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43.20 Nota informativa
NOTA INFORMATIVA RELATIVA A LA RESOLUCIÓ SLT/3177/2020, DE 4 DE DESEMPRE, PER LA QUAL
ES PRORROGUEN LES MESURES EN MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA PER A LA CONTENCIÓ DEL
BROT EPIDÈMIC DE LA PANDÈMIA DE COVID-19 AL TERRITORI DE CATALUNYA.
En data 5 de desembre de 2020 s’ha publicat al DOGC núm. 8288 la Resolució SLT/3177/2020, de 4 de

desembre, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del
brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
Donada l’evolució de la infecció per COVID-19, el Govern central va decretar l’estat d’alarma mitjançant el Reial
Decret 926/2020, de 25 d’octubre, i mitjançant el qual es reconeixia la competència dels governs autonòmics per a
aplicar altres mesures addicionals a les previstes en el Reial Decret per tal de frenar la taxa de contagis.


La Resolució prorroga les mesures adoptades per la Resolució SLT/2983/2020, de 21 de novembre i deixen
sense efectes en allò que s’hi oposin les disposicions establertes a la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de
juny, l’apartat 4 de la Resolució SLT/2073/2020, de 17 d’agost i la Resolució SLT/2782/2020, de 19 d’agost,
tot l’anterior sense perjudici de la vigència d’altres i, concretament, de la Resolució SLT/2056/2020, d’11
d’agost, relacionada amb les mesures sobre consum de begudes alcohòliques.



Es limita l’entrada i sortida del territori de Catalunya excepte per desplaçaments degudament justificats
taxats a l’apartat 2 de la resolució.



Resten prohibits els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22:00 hores i les
06:00 hores, amb les exclusions pertinents que s’enumeren a l’apartat 4 de la Resolució.



Addicionalment, es manté la mesura que preveu que des de les 06:00 hores de divendres fins a les
06:00 hores de dilluns, queda limitada l’entrada i sortida de persones de cada terme municipal, aplicantse les mateixes excepcions.


S’exceptua també la realització d’activitat física i activitats esportives individuals a l’aire lliure entre
municipis limítrofs.




No es limita la circulació en trànsit.

Es recomana que els desplaçaments fora del domicili es limitin en la mesura del possible així com la
circulació per les vies d’ús públic. Es recomana, a més d’adoptar les mesures de distanciament, higiene i
protecció individual, s’adopti una estratègia de desplaçaments basada en “bombolles de convivència” o la
“bombolla ampliada”.



L’horari d’obertura de les activitats permeses per aquesta resolució és el corresponent a cada activitat i,
com a màxim, no es podrà superar la franja entre les 06:00 hores i les 21:00 hores (general); fins les 21:30
hores per a restauració per a consum a l’establiment o fins les 22:00 hores en cas d’activitats culturals i
recollida de comandes a restaurants. La restauració a domicili por romandre fins les 23:00 hores.
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Es mantenen als centres de treball les mesures que s’han aplicat fins ara, donant preferència al teletreball.



Es prohibeixen les trobades i reunions de més de sis persones, llevat que pertanyin a la “bombolla de
convivència”, tant en l’àmbit privat com en el públic. Si les reunions es fan en espais públics, no es permet
el consum ni d’aliments ni de begudes, excepte sortides escolars i activitats d’intervenció socioeducativa.


S’exceptuen persones que desenvolupin una activitat laboral, activitat de culte, actes religiosos i
cerimònies civils, cerimònies fúnebres (però han de limitar l’assistència al 30% de l’aforament),
mitjans de transport públic, activitats docents, transport escolar, activitats culturals que poden
romandre obertes segons el PROCICAT.




No és aplicable al dret de manifestació i de participació política.

Les empreses han de prestar els serveis sempre que sigui possible sense contacte físic amb els clients i
de no ser possible, serà precís realitzar el servei amb cita prèvia i amb els equips de protecció adients. Se
suspèn l’obertura al públic de centres i recintes comercials, però podran obrir els establiments i locals
comercials dins d’aquests recintes dedicats als àmbits esmentats a l’apartat 8.2 i els que tinguin porta
d’accés des de la via pública. L’aforament d’establiments minoristes serà d’un 30%, excloent els esmentats
a l’apartat 8.3 i 8.4.



Els transports públics mantenen la oferta al 100% amb ajustaments a l’horari nocturn. Els usuaris han de
prendre en consideració les normes d’higiene i de no consum de begudes i menjar o realitzar altres accions
que impliquin treure’s la mascareta. Els locals i espais d’activitats escèniques i musicals podran obrir
amb un aforament del 50% i com a màxim 500 persones per actuació (amb excepcions) i de les
instal·lacions i equipaments esportius al 50% si són a l’aire lliure i al 30% en tancats i complir les condicions
de l’apartat 11.3. S’ajornen les competicions esportives d’àmbit autonòmic i es manté l’obertura de parcs i
fires d’atraccions. Es prohibeix l’ús de parcs i jardins a partir de les 20:00 hores.



Podran obrir els serveis de restauració complint amb les condicions de l’apartat 13 de la Resolució.
També es suspenen les activitats cíviques i comunitàries grupals que impliquin presencialitat, així com la
celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials i festes majors. Romanen les
activitats docents, de lleure infantil i juvenil i les activitats d’intervenció socioeducativa, tenint en
compte els plans del PROCICAT. Les activitats docents universitàries s’han d’impartir de forma virtual
excepte pràctiques i avaluacions. Mercats no sedentaris i fires mercat han de reduir al 30% l’aforament del
recinte.



Es regula la forma de dur a terme les actuacions policials.



S’emetran informes periòdics dels efectes de les mesures i la Resolució entra en vigor el dia 7 de desembre
de 2020 i la durada prevista inicial és de 14 dies (21 de desembre de 2020).

Barcelona, 9 de desembre de 2020

