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Expedient núm.: 395/2020
Provisió d'Alcaldia sol·licitant Informe de Secretaria [de part]
Procediment: noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic
de la pandèmia de COVID-19 de Catalunya.

En Manel Ezquerra Tomàs, Alcalde-President de la Vila d’Alcarràs, en virtut de
les competències establertes a l’art. 53 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya i de l’art. 21 de la Llei 7/85, reguladora de les bases
de règim local, emeto el següent

Davant la necessitat de controlar la propagació de la malaltia, es comunica als
veïns i veïnes que són d’aplicació directa, des de l’entrada en vigor de les
citades normes, les normes del resum següent:

“Mesures per contenir els brots
aplicables a tot Catalunya
Confinament nocturn entre les 22.00 h i les 6.00 h
Horari d’obertura al públic
L’horari d’obertura al públic de les activitats de serveis i de comerç detallista i de
restauració, inclosa la prestació de serveis a domicili, d’espectacles públics, recreatives i
esportives autoritzades, és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui
superar les 21.00 hores, tret de les activitats culturals, que podran tancar a les 22.00
hores, o les activitats de caràcter essencial.
Moviments i desplaçaments


Resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques
entre les 22 hores i les 06.00 hores.
Ajuntament d'Alcarràs
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El Real Decret 926/2020, de 25 d’octubre, declara l’estat d’alarma per a
contenir la propagació d’infeccions causades pel SARS-COV-2, amb una
durada de fins el dia 9 de novembre de 2020, sense perjudici de les pròrrogues
que es puguin establir. (S’annexa).

DECRET

Pere Biedma Agüera (2 de 2)
Secretari
Data Signatura: 28/10/2020
HASH: 2a9e460944a501550664b8c02d7cc4ac

La RESOLUCIÓ SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, aprova noves mesures en
matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de
COVID-19 de Catalunya. (S’annexa).

Número: 2020-0975 Data: 28/10/2020

BAN INFORMATIU:

o

Desplaçament per assistència sanitària d’urgència, i per anar a la
farmàcia per raons d’urgència sempre que sigui a la més propera al domicili,
així com per assistència veterinària urgent.

o

Desplaçament de persones treballadores i els seus representants per anar
o tornar del centre de treball en els casos en què el treball no es pugui
realitzar en modalitat de treball a distància o teletreball, així com aquells
desplaçaments en missió inherents al desenvolupament de les funcions
pròpies del lloc de treball o de la seva activitat professional o empresarial.

o

S’inclouen en tot cas, els desplaçaments de persones professionals o
voluntàries degudament acreditades per realitzar serveis essencials, sanitaris i
socials.

o

Retorn al domicili de centres educatius i de les activitats culturals,
d’espectacles públics i recreatives.

o

Cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb
discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables.

o

S’inclouen els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns
de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l’exterior
per al seu benestar emocional o de salut, quan estigui degudament justificat
per professionals sanitaris o socials amb el corresponent certificat.

o

Actuacions urgents davant d’òrgans judicials.

o

Retorn al lloc de residència habitual després d’haver realitzat les
activitats permeses relacionades anteriorment.

o

Cura de mascotes i animals de companyia durant el temps imprescindible
i sempre de manera individual en la franja horària compresa entre les 04.00 i
les 06.00 hores.

o

Causa de força major o altra situació de necessitat justificada.



Igualment, durant l’horari de restricció de la mobilitat és permesa la circulació
de vehicles per als desplaçaments permesos.



La circulació de vehicles per carreteres i vies que transcorrin o travessin l’àmbit
territorial de Catalunya està permesa sempre que tingui origen i destinació fora de
Catalunya. Així mateix, està sempre permesa la circulació quan es tracti de transport
de mercaderies.
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S’exclouen d’aquesta prohibició els
essencial, que caldrà justificar adequadament:

DECRET



Trobades, reunions i desplaçaments

Bombolla de convivència: Grup de persones que conviuen sota el mateix
sostre. Pot incloure també persones cuidadores i/o de suport per evitar
l’aïllament social.

o

Bombolla ampliada: Grup de persones de la bombolla de convivència
més un(s) altre(s) grup(s) acotat i estable de persones, sempre les mateixes,
amb qui la bombolla de convivència estableix relacions familiars, laborals,
escolars i de lleure.



Es prohibeixen les trobades i reunions de més de sis persones, llevat que siguin
convivents, tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic.



En les reunions que concentrin fins a sis persones en espais públics no es permet
el consum ni d’aliments ni de begudes.



No es consideren incloses en aquesta prohibició, sempre que compleixin les
indicacions de seguretat aprovades pel PROCICAT:
o

Les activitats laborals.

o

Les activitats docents.

o

Les activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars).

o

Les activitats d’intervenció
socioeducativa i centres oberts).

socioeducativa (serveis

o

Les activitats de culte i els actes religiosos.

o

Els mitjans de transport públic.

o

El transport escolar.

o

d’intervenció

Les activitats culturals, d’arts escèniques i musicals, cinema o
exposicions.

o

Les activitats esportives.

o

L’obertura de biblioteques, arxius, museus i monuments.



No poden participar en trobades i/o reunions persones amb símptomes de
COVID-19 ni que estiguin en aïllament o quarantena.



S‘han de mantenir i extremar les mesures de protecció: mascareta, distància i
rentat de mans.
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o
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L'activitat social i els desplaçaments fora del domicili s'han de reduir al màxim
possible. El contacte social s'ha de limitar als grups bombolla, és a dir, a grups de
persones que es relacionen entre si generant un espai de confiança i seguretat:

DECRET



Àmbit laboral i professional
Cal prioritzar el teletreball i les reunions telemàtiques.



Si no és possible, cal aplicar mesures per garantir la distància de seguretat
interpersonal: entrades i sortides esglaonades, flexibilitat horària...



En cas que no es pugui mantenir la distància, cal proporcionar a les persones
treballadores els equips de protecció adequats al nivell del risc.

o

és obligatori en espais de treball d’ús públic o oberts al públic, o bé, en
desplaçaments per l’interior.

o

no és obligatori en espais de treball tancats al públic, un cop la persona
sigui al seu lloc de treball i faci tasques que no comporten mobilitat.

Se suspèn la celebració de congressos i convencions.

Àmbit educatiu




Es mantenen les activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses
les extraescolars) i activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció
socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar, amb l'aplicació
rigorosa de les mesures definides als plans sectorials aprovats pel PROCICAT.
A les universitats, la docència teòrica passa a ser virtual.

Transport públic


El transport públic ha de mantenir la seva oferta al 100% encara que hi hagi una
disminució de passatgers. Només es poden produir restriccions en horari nocturn.



Els usuaris no poden fer activitats que comportin treure’s la mascareta, com
menjar.
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L'ús de mascareta:

Les estacions en espais tancats han d’oferir dispensadors de gel hidroalcohòlic.

Ajuntament d'Alcarràs
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Els establiments amb una superfície superior a 400 m2 han de tenir controls
d’accés.



En els centres comercials també hi ha d’haver sistema de control d’aforament i
es restringirà l’accés i ús de zones recreatives com zones infantils, ludoteques o àrees
de descans.



No es poden prestar serveis que impliquin contacte físic amb els clients, excepte
que siguin essencials, sanitaris o sociosanitaris. Es prohibeixen els serveis de
tractament de bellesa, excepte els serveis de perruqueria.



Es permeten sistemes de recollida al local i de repartiment al domicili.



