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27.20 Nota informativa
NOTA INFORMATIVA RELATIVA A LA RESOLUCIÓ SLT/1648/2020, DE 8 DE JULIOL, PER LA QUAL
S’ESTABLEIXEN NOVES MESURES EN L’ÚS DE LA MASCARETA PER A LA CONTENCIÓ DEL
BROT EPIDÈMIC DE LA PANDÈMIA DE COVID.19.
En data 9 de juliol de 2020 s’ha publicat al DOGC núm. 8173 el la Resolució SLT/1648/2020, de 8 de julol,
per la qual s’estableixen noves mesures en l’ús de la mascareta per a la contenció del brot epidèmic
de la pandèmia de COVID-19, en atenció a la detecció de diversos brots i l’increment de nous casos
corresponents a persones asimptomàtiques amb la intenció de minimitzar el risc de transmissió comunitària
del virus. Les previsions d’aquesta resolució estableixen:

-

Les persones de sis anys en endavant estan obligades a dur la mascareta a la via pública, als espais
a l’aire lliure i a qualsevol espai tancat d’ús públic o obert al públic, encara que es pugui mantenir la
distància física entre persones.

-

Els ajuntaments i la Generalitat de Catalunya tenen les competències de vigilància, inspecció i control
de les mesures establertes en aquesta resolució, a les quals els serà aplicable el règim sancionador
corresponent.

-

Aquesta resolució s’estableix sens perjudici del manteniment de la regulació de l’ús de la mascareta
als mitjans de transport en tot allò que no s’hi oposi.

-

També es mantenen les exempcions per raons personals i de la naturalesa de l’activitat, de
l’obligatorietat de l’ús de la mascareta:
o

Persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure’s
agreujada per la utilització de la mascareta

o

Persones que per la seva situació de discapacitat o dependència no disposin d’autonomia
per treure’s la mascareta o bé presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva
utilització.

o

Per a la realització d’exercici físic esportiu a l’aire lliure.

o

Casos de força major o situació de necessitat.
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