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28.20 Nota informativa 

 
NOTA INFORMATIVA RELATIVA A LA RESOLUCIÓ SLT/1671/2020, DE 12 DE JULIOL, PER LA 

QUAL S'ADOPTEN NOVES MESURES ESPECIALS EN MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA PER A LA 

CONTENCIÓ DEL BROT EPIDÈMIC DE LA PANDÈMIA DE COVID-19 ALS MUNICIPIS DE LLEIDA 

CIUTAT, ALCARRÀS, AITONA, LA GRANJA D'ESCARP, MASSALCOREIG, SERÒS, SOSES I 

TORRES DE SEGRE, I A LES ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES DE SUCS I RAIMAT. 

 

En data 13 de juliol de 2020 s’ha publicat al DOGC núm. 8175 la RESOLUCIÓ SLT/1671/2020, de 12 de juliol, 

per la qual s'adopten noves mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot 

epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als municipis de Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, la Granja 

d'Escarp, Massalcoreig, Seròs, Soses i Torres de Segre, i a les entitats municipals descentralitzades 

de Sucs i Raimat, en atenció a la detecció de diversos brots detectats a la regió sanitària de Lleida.  

 

- Es restringeix l’entrada als municipis de Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, la Granja d’Escarp, 

Massalcoreig, Seròs, Soses i Torres de Segre, i les entitats municipals descentralitzades de 

Sucs i Raimat, a partir de les 00.00 hores del dia 13 de juliol, amb les especificitats que s’hi 

estableixen.  

- Es determina llista de serveis essencials: 

o Seguretat i emergències 

o Salut 

o Serveis penitenciaris 

o Serveis socials i residencials 

o Activitats de representació dels treballadors i empresaris 

o Serveis funeraris 

o Serveis judicials 

o Notaries per tràmits urgents amb cita prèvia 

o Electricitat, aigua potable, aigües residuals 

o Subministraments sanitaris i de farmàcia 

o Distribució alimentària humana i per a granges i centres d’animals  

o Animals vius (transport i veterinaris) 

o Escorxadors 

o Allotjaments turístics o similars determinats com a essencial per a l’aïllament d’afectats 

per la COVID-19 

- Les mesures són exigibles a les persones que es trobin i circulin pels municipis esmentats de la 

Comarca del Segrià i als titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d’ús 

públic o obert al públic d’aquests territoris.  

 

 

 

 

 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=877748&language=ca_ES
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- Es determina que la població ha de romandre al seu domicili i només es podrà circular per la via 

pública en els casos taxats per la resolució (article 3).  

- Als centres de treball s’hauran d’adoptar les mesures corresponents de neteja i desinfecció, posar a 

disposició dels treballadors aigua i sabó o gels hidroalcohòlics o desinfectants, adopció de mesures 

organitzatives de les condicions de treball, ús de mascareta obligatori, adopció de mesures per evitar 

la coincidència massiva de persones i potenciar l’ús del teletreball. 

- S’estableixen mesures per a serveis i comerç minorista, així com restriccions per a trobades i reunions 

(familiars i de caràcter social) i restriccions en l’ús del transport públic, activitats cultural, espectacles 

públics, recreatives, esportives i d’oci nocturn.  

- Se suspenen les activitats d’hostaleria i restauració. 

- Es mantenen activitats de casals i colònies d’estiu, amb les precaucions corresponents.  

- Correspon als ajuntaments i a la Generalitat de Catalunya les funcions de vigilància, inspecció i control 

del compliment de les mesures establertes.  

 

 

 

Barcelona, 13 de juliol de 2020 