Se suspenen les fires comercials.

Hostaleria i restauració


Se suspenen les activitats de restauració, excepte en hotels per a l'ús dels clients,
centres sanitaris, socials i residencials, i menjadors socials.



Es permet el lliurament a domicili o la recollida a l’establiment amb cita prèvia.



Als espais comuns dels hotels l'aforament s'ha de limitar al 50%.



Les activitats de restauració de les àrees de servei d’autopistes i altres vies es
limitaran al servei de lliurament al mateix establiment, sense consum a l'interior.

Activitats culturals


Als espectacles d'arts escèniques i musicals, cinema o exposicions:
o

o

L'aforament es redueix al 50%, tant en recintes tancats com a l’aire
lliure.
S'han de preassignar els seients.
Ajuntament d'Alcarràs
Plaça de l'Església, 1, Alcarràs. 25180 (Lleida). Tel. 973790004. Fax: 973791431
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Els establiments i locals comercials minoristes han de reduir l’aforament al 30%
de l'habitual. Si no és possible, només s'hi permet l'accés d'un sol client.
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Activitat comercial



o

Cal portar un registre d’assistents.

o

L'horari de tancament s'estableix a les 22:00h.

Les biblioteques, arxius, museus i monuments, romanen oberts subjectes a les
mesures dels plans sectorials aprovats pel PROCICAT.

Activitats esportives

han de funcionar amb cita prèvia.

o

han de reduir l'aforament al 50%.

Es prohibeix l’ús d’aquells equipaments esportius que no estiguin supervisats.
S'ajornen totes les competicions esportives, excepte les oficials i les
professionals.

Activitats lúdiques i recreatives







Es pot fer ús dels parcs i jardins públics i de les àrees de joc infantils fins a les a
les 20 hores.
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o

S'estableix el tancament de:
o

parcs i fires d’atraccions

o

establiments lúdics infantils

o

sales de joc, casinos i bingos

Les festes majors queden suspeses.
Se suspenen les activitats cíviques i comunitàries grupals –com, per exemple, als
equipaments cívics- que impliquin presencialitat, llevat que es facin per mitjans
telemàtics.
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Les instal·lacions i equipaments esportius de caràcter lúdic:
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Actes religiosos i cerimònies civils


Els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos casaments, serveis religiosos,
cerimònies fúnebres, han de limitar l’assistència al 50% de l’aforament.



Se suspenen també les activitats musicals amb pistes de ball o espais habilitats
fora dels establiments establerts en l'apartat anterior.

Consum de tabac i alcohol a la via pública


No està permès fumar a la via pública o a l'aire lliure si no hi ha una distància de
dos metres. Aquesta limitació és aplicable també per a l'ús de qualsevol altre
dispositiu d'inhalació de tabac, pipes d'aigua, catximbes o similars.



Es prohibeix el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i a la
resta d'espais oberts. “

FONT:
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/mesuresper-contenir-els-brots/mesures-per-contenir-els-brots-aplicables-a-tot-catalunya/

Ho mana i signa l’Alcalde-President de la qual cosa, com a Secretari, dono fe.
Alcarràs a la data indicada al marge.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT.
s
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Se suspèn l'obertura al públic dels locals i establiments que desenvolupen les
activitats de discoteca, sala de ball, sala de festes amb espectacle, bar musical,
karaoke, discoteques de joventut i establiments d'activitats musicals de règim
especial i establiments públics amb reservats annexos.
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Activitats de lleure nocturn
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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE SALUT
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.

No obstant, l'evolució de la pandèmia, amb l'aparició de nous brots epidemiològics i noves cadenes de
transmissió d'abast comunitari, que comprometen la integritat i la salut de les persones ha determinat que, a
l'empara de la legislació sanitària i de protecció civil aplicable, i, més específicament, a partir de l'aprovació del
Decret llei 27/2020, de 12 de juliol, en base a l'article 55 k) de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut
pública, que disposa que, en situacions de pandèmia declarades per les autoritats competents, les autoritats
sanitàries poden adoptar mesures de limitació de l'activitat, del desplaçament de les persones i de la prestació
de serveis en determinats àmbits territorials previstes en l'annex 3, d'acord amb el que disposa l'article 55,
s'hagin dictat successives resolucions, les quals han tingut per objecte controlar l'expansió de la pandèmia amb
mesures de contenció en àmbits territorials específics i de caràcter temporal. Les resolucions dictades en
àmbits territorials concrets han inclòs, com a estratègies per a la lluita contra la pandèmia, un seguit de
recomanacions adreçades a la ciutadania dirigides a limitar els desplaçaments als estrictament necessaris i
disminuir igualment la interacció social, la limitació del nombre de persones en les reunions i/o trobades tant
en l'àmbit públic com en l'àmbit privat, per tal d'evitar en la ciutadania comportaments que generin riscos de
propagació de la infecció. D'altra banda, han inclòs mesures restrictives aplicables a l'exercici de determinades
activitats que, l'evidència derivada de l'anàlisi dels brots i dels casos declarats, ha identificat de major risc per
a la transmissió comunitària de la COVID-19, per tal de garantir-ne un desenvolupament més segur i
compatible amb l'objectiu de prevenció dels riscos de contagi (limitacions en aforaments per evitar
aglomeracions i establiment de sistemes de control del nombre d'assistents, limitacions en l'exercici de
determinades modalitats de prestació d'una activitat o la seva suspensió, limitacions per garantir la distància
mínima interpersonal com a factor essencial de protecció, entre d'altres).
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La Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i
organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2 posa
l'accent en la lluita contra la pandèmia en el compromís individual i un comportament social de cautela i
autoprotecció assentant en les premisses següents: la higiene freqüent de mans; la higiene de símptomes
respiratoris; el manteniment de grups de convivència habitual al més estables possible, minimitzant els
contactes socials diaris per evitar la multiplicació de possibles cadenes de transmissió; la distància física
interpersonal de seguretat; l'ús de mascareta quan no sigui possible mantenir la distància física interpersonal
de seguretat; la preferència pels espais a l'aire lliure per a la realització d'activitats; la ventilació correcta dels
espais tancats i la neteja i desinfecció de les superfícies, així com en l'adopció de mesures de aïllament i de
comunicació amb els serveis sanitaris davant l'aparició de símptomes compatibles amb la COVID-19. La
Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, s'ha complementat amb plans sectorials aprovats per a diferents
sectors i àmbits d'activitat i altres resolucions i instruccions d'abast específic, com ara en àmbits d'especial
vulnerabilitat com són les residències d'atenció a la gent gran i a les persones amb pluridiscapacitat. També
s'ha aprovat 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, la qual estableix l'obligatorietat
de l'ús de la mascareta, per a les persones de sis anys en endavant, a la via pública, als espais a l'aire lliure i a
qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic, amb independència del manteniment de la
distància física interpersonal de seguretat. Queden exemptes d'aquesta obligació les persones que presentin
algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure's agreujada per la utilització de la mascareta o
que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d'autonomia per a treure's la mascareta o
bé presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització; no sent exigible tampoc en el cas
d'exercici físic esportiu a l'aire lliure ni en els supòsits de força major o situació de necessitat o quan per la
pròpia naturalesa de les activitats l'ús de la mascareta resulti incompatible, d'acord amb les indicacions de les
autoritats sanitàries.

