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36.20 Nota informativa 

 

 
NOTA INFORMATIVA RELATIVA AL REIAL DECRET 926/2020, DE 25 D’OCTUBRE, PEL QUAL ES 

DECLARA L’ESTAT D’ALARMA PER CONTENIR LA PROPAGACIÓ D’INFECCIONS CAUSADES PEL 

SARS-COV.2 I DE LA RESOLUCIÓ SLT/2620/2020, DE 25 D’OCTUBRE, PER LA QUAL S’ADOPTEN 

MESURES DE SALUT PÚBLICA, DE RESTRICCIÓ DE LA MOBILITAT NOCTURNA, PER A LA 

CONTENCIÓ DEL BROT EPIDÈMIC DE LA PANDÈMIA DE COVID-19 AL TERRITORI DE 

CATALUNYA.  

 

 

En data 25 d’octubre de 2020 s’ha publicat al BOE núm. 282 el Reial Decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel 

qual es declara l’estat d’alarma per contenir la propagació d’infeccions causades pel SARS-CoV-2 i al 

DOGC núm. 8254 la Resolució SLT/2620/2020, de 25 d’octubre, per la qual s’adopten mesures de salut 

pública, de restricció de la mobilitat nocturna, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de 

COVID-19 al territori de Catalunya.  

 

El Reial Decret 926/2020, de 25 d’octubre, declara l’estat d’alarma a tot el territori de l’Estat.  

 

 L’autoritat competent serà el Govern central i les comunitats autònomes les autoritats delegades, 

podran dictar i aplicar les resolucions i disposicions per a l’aplicació de les disposicions 5 a 1 del Reial 

Decret sense procediment administratiu ni ratificació judicial.  

 

 S’acorda amb caràcter general la limitació de la llibertat de circulació de persones en horari nocturn 

entre les 23:00 i les 6:00 (modulable per les comunitats autònomes) excepte per causes justificades. 

 

 Es restringeix l’entrada i sortida de persones del territori de cada comunitat autònoma, excepte per 

motius taxats justificats. A més, les CCAA podran limitar l’entrada i sortida de persones en àmbits 

territorials inferiors, excepte per causes justificades, així com limitar la permanència de grups de 

persones en espais públics o privats i llocs de culte. Totes aquestes mesures es podran flexibilitzar o 

suspendre segons els indicadors corresponents. 

 

 De la mateixa manera podran imposar la realització de les prestacions personals obligatòries 

imprescindibles per als seus sistemes assistencials. 

 

 S’estableix una vigència inicial des de la seva publicació fins al 9 de novembre de 2020, sens perjudici 

de les pròrrogues que s’estableixin. 

 
 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/25/pdfs/BOE-A-2020-12898.pdf
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=884771&language=ca_ES
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La Resolució SLT/2026/2020, de 25 d’octubre, estableix les mesures inicialment adoptades arrel de la 

declaració de l’estat d’alarma, per al territori de Catalunya, modulant així les previsions del Reial Decret 926/2020 

segons delegació de competències:  

 

 S’estableix la prohibició de desplaçaments i circulació per les vies públiques entre les 22.00 hores i les 

06.00 hores, excloent desplaçaments de caràcter essencial taxats a la norma i que caldrà justificar 

adequadament. 

 

 L’horari de tancament per a activitats de serveis i comerç minorista i restauració, activitats culturals, 

espectacles públics, recreatives i esportives autoritzades, no podrà ser superior a les 21.00 hores o les 

22.00 hores en cas d’activitats culturals i espectacles públics i l’activitat de prestació de serveis de 

restauració a domicili, excepte si són de caràcter essencial.  

 

 Aquesta resolució (i possibles pròrrogues) deixa sense efectes en relació a l’horari de tancament les 

resolucions SLT/2546/2020, de 15 d’octubre (apartats 5, 8 i 10) modificada per la Resolució 

SLT/2568/2020, de 19 d’octubre.  

 

 Els ajuntaments i l’Administració de la Generalitat exerciran les funcions de vigilància, inspecció i control 

de les mesures establertes en aquesta Resolució i les sancions oscil·len entre els 100 i els 600.000 

euros. 

 

 Aquesta Resolució ha entrat en vigor a partir de la seva publicació i per un termini de 15 dies. 

 
 

Barcelona, 26 d’octubre de 2020 


