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34.20 Nota informativa
NOTA INFORMATIVA RELATIVA A LA RESOLUCIÓ SLT//2546/2020, DE 15 D’OCTUBRE, PER LA
QUAL S’ADOPTEN NOVES MESURES EN MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA PER A LA CONTENCIÓ
DEL BROT EPIDPEMIC DE LA PANDÈMIA DE COVID-19 AL TERRITORI DE CATALUNYA.
En data 16 d’octubre de 2020 s’ha publicat al DOGC núm. 8248 la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre,
per la qual s’adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de
la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
L’objecte d’aquesta resolució establir mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció de
l’expansió de la pandèmia causada per la COVID-19 i deixa sense efectes en tot allò que s’hi oposin les mesures
establertes a les resolucions SLT/1429/2020, de 18 de juny, les establertes a l’apartat 4 de la SLT/2073/2020,
de 17 d’agost i la seva modificació per la SLT/2782/2020, de 19 d’agost. Així mateix, també deixa sense efectes
en tot allò que s’hi oposin, les mesures de restricció específiques vigents en àmbits territorials inferiors.


Es recomana limitar desplaçaments fora de domicili en la mesura del possible, així com la
circulació per les vies d’ús públic, respectant les mesures de protecció individual (distanciament, higiene
i mascareta).



Es recomana tenir en compte, per a realitzar desplaçaments, les “bombolles de convivència” o la
“bombolla ampliada” (conjunts de persones que es relacionen entre si generant un espai de confiança
i seguretat a partir del compromís dels seus membres de mantenir les seves relacions dins les
bombolles). La bombolla ampliada fa referència a relacions familiars no convivents, laborals, escolars i
recreatives). El grup ha de ser el més estable possible.



En centres de treball, s’han de promoure mesures que permetin limitar al màxim la mobilitat de les
persones i mantenir horaris flexibles per aquells desplaçaments imprescindibles. Si no es pot treballar
a distància, les condicions de treball han de garantir distàncies mínimes i/o l’equipament als
professionals amb equips de protecció. També s’han de prendre les mesures d’higiene, neteja i
desinfecció adequades, posar a disposició aigua i sabó o gels hidroalcohòlics o desinfectants adequats.



L’ús de mascareta és obligatori en espais laborals oberts al públics. S’ha de prendre mesures per evitar
la coincidència massiva de persones.



Es prohibeixen les trobades i reunions familiars i socials de més de 6 persones (excepte si
pertanyen a la “bombolla de convivència” i en les reunions de fins a 6 persones en espais públics no es
podran consumir ni aliments ni begudes. Resten excloses persones que desenvolupin una activitat
laboral, activitats de culte, actes religiosos i cerimònies civils, serveis religiosos, cerimònies fúnebres ni
mitjans de transport públic, així com les activitats docents, de lleure infantil i juvenil i d’intervenció
socioeducativa. Altres activitats han d’estar al previst al seu Pla Sectorial del PROCICAT.



Les empreses no poden oferir serveis que impliquin contacte personal proper i els establiments, locals,
i recintes i centres comercials han d’establir sistemes d’aforament. Els locals minoristes han de reduir
al 30% l’aforament total, tret dels enumerats a la resolució com a locals que proveeixen de productes
de primera necessitat, que serà del 50% amb distància interpersonal mínima de 1,5 metres.



Els actes religiosos i cerimònies civils limitaran l’assistència al 50%.
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Es garanteix la oferta del 100% del transport públic, no s’hi podrà menjar i les estacions tancades
disposaran de gel hidroalcohòlic.



Les activitats culturals, espectables públics, activitats recreatives i esportives no superaran el 50% de
l’aforament i s’hauran d’acollir a les mesures d’horari de tancament establertes a la resolució i als plans
sectorials corresponents del PROCICAT.



Es suspenen totes les competicions esportives durant la vigència de la Resolució, l’obertura de parcs
i fires d’atraccions, salons de jocs, casinos i sales de bingo.



Es suspenen totes les activitats de restauració (excepte hotels i allotjaments turístics, que serviran
només als seus clients). Resten exclosos de la suspensió els serveis de restauració integrats en centres
i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials, incloent lleure infantil i juvenil, menjadors d’escoles i de
caràcter social.



Es mantenen activitats docents, lleure infantil i juvenil i d’intervenció socioeducativa segons els plans
d’actuació del PROCICAT i les activitats docents teòriques universitàries passen a ser virtuals.



Per realitzar un correcte seguiment i avaluació de les mesures, les Policies Locals emetran diàriament
un informe amb les novetats taxades a la resolució.



S’emetran informes periòdics dels efectes de les mesures, que inicialment s’estableixen per 15 dies a
partir del dia 16 d’octubre, excepte els apartats 4 (reunions i/o trobades familiars i de caràcter social), 6
(en relació a actes religiosos) i 12 (activitats docents universitàries), pendents de ratificació judicial. Fins
que no entrin en vigor les mesures establertes a l’apartat 4, serà d’aplicació la Resolució
SLT/2480/2020, de 8 d’octubre, per la qual es prorroguen les mesures especials en matèria de salut
pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 en el territori de Catalunya.

Barcelona, 16 d’octubre de 2020