DECRET

Des de l'inici de l'etapa de la represa a Catalunya en el marc de l'emergència sanitària vigent provocada per la
COVID-19 les autoritats competents han adoptat diverses mesures, preventives i de control, per protegir la
salut i la seguretat de la ciutadania, i contenir la propagació de la malaltia, en funció de la situació
epidemiològica i assistencial de cada moment i, també, de cada territori, d'acord amb els principis de
necessitat i de proporcionalitat.
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Juntament amb aquestes mesures d'abast territorial també s'han adoptat mesures aplicables a tot el territori
de Catalunya. En aquest sentit, s'han aprovat la Resolució SLT/2056/2020, d'11 d'agost, per la qual es
prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública relacionades amb el consum de begudes
alcohòliques per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID i la Resolució SLT/2073/2020, de
17 d'agost, per la qual s'adopten mesures extraordinàries al territori de Catalunya per a l'aplicació de l'Acord
del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 14 d'agost de 2020, sobre la declaració
d'actuacions coordinades en salut pública per a la contenció de la pandèmia de COVID-19, modificada per la
Resolució SLT/2782/2020, de 19 d'agost, amb mesures de contenció per a les activitats d'hoteleria, restauració
i determinades activitats recreatives -que es veuen afectades en la seva efectivitat durant la vigència d'aquesta
Resolució o, eventualment, de la que en pugui establir la pròrroga- i de suspensió de determinades activitats
d'oci.

D'acord amb aquest informe, la situació a Catalunya indica que actualment hi ha moltes zones arreu del
territori que presenten brots complexos i que s'ha intensificat de manera clara i progressiva la transmissió
comunitària de la COVID-19 a tot Catalunya, amb una taxa d'incidència acumulada que es troba per sobre dels
250 casos per 100.000 habitants els darrers 14 dies. Igualment, des del punt de vista assistencial, les dades
mostren que la situació és compromesa per al sistema sanitari, amb un augment generalitzat a tot el territori
dels ingressos en hospitalització convencional i a les unitats de cures intensives i una ocupació global de llits
crítics que supera el 30% en cinc de les vuit regions sanitàries. La situació epidemiològica a Catalunya,
paral·lela a la dels països del seu entorn territorial, denota l'abandonament de la situació d'estabilitat, pel que
fa a l'aparició de nous contagis i de la velocitat de propagació de la pandèmia, que havia caracteritzat els
darrers dos mesos, per iniciar un procés d'increment d'aquests indicadors, així com de l'impacte de la
pandèmia en el teixit assistencial.
En aquest sentit, les dades del seguiment continu de l'evolució del virus en el conjunt de Catalunya i del seu
impacte en la capacitat del sistema sanitari que reflecteix l'informe esmentat en les dues darreres setmanes,
però especialment els darrers set dies, qüestionen la suficiència de les mesures de control adoptades fins al
moment i determinen la necessitat d'implementar, sense demora, en tot el territori noves mesures més
estrictes que afavoreixin la reducció de les interaccions socials, tant en espais públics com privats, i la
restricció de la mobilitat amb l'objectiu d'intentar controlar la corba de contagis, aplanar-la i intentar evitar
que, en cas contrari, s'hagin d'adoptar mesures més limitadores dels drets de les persones i de major impacte
social i econòmic per al conjunt de la població, com seria haver de procedir a acordar el confinament, total o
parcial.
La Resolució, en l'apartat 2, estableix, amb caràcter de recomanació general, que s'evitin els desplaçaments no
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En data 14 d'octubre de 2020, el director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya ha emès nou informe
justificatiu de l'adopció de les mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19. Aquest informe
preveu els aspectes assistencials a proposta del Servei Català de la Salut i els aspectes epidemiològics i de
salut pública a proposta de la mateixa Agència, acredita la situació actual de risc de contagi, la situació de
control de la pandèmia, la suficiència de les mesures i proposa un seguit de mesures a adoptar, algunes amb
caràcter obligatori, per a tota Catalunya d'acord amb les que estan previstes en l'annex 3 del Decret llei
27/2020 esmentat, amb una proposta de durada inicial de 15 dies.
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A data d'avui, hi ha vigents mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic
de la pandèmia de COVID-19 d'àmbit territorial als municipis i territoris següents: determinats municipis de la
comarca de la Noguera (Resolució SLT/2394/2020, de 30 de setembre); Girona i Salt (Resolució
SLT/2395/2020, de 30 de setembre); Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de
Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat,
Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Badalona, Sant Feliu de Llobregat,
Castelldefels i Gavà (Resolució SLT/2396/2020, de 30 de setembre); Vic i Manlleu (Resolució SLT/2397/2020,
de 30 de setembre). També estan afectats per mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció
del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 d'àmbit territorial els municipis d'Amposta, Tortosa i Roquetes
(Resolució SLT/2452/2020, de 5 d'octubre), i de Canovelles, Granollers i les Franqueses del Vallès (Resolució
SLT/2479/2020, de 8 d'octubre). A l'entrada en vigor d'aquesta Resolució, en els territoris en què encara
romanguin vigents, les mesures específiques seran desplaçades, en tot allò que s'hi oposin, per les contingudes
en aquesta.

