
establits i no siguen constitutius de delicte.

5. Les accions i omissions que impedisquen o 
obstaculitzen el funcionament dels serveis 
d’emergència, provocant o incrementant un risc per 
a la vida o integritat de les persones o de danys en 
els béns, o agreujant les conseqüències del succés 
que motive l’actuació d’aquells.

6. La desobediència o la resistència a l’autoritat o als 
seus agents en l’exercici de les seues funcions, 
quan no siguen constitutives de delicte, així com la 
negativa a identificar-se a requeriment de l’autoritat 

o dels seus agents o l’al·legació de dades falses o 
inexactes en els processos d’identificació.

Les infraccions greus se sancionen, si són de grau 
mínim, amb una forqueta d’entre els 601 € i els 
10.400 €, si són de grau mitjà de 10.401€ a 20.200 €, 
i de 20.201 € a 30.000 € si són de grau màxim.

	� Si l’incompliment és reiterat, o implica resistència 
física o desobediència greu a l’autoritat, es podrà 
aplicar l’article 556 del Codi penal, castigat amb 
pena de presó de tres mesos a un any.

La situació d’excepcionalitat que vivim, i les 
greus conseqüències que poden produir-se si 
deixem que el Covid-19 continue propagant-se, 
fan més necessari que mai que complim amb les 
recomanacions que les autoritats aconsellen durant 
els dies que dure l’Estat d’Alarma.
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