DECRET

Mitjançant la Resolució SLT/2107/2020, de 28 d'agost, per la qual s'adopten mesures especials en matèria de
salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya es va
estendre la limitació a deu persones en les reunions i trobades al conjunt de tot Catalunya; posteriorment,
arran de l'empitjorament de la situació epidemiològica i mitjançant la Resolució SLT/2325/2020, de 25 de
setembre, es va reforçar la limitació afectant les reunions familiars i socials, que s'establí en un màxim de sis
persones, llevat que es tractés de persones convivents; aquesta Resolució fou prorrogada per la Resolució
SLT/2480/2020, de 8 d'octubre.
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En l'apartat 5 s'elimina l'oferta d'activitats de serveis que impliquin un contacte personal proper, llevat que
sigui un servei essencial, sanitari o sociosanitari; es preveu que es poden oferir serveis de perruqueria
exclusivament per a les activitats relacionades amb la higiene del cabell, i s'estableix la preferència per la
prestació del servei sense contacte físic amb el client, sempre que sigui possible. Així mateix, amb l'objectiu
d'evitar aglomeracions i assegurar la disminució de la interacció personal s'estableixen mesures de control de
l'accés i de l'aforament en temps real per als locals i establiments de comerç minorista de més de 400 metres
quadrats i dels que estan ubicats en establiments comercials col·lectius, incloses les zones comunes;
s'estableixen mesures organitzatives per garantir la distància de seguretat, es limita l'aforament a un 30% de
l'autoritzat, llevat determinats establiments comercials minoristes amb consideració d'essencial als quals es
permet arribar a un 50% de l'aforament. Es preveu l'establiment de mesures organitzatives de l'activitat de
manera que la transacció comercial afavoreixi minimitzar el contacte personal.
En l'apartat 6, relatiu als actes religiosos i cerimònies civils, es limita l'assistència al 50% de l'aforament.
En l'apartat 7 s'estableixen mesures aplicables al transport públic adreçades a garantir el manteniment de
l'oferta tot i la disminució de la demanda que es pugui registrar en compliment de la resta de disposicions que
preveu la resolució, així com mesures que reforcen el compliment de les normes d'autoprotecció establertes
per les autoritats competents en espais i instal·lacions amb una concentració de persones que pot ser elevada
especialment en hores punta.
En l'apartat 8 s'estableixen limitacions en l'aforament per a les activitats culturals d'arts escèniques i musicals,
cinema o exposicions en recintes estables tant espais tancats, com ara teatres, cinemes, auditoris o similars,
com a l'aire lliure en els espais especialment habilitats per a la realització d'espectacles públics, que s'estableix
en el 50% amb preassignació de localitats i registre de dades de contacte i amb subjecció al corresponent Pla
sectorial del Pla d'actuació PROCICAT. Per a aquestes activitats culturals, així com per als espectacles públics i
les activitats recreatives autoritzades a l'obertura (cafès teatre, cafès concert, sales de concert i restaurants
musicals) s'estableix l'horari de tancament a les 23:00 h. Quant a les activitats de bar, restaurant o restaurant
bar que es duguin a terme en els locals i establiments on se celebrin aquests espectacles i activitats recreatives
musicals, es poden prestar exclusivament mitjançant serveis d'entrega a domicili o recollida a l'establiment
amb cita prèvia.
També es restringeix l'aforament de les instal·lacions i els equipaments esportius, que no pot superar el 50%, i
s'ha de garantir un control d'accés i el compliment de les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè
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En l'apartat 4 es manté la prohibició de les reunions i/o trobades (familiars i de caràcter social) de més de sis
persones, llevat que pertanyin a la mateixa “bombolla de convivència” entesa com el grup de persones que
conviuen sota el mateix sostre i que pot incloure també persones cuidadores i/o de suport imprescindibles per
prevenir conseqüències negatives de l'aïllament social. Es mantenen també les exclusions i la prohibició de
consum en les reunions i trobades en espais públics, regulades a 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 al territori de Catalunya, que aquesta Resolució deixa sense efecte.
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En l'apartat 3 es reforcen les mesures de prevenció i higiene establertes a la Resolució SLT/1429/2020, de 18
de juny, per tot tipus d'activitats, i s'estableixen aquelles que han d'adoptar tots els centres de treball adaptats
a les característiques de l'activitat que s'hi desenvolupa, amb especial èmfasi en les mesures de més impacte
en la mobilitat com és el cas de la promoció de mesures organitzatives i tècniques que permetin limitar al
màxim la mobilitat de persones treballadores, prioritzant el treball a distància, el teletreball, les reunions
telemàtiques, o bé, altres mesures quan la mobilitat és imprescindible, com horaris d'entrada i sortida
esglaonats, flexibilitat horària, o similars mesures. També s'estableixen mesures de neteja i ventilació dels
espais; de desinfecció de superfícies i utensilis; mesures organitzatives dels espais comuns i de descans, per
evitar contactes massius de treballadors i garantir la distància mínima de seguretat, o si no és possible, proveir
dels equips de protecció adequats; aclariments sobre l'ús de la mascareta en l'entorn laboral. Al treball a
distància o teletreball implantat en virtut de les mesures per a la contenció de l'expansió de la pandèmia
contingudes en l'apartat a) del punt 3 d'aquesta Resolució, li són d'aplicació les previsions contingudes en la
disposició transitòria tercera del Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància. Així
mateix, al personal al servei de les administracions públiques i del seu sector públic li són aplicables les
previsions sobre teletreball contingudes en el Reial Decret llei 29/2020, de 29 de setembre, de mesures
urgents en matèria de teletreball en les Administracions Públiques i de recursos humans en el Sistema Nacional
de Salut per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Número: 2020-0975 Data: 28/10/2020

essencials i es romangui en el domicili tant como sigui possible donat que la mobilitat generalitzada, encara
amb les mesures de seguretat recomanades, ajuda a disseminar la infecció, i també que les relacions
interpersonals s'adaptin a una estratègia d'acord amb els conceptes de “bombolla de convivència” i de
“bombolla ampliada”, entesos com a conjunts de persones que es relacionen entre si generant un espai de
confiança i de seguretat a partir del compromís dels seus membres de mantenir les seves relacions socials dins
de les bombolles i que aquestes es mantinguin estables.
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de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.
També als establiments hotelers es limita l'aforament dels espais comuns al 50% de l'autoritzat (apartat 10). I
respecte als mercats no sedentaris, l'apartat 13 preveu que poden mantenir la seva activitat condicionada a
una reducció al 30% de l'aforament màxim del recinte i al compliment de les mesures previstes al
corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.
La limitació d'aforaments en diferents àmbits d'activitat és una mesura útil per garantir un distanciament
interpersonal en els espais en els quals un es presenti, sent aquesta mesura una de les més eficaces per evitar
la transmissió juntament amb la higiene de mans i l'ús de la mascareta. L'horari de tancament dels
establiments, i serveis oberts al públic també forma part també de les mesures preventives de contenció que
persegueixen reduir el risc de transmissió, evitant o reduint la possibilitat de contagi, per l'efecte que tenen
afavorint la disminució de la interacció social.

L'àmbit de la restauració constitueix un espai principal de relació social i facilita la interacció social més enllà
de persones que configuren les bombolles de convivència estables i durant l'estada en locals i establiments de
restauració es donen factors de risc més elevats que en d'altres activitats i que estan relacionats amb la no
utilització de la mascareta durant tot o la majoria del temps d'estada a l'establiment de restauració i el no
manteniment de la distància de seguretat dins de l'agrupació màxima de sis persones durant un temps prou
rellevant. Aquestes dues mesures d'autoprotecció ( l'ús de mascareta i mantenir la distància de seguretat
interpersonal mínima) són les més importants per evitar la transmissió del virus de persona a persona.
No obstant, resten exclosos d'aquesta suspensió els restaurants dels hotels i altres allotjaments turístics, que
poden romandre oberts sempre que sigui per a ús exclusiu dels seus clients, sens perjudici que també puguin
prestar serveis d'entrega a domicili o recollida a l'establiment amb cita prèvia. També resten exclosos
d'aquesta suspensió els serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials,
incloent-hi les activitats de lleure infantil i juvenil, els menjadors escolars, i els serveis de menjador de caràcter
social.
No resulten afectades les activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i
activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el
transport escolar, i així a l'apartat 11 s'estableix que s'han de dur a terme d'acord amb els corresponents plans
sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT i la normativa relacionada, aplicant
rigorosament les mesures de prevenció i protecció de la salut.
Finalment, en l'àmbit universitari, els indicadors de la pandèmia en els darrers dies fan necessària una actuació
ràpida i d'impacte contundent per limitar la mobilitat de l'alumnat, i s'ha establert, com es conté a l'apartat 12,
amb l'acord del Consell Interuniversitari de Catalunya, que aquest objectiu s'assoleix amb la suspensió de la
docència teòrica presencial, i l'organització de les classes en format virtual, sense que sigui necessari afectar
altres activitats universitàries.
Les limitacions que es contenen en aquesta Resolució són conformes amb les orientacions de l'Organització
Mundial de la Salut i es consideren, d'acord amb la gravetat de les dades epidemiològiques i assistencials
actuals, mesures proporcionals, idònies, necessàries i justificades amb la finalitat de control de contagis i
protecció dels drets a la vida, la integritat física i la salut de tota la població i específicament dels col·lectius
més vulnerables davant la pandèmia i per tal de garantir la capacitat d'atenció del sistema sanitari, tant a les
demandes generades per la pandèmia de COVID-19, com a les demandes de salut derivades d'altres patologies
més enllà de la pandèmia.
Per tot l'exposat, d'acord amb les decisions adoptades pels òrgans de govern del Pla d'actuació PROCICAT per a
emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, en el marc de la legislació
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Igualment l'apartat 10 suspèn les activitats de restauració, en tot tipus de locals i establiments, que es poden
prestar exclusivament mitjançant serveis d'entrega a domicili o recollida a l'establiment amb cita prèvia.
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Aquesta mesura de màxima restricció es justifica en aquestes activitats tant per la concentració de persones
que no conviuen habitualment juntes, durant un temps prolongat, com pel nivell de la mobilitat que es
produeix per accedir-hi i en les zones properes. Aquestes mesures de provada eficàcia són indispensables en el
moment actual per tal d'aturar l'expansió del virus.

Número: 2020-0975 Data: 28/10/2020

D'altra banda, s'estableix l'ajornament de totes les competicions esportives previstes de ser realitzades a
Catalunya, a excepció de les competicions oficials d'àmbit estatal, internacional i professionals, i se suspèn
l'obertura al públic dels parcs i fires d'atraccions, incloent-hi tot tipus d'estructures no permanents
desmuntables. Així mateix, es prohibeix l'obertura d'establiments d'activitats lúdiques infantils privades en
espais tancats. En l'apartat 9 se suspèn l'obertura al públic d'activitats de salons de jocs, casinos i sales de
bingo, i en l'apartat 13 se suspèn la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials i festes
majors.
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sanitària i de salut pública i de protecció civil, i en ús de l'habilitació que ens confereix l'article 5 del Decret
63/2020, de 18 de juny, del president de la Generalitat de Catalunya, de la nova governança de l'emergència
sanitària provocada per la COVID-19 i inici de l'etapa de la represa al territori de Catalunya,

Resolem:

-1 Mesures especials en matèria de salut pública

Aquestes mesures, mentre estigui vigent aquesta Resolució o, en el seu cas, la resolució que n'estableixi la
pròrroga, deixen sense efecte, en tot allò que s'hi oposin, les establertes a la Resolució SLT/1429/2020, de 18
de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió
i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, així com les establertes a l'apartat 4 de la Resolució
SLT/2073/2020, de 17 d'agost, per la qual s'adopten mesures extraordinàries al territori de Catalunya per a
l'aplicació de l'Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 14 d'agost de 2020, sobre la
declaració d'actuacions coordinades en salut pública per a la contenció de la pandèmia de COVID-19,
modificada per la Resolució SLT/2782/2020, de 19 d'agost.
Igualment, es deixen sense efecte, en tot allò que s'hi oposin, les mesures de restricció específiques que
estiguin vigents en àmbits territorials inferiors.

Les mesures contingudes en aquesta Resolució són aplicables a totes les persones que es trobin i circulin a
Catalunya, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús
públic o obert al públic ubicat en aquest àmbit territorial.

-2 Desplaçaments personals
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, respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes per les autoritats
competents.

DECRET

Aquestes mesures s'entenen sense perjudici de la vigència d'altres i, en concret, de la Resolució
SLT/2056/2020, d'11 d'agost, per la qual es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública
relacionades amb el consum de begudes alcohòliques per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de
COVID-19.
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Mitjançant aquesta Resolució s'estableixen mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció de
l'expansió de la pandèmia causada per la COVID-19 aplicables al territori de Catalunya, en els termes indicats
en els apartats següents.

El concepte de bombolla fa referència a un grup de persones que es relacionen entre si generant un espai de
confiança i seguretat.
La “bombolla de convivència” fa referència al grup de persones que conviuen sota el mateix sostre. Pot incloure
també persones cuidadores i/o de suport imprescindibles per prevenir conseqüències negatives de l'aïllament
social.
El grup ha de ser el més estable possible. Els contactes fora de la “bombolla de convivència” s'han de limitar,
tant com sigui possible, a les persones que integren la “bombolla ampliada” a què fa referència el paràgraf
següent.
La “bombolla ampliada” fa referència al grup de persones de la “bombolla de convivència” més un(s) altre(s)
grup(s) acotat de persones, sempre les mateixes, i amb les quals es pot relacionar la “bombolla de
convivència” amb diferents finalitats (relacions familiars, laborals, escolars, recreatives). El grup ha de ser el
més estable possible.

-3 Mesures de prevenció i higiene en centres de treball
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En tot cas, a més de les mesures essencials de distanciament, higiene i protecció a través de mascareta, es
recomana adoptar una estratègia de desplaçaments basada en les “bombolles de convivència” o la “bombolla
ampliada”, la qual cosa afavoreix una sociabilitat i un suport adaptada al moment epidèmic actual.
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Sens perjudici del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la resta de normativa laboral
aplicable, les persones titulars de centres de treball, públics i privats, han d'adoptar, entre d'altres, les mesures
següents:
a) Promoure les mesures organitzatives i tècniques que permetin limitar al màxim la mobilitat de persones
treballadores, prioritzant el treball a distància, el teletreball, les reunions telemàtiques, o bé, altres mesures
quan la mobilitat és imprescindible, com horaris d'entrada i sortida esglaonats, flexibilitat horària, o similars.
b) Quan no sigui possible prioritzar el treball a distància, adoptar mesures organitzatives en les condicions de
treball, de forma que es garanteixi el manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima. I quan
això no sigui possible, han de proporcionar-se a les persones treballadores els equips de protecció adequats al
nivell del risc.
c) Adoptar mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques dels centres de treball i intensitat
d'ús, així com garantir la ventilació dels espais i edificis, d'acord amb els protocols que estableixin en cada cas
les autoritats sanitàries, i en especial, dels espais comuns dels centres de treball, restringint o esglaonant el
seu ús per evitar aglomeracions, intensificant la neteja de superfícies, establint que en les zones de descans
permetin el distanciament entre persones o establint zones d'entrada i sortida diferenciades, entre d'altres.

-4 Reunions i/o trobades (familiars i de caràcter social)
Es prohibeixen les trobades i reunions de més de sis persones, llevat que pertanyin a la “bombolla de
convivència” a què fa referència l'apartat 2 de la Resolució, tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic.
En les reunions que concentrin fins a sis persones en espais públics no es permet el consum ni d'aliments ni de
begudes.
No es consideren incloses en aquesta prohibició les persones que estiguin desenvolupant una activitat laboral,
les activitats de culte, els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos casaments, serveis religiosos, cerimònies
fúnebres, ni els mitjans de transport públic. Tampoc s'hi inclouen les activitats docents (incloses les
universitàries), les activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars i l'esport escolar) i les
activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el
transport escolar, les quals es duen a terme d'acord amb els corresponents plans sectorials aprovats pel Comitè
de Direcció del Pla d'actuació PROCICAT i la normativa relacionada.
Aquesta limitació no afecta les activitats esportives federades que es poden desenvolupar en els termes
previstos a l'apartat 8 d'aquesta Resolució i sempre que es compleixin les indicacions dels plans sectorials
aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació PROCICAT.
També resten excloses de la present Resolució les activitats culturals, d'arts escèniques i musicals, cinema o
exposicions en recintes estables, com ara teatres, cinemes, carpes de circ o similars, sempre que es
compleixen les indicacions de l'apartat 8 d'aquesta Resolució i dels plans sectorials aprovats pel Comitè de
Direcció del Pla d'actuació PROCICAT.
Les biblioteques, arxius, museus i monuments han de romandre oberts amb subjecció al corresponent pla
sectorial de represa aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació PROCICAT.
En les reunions i/o trobades no hi poden participar persones que tinguin símptomes de COVID-19 o que hagin
d'estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.
Aquesta limitació no és aplicable al dret de manifestació i de participació política, el qual podrà ser exercit en
les condicions que determini l'autoritat competent, i sense perjudici del compliment de les limitacions
establertes amb caràcter general per les autoritats sanitàries en els espais públics.
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f) Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant de les persones treballadores com de
les clients o usuàries, durant les franges horàries en què es prevegi més afluència.
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e) L'ús de la mascareta és obligatori en l'entorn laboral quan l'espai de treball és d'ús públic o obert al públic,
d'acord amb la Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s'estableixen noves mesures en l'ús de
mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 o bé, quan hi ha desplaçaments
per l'interior del centre de treball. En el cas d'espais de treball tancats al públic, un cop la persona treballadora
estigui al seu lloc de treball i fent tasques que no comporten mobilitat no serà obligatori el seu ús sense
perjudici de les recomanacions específiques que puguin adoptar els serveis de prevenció de les empreses.

Número: 2020-0975 Data: 28/10/2020

d) Posar a disposició de les persones treballadores aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb
activitat viricida autoritzats, per a la neteja de mans.
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-5 Empreses de serveis i comerç minorista
Les empreses no poden oferir serveis que impliquin un contacte personal proper, tret que sigui un servei
essencial, sanitari o sociosanitari. Queden exclosos d'aquesta previsió els serveis de perruqueria, els quals
poden oferir, únicament, les activitats relacionades amb la higiene del cabell.
La prestació de serveis s'ha de fer, en la mesura que sigui possible, sense contacte físic amb els clients.
L'obertura al públic dels establiments i locals comercials minoristes que tinguin una superfície útil d'exposició i
venda superior a 400 metres quadrats resta condicionada a establir sistemes de control de l'accés i de
l'aforament en temps real, ja sigui a través de personal o de mitjans de telecontrol, així com a la definició de
circuits i fluxos de mobilitat regulats, i es restringeixi l'accés als emprovadors a un màxim d'una persona per
cabina.
En els centres comercials, galeries comercials o recintes comercials s'han d'establir sistemes de control
d'aforament i de fluxos, en els termes abans indicats, als establiments i locals que s'hi troben ubicats i també
als accessos dels propis centres comercials, galeries comercials o recintes comercials. Es restringirà l'accés i
l'ús de les zones recreatives, com ara zones infantils, ludoteques o àrees de descans.

b) Es poden establir sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o via internet, sempre
que garanteixin una recollida esglaonada que eviti aglomeracions en interior del local o en el seu accés, i
també sistemes de repartiment a domicili. En la mesura que sigui possible, el lliurament evitarà el contacte
directe amb el client mitjançant recollida a la porta o al cotxe, inclòs el menjar preparat.
c) Aquests establiments han d'aplicar de manera rigorosa les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat
establertes per fer front a la COVID-19 en el Pla sectorial de comerç, aprovat pels òrgans de Govern del Pla
d'actuació PROCICAT.

DECRET

a) Que es redueixi al 30% l'aforament total permès per llicència o autorització de l'activitat, tret dels
establiments comercials minoristes d'alimentació, de begudes, de productes higiènics, d'altres productes de
primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques i centres de veterinària, que han de reduir al 50% el seu
aforament total permès. En el cas d'establiments distribuïts en diverses plantes, la presència de clients en
cadascuna d'elles haurà de guardar aquesta mateixa proporció. La mateixa reducció d'aforament és d'aplicació
a les zones comunes i de pas dels centres comercials, galeries comercials o recintes comercials. En qualsevol
cas, s'haurà de garantir una distància mínima d'1,5 metres entre clients. En els locals comercials en què no
sigui possible mantenir aquesta distància, es permetrà únicament la permanència dins del local d'un client.

Número: 2020-0975 Data: 28/10/2020

En tot cas, els establiments i locals comercials minoristes han de complir els requisits següents:

-6 Actes religiosos i cerimònies civils

-7 Ús del transport públic
El transport públic ha de mantenir la seva oferta al 100% encara que es produeixi una disminució de la
demanda. Només es poden produir reduccions en horari nocturn. L'oferta d'hora punta s'ha de mantenir entre
les 6:00 hores i les 9.00 hores del matí dels dies laborables.
Els usuaris del transport públic s'han d'abstenir d'activitats que comportin treure's la mascareta, com menjar.
Els operadors del transport públic amb estacions que estiguin en espais tancats hi disposaran dispensadors de
gel hidroalcohòlic.
Seguint criteris comuns establerts per les autoritats de transport públic, els operadors utilitzaran els seus
mitjans de difusió per a informar clarament les persones usuàries de les indicacions d'autoprotecció que han de
seguir.

-8 Activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives i esportives
Es poden dur a terme les activitats culturals d'arts escèniques i musicals, cinema o exposicions en recintes
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Els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos casaments, serveis religiosos, cerimònies fúnebres, han de
limitar l'assistència al 50 % de l'aforament.
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estables tant espais tancats, com ara teatres, cinemes, auditoris o similars, com a l'aire lliure en els espais
especialment habilitats per a la realització d'espectacles públics, sempre que en tots els casos anteriors tot el
públic assisteixi amb seients preassignats i registre de dades de contacte i es garanteixi que no se supera el
50% de la capacitat màxima permesa per llicència o autorització de l'activitat i que es compleixen les
indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació PROCICAT.
Per a les activitats culturals esmentades, així com per als espectacles públics i les activitats recreatives
autoritzades a l'obertura, s'estableix l'horari de tancament a les 23:00 h. Quant a les activitats de bar,
restaurant o restaurant bar que es duguin a terme en els locals i establiments on se celebrin aquests
espectacles i activitats recreatives musicals, es poden prestar exclusivament de conformitat amb el que
disposa el primer paràgraf de l'apartat 10.
Les instal·lacions i els equipaments esportius es poden utilitzar sempre que es garanteixi no superar el 50% de
l'aforament, que hi hagi control d'accés i compleixin les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de
Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT. Queda prohibida la utilització d'equipaments esportius que no estiguin
supervisats. No es troben afectats per aquestes prohibicions les instal·lacions i els equipaments esportius
destinats a la tecnificació i al rendiment esportiu.

Els parcs i jardins de titularitat pública i les àrees de joc infantils poden romandre oberts seguint les pautes
d'ús i manteniment aprovades pel PROCICAT per a aquests espais. No es permet l'ús d'aquests espais a partir
de les 20 hores.

Se suspèn l'obertura al públic d'activitats de salons de jocs, casinos i sales de bingo.

-10 Activitats d'hoteleria i restauració
Se suspenen les activitats de restauració, en tot tipus de locals i establiments, que es poden prestar
exclusivament mitjançant serveis d'entrega a domicili o recollida a l'establiment amb cita prèvia. Resten
exclosos d'aquesta suspensió els restaurants dels hotels i altres allotjaments turístics, que poden romandre
oberts sempre que sigui per a ús exclusiu dels seus clients, sens perjudici que també puguin prestar serveis
d'entrega a domicili o recollida a l'establiment amb cita prèvia. També resten exclosos d'aquesta suspensió els
serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials, incloent-hi les activitats
de lleure infantil i juvenil, els menjadors escolars, i els serveis de menjador de caràcter social.
En els establiments hotelers, l'aforament dels espais comuns es limita al 50% de l'aforament autoritzat, el qual
estarà identificat en cartells visibles.

-11 Activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i activitats d'intervenció
socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts).
Les activitats docents, les activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i les activitats
d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport
escolar, s'han de dur a terme d'acord amb els corresponents plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció
del Pla d'actuació del PROCICAT i la normativa relacionada, aplicant rigorosament les mesures de prevenció i
protecció de la salut.

-12 Activitats docents universitàries
En l'àmbit de les universitats catalanes, i en el marc de l'acord adoptat pel Consell Interuniversitari de
Catalunya en data 13 d'octubre de 2020, la docència teòrica presencial passa a format virtual. La resta
d'activitats, extremant les mesures de protecció, es mantenen. La presència del personal docent i
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-9 Activitats relacionades amb el joc
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Se suspèn l'obertura al públic dels parcs i fires d'atraccions, incloent-hi tot tipus d'estructures no permanents
desmuntables. Així mateix, es prohibeix l'obertura d'establiments d'activitats lúdiques infantils privades en
espais tancats.

Número: 2020-0975 Data: 28/10/2020

S'estableix l'ajornament de totes les competicions esportives previstes de ser realitzades a Catalunya durant el
període de vigència d'aquesta Resolució, a excepció de les competicions oficials d'àmbit estatal, internacional i
professionals.

!
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d'administració i serveis s'ha d'adequar a les necessitats de l'activitat que les universitats determinin.

-13 Congressos, Convencions, Fires comercials i festes majors
Queda suspesa la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials i festes majors.
Els mercats no sedentaris poden mantenir la seva activitat condicionada a una reducció al 30% de la capacitat
d'aforament màxim del recinte i al compliment de les mesures previstes al corresponent pla sectorial aprovat
pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

-14 Inspecció i règim sancionador
Correspon als ajuntaments i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les seves
competències, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta Resolució.

-15 Mesures de coordinació i seguiment policial
Per tal de fer un seguiment i avaluació, tan quantitativa com qualitativa, de les mesures adoptades en el marc
de les resolucions vigents així com de les incidències rellevants que puguin produir-se, i d'acord a les funcions i
organització previstes pel Grup d'Ordre del Pla d'Actuació del PROCICAT per malalties emergents, les Policies
Locals de Catalunya remetran diàriament un informe amb les novetats més importants i amb els indicadors
actualitzats al canal telemàtic de la PG-ME habilitat per al seguiment de la pandèmia de SARS-COVID-2:
a. Nombre d'efectius policials afectats per la COVID

DECRET

b. Nombre de persones identificades
c. Nombre d'actes de denúncia a persones
d. Nombre d'actes de denúncia a locals
e. Nombre de locals tancats
f. Qualsevol altre incident rellevant

Número: 2020-0975 Data: 28/10/2020

L'incompliment de les mesures recollides en aquesta Resolució és objecte de règim sancionador d'acord amb el
Decret llei 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les
mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

-16 Informes periòdics i durada
S'han d'emetre informes periòdics dels efectes de les mesures.
S'estableix la durada de les mesures en un termini de 15 dies.

-17 Efectes
Aquesta Resolució deixa sense efectes 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.

-18 Entrada en vigor
Aquesta Resolució entra en vigor en la data de la publicació al DOGC, a excepció dels apartats 4, 6 pel que fa a
les previsions que afecten els actes religiosos i 12, l'entrada en vigor dels quals es condiciona a la prèvia
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En l'àmbit local, i sens perjudici de les comunicacions de la subdirecció general de coordinació de policies locals
de la Direcció General de l'Administració de la Seguretat, la coordinació operativa dels dispositius policials es
durà a terme entre els comandaments de les policies locals i els comandaments territorials de les Àrees
Bàsiques Policials (ABP).
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autorització per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada a l'empara de l'article 10.8 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Mentre no entra en vigor l'apartat 4 d'aquesta Resolució, es manté vigent 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, 15 d'octubre de 2020

Alba Vergés i Bosch
Consellera de Salut

Miquel Samper i Rodriguez
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Conseller d'Interior

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 282

Domingo 25 de octubre de 2020

Sec. I. Pág. 91912

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
12898

Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de
alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2.

Número: 2020-0975 Data: 28/10/2020

La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación
de emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19 a pandemia internacional.
Para hacer frente entonces a la crisis sanitaria en nuestro país, fue preciso adoptar
medidas inmediatas que resultaron eficaces para poder controlar la propagación de la
enfermedad. En este sentido, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, permitió hacer
frente a la situación de emergencia sanitaria y proteger la salud y la seguridad de los
ciudadanos.
Tras el proceso de desescalada y el fin de la vigencia del estado de alarma, el país
entró en una etapa de nueva normalidad, durante la cual los poderes públicos y las
autoridades sanitarias continuaron tomando medidas dirigidas a controlar los brotes y
frenar los contagios. Entre ellas, el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas
urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, el Plan de respuesta temprana en un escenario de control
de la pandemia, las declaraciones de actuaciones coordinadas en salud pública acordadas
en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud o las diferentes
disposiciones y actos adoptados por las autoridades competentes de las comunidades
autónomas y ciudades con Estatuto de autonomía. Este conjunto de medidas, dirigido a
prevenir situaciones de riesgo, intensificar las capacidades de seguimiento y vigilancia de
la epidemia y reforzar los servicios asistenciales y de salud pública, ha permitido hasta
ahora ofrecer respuestas apropiadas y proporcionales en función de las distintas etapas
de evolución de la onda epidémica en cada territorio.
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No obstante, en el momento actual en España, al igual que en la mayoría de países
europeos, se registra una tendencia ascendente en el número de casos. Este incremento
se ha traducido en un aumento importante de la Incidencia Acumulada en catorce días,
hasta situarse, con fecha 22 de octubre, en 349 casos por 100.000 habitantes, muy por
encima de los 60 casos por 100.000 habitantes que marca el umbral de alto riesgo de
acuerdo a los criterios del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades.
Las actuales incidencias sitúan a todo el territorio, salvo las islas Canarias, en un nivel
de riesgo alto o muy alto de acuerdo a los estándares internacionales y a los nacionales
establecidos en el documento de Actuaciones de respuesta coordinada para el control de
la transmisión de COVID-19, aprobado en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud el pasado día 22 de octubre de 2020.
Este incremento de la transmisión está afectando a grupos poblacionales de riesgo,
que presentan una mayor probabilidad de hospitalización y fallecimiento. En la actualidad,
la ocupación media en España de camas de hospitalización por COVID-19 supera ya
el 12 %, con máximos por encima del 20 % en algunas comunidades autónomas. La
ocupación media de camas de Unidades de Cuidados Intensivos es del 22,48 %,
superando en algún caso el 60 %. Esta situación vuelve a tensionar nuestro sistema
sanitario, requiriendo la adopción urgente de medidas de control que eviten cualquier
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impacto negativo de esta situación sobre la atención sanitaria a otras patologías diferentes
a COVID-19, previniendo desde un primer momento cualquier riesgo de potencial colapso
del sistema asistencial.
En este contexto, con niveles muy preocupantes de los principales indicadores
epidemiológicos y asistenciales, se deben considerar diferentes medidas de control de la
transmisión que permitan reducir las incidencias actuales, revertir la tendencia ascendente
y evitar alcanzar el nivel de sobrecarga que experimentó el sistema sanitario durante la
primera ola de la pandemia.
En ausencia de una vacuna para el COVID-19, se deben tomar medidas de salud
pública de carácter no farmacológico, propuestas por organismos internacionales, que
tienen el propósito de reducir la tasa de contagio en la población y, por lo tanto, reducir la
transmisión del virus. La efectividad de cualquier intervención aislada puede ser limitada,
requiriendo la combinación de varias intervenciones para tener un impacto significativo en
la transmisión.
Entre las intervenciones no farmacológicas establecidas por los organismos
internacionales, destacan algunas medidas dirigidas a evitar la agrupación de personas sin
relación de convivencia y mantener el distanciamiento entre ellas, así como reducir la
movilidad de las poblaciones, ya que esta favorece de forma importante la circulación del
virus SARS-CoV-2 entre los distintos territorios.
Existe evidencia de que el contacto social, en espacios tanto abiertos como cerrados
en los que no se guardan las debidas medidas de distanciamiento y prevención, conlleva
un alto riesgo de transmisión del virus. En este sentido, la experiencia de meses anteriores
confirma cómo la adopción de medidas restrictivas en ciertos establecimientos y
actividades tiene un impacto directo en la reducción drástica de los brotes epidémicos y los
casos asociados vinculados a tales contextos.
Sin embargo, respecto a los principales focos de contagio actual, el estudio de los
brotes notificados por las comunidades autónomas revela que son los encuentros
familiares y sociales, bien en el ámbito privado o público el principal entorno en el que se
producen agrupaciones de casos, suponiendo casi un tercio de los brotes e implicando
más de una cuarta parte de los casos.
En esta línea, la limitación del tamaño de los grupos en lugares públicos y privados y
la reducción de contactos entre personas no convivientes forman parte del conjunto de
medidas sociales y de salud pública de la estrategia integral de la Organización Mundial
de la Salud para contribuir a detener las cadenas de transmisión de persona a persona y
el control de brotes. Estas propuestas son también recogidas por otras agencias
internacionales de Salud Pública de referencia, como el Centro Europeo para la Prevención
y Control de Enfermedades (ECDC, en sus siglas en inglés). En este sentido, se consideran
eficaces y apropiadas medidas como la limitación del número de personas no convivientes,
la relación en burbujas sociales estructuradas en grupos de convivencia estable y
permanecer en el domicilio, evitando desplazamientos que no se consideren
imprescindibles. La limitación del número máximo de personas en un mismo espacio ha
sido aplicada en varias comunidades autónomas y en distintos países de nuestro entorno
con resultados positivos desde el punto de vista epidemiológico.
Diferentes estudios, como los llevados cabo por el ECDC han puesto de manifiesto
que la aceptación y el cumplimiento de las medidas preventivas varía entre países, entre
regiones de un mismo país, entre diferentes grupos de población de un mismo entorno e
incluso entre las diferentes vivencias sociales de las personas, siendo una de ellas la
actividad nocturna, donde se ha observado un relajamiento importante en el cumplimiento
de las medidas estipuladas para evitar la transmisión del SARS-CoV-2.
En este sentido, buena parte de los encuentros de riesgo se producen en horario
nocturno, de acuerdo con la información facilitada por las comunidades autónomas, lo que
reduce substancialmente la eficacia de otras medidas de control implementadas. Por ese
motivo, la restricción de la movilidad nocturna se considera una medida proporcionada con
un potencial impacto positivo en el control de la transmisión, al evitarse situaciones de
contacto de riesgo vinculadas a encuentros sociales.
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Los indicadores epidemiológicos actuales sitúan a casi todo el territorio nacional en un
nivel de riesgo alto o muy alto de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales,
salvo la Comunidad Autónoma de Canarias. Dicha comunidad presenta una evolución
favorable de la epidemia con indicadores epidemiológicos que la sitúan en niveles de
riesgo medio, muy por debajo del resto del territorio nacional. Por ello, las medidas
dirigidas a la restricción de la movilidad nocturna no serían en este momento necesarias
para mantener el control de la epidemia en dicho territorio, siempre y cuando se garantice
el mantenimiento de las medidas de control de la transmisión vigentes actualmente, y sin
perjuicio de poder adoptarse posteriormente en caso de evolución desfavorable, lo cual no
es en absoluto descartable durante el periodo de vigencia de este real decreto, dada la
inestabilidad del comportamiento de la epidemia, tanto a nivel nacional como internacional.
Asimismo, se ha observado que los movimientos de personas, desde unidades
territoriales de alta incidencia a otras de menor incidencia, suponen un riesgo muy elevado
de difusión geográfica de la transmisión del SARS-CoV-2. Esta incidencia observada,
además de no ser homogénea entre las comunidades autónomas, tampoco lo es dentro
del territorio de cada una de ellas. En esta línea, durante los últimos meses, se han
articulado medidas de restricción de la movilidad en determinados ámbitos territoriales,
que en su momento se asociaron a una mejora de los indicadores de control de la
transmisión en su zona de aplicación. Medidas similares se observaron útiles en otras
fases de la epidemia.

En este marco, las medidas previstas en la presente norma se encuadran en la acción
decidida del Gobierno para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la
progresión de la enfermedad y reforzar los sistemas sanitarios y sociosanitarios.
Las medidas temporales de carácter extraordinario que ya se han adoptado por todos
los niveles de gobierno deben ahora intensificarse sin demora a la vista de la evolución
de la epidemia para prevenir y contener los contagios y mitigar el impacto sanitario, social
y económico. Resulta por ello preciso ofrecer una respuesta inmediata, ajustada y
proporcional, en un marco de cogobernanza, que permita afrontar la gravedad de la
situación con las máximas garantías constitucionales durante un periodo que
necesariamente deberá ser superior al plazo de quince días establecido para la vigencia
de este real decreto, por lo que resultará imprescindible prorrogar esta norma por un
periodo estimado de seis meses. El real decreto establece, para estos supuestos de
prórroga, que el Ministro de Sanidad comparecerá quincenalmente ante la Comisión de
Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados para dar cuenta de la aplicación
de las medidas; información que en sus ámbitos territoriales respectivos deberían
proporcionar las autoridades competentes delegadas a las correspondientes asambleas
autonómicas, en los términos y condiciones que estas tengan determinados.
En todo caso, durante la vigencia del estado de alarma, las administraciones sanitarias
competentes en salud pública, en lo no previsto en esta norma, deberán continuar
adoptando las medidas necesarias para afrontar la situación de emergencia de salud
pública ocasionada por la COVID-19, con arreglo a la legislación sanitaria, en particular, la
Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública,
la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y la Ley 33/2011, de 4 de octubre,
General de Salud Pública, así como en la normativa autonómica correspondiente.
No obstante, en una situación epidemiológica como la actual, resulta imprescindible
combinar las medidas previstas en la legislación sanitaria con otras del ámbito del Derecho
de excepción, tal y como recogen los artículos 116.2 de la Constitución Española y cuarto
y siguientes de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción
y sitio.
Debe señalarse que el apartado b) del artículo cuarto de la Ley Orgánica 4/1981, de 1
de junio, habilita al Gobierno para, en el ejercicio de las facultades que le atribuye el
artículo 116.2 de la Constitución, declarar el estado de alarma en todo o parte del territorio
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DISPONGO:
Artículo 1. Declaración del estado de alarma.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo cuarto, apartado b), de la Ley Orgánica 4/1981,
de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, se declara el estado de alarma
con el fin de contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
Artículo 2. Autoridad competente.
1. A los efectos del estado de alarma, la autoridad competente será el Gobierno de la
Nación.
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nacional, cuando se produzcan crisis sanitarias, tales como epidemias, lo cual concurre en
la situación presente.
Asimismo, el artículo once de Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, en su apartado a)
prevé la posibilidad de que el decreto de declaración del estado de alarma acuerde la
limitación de la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares
determinados, así como su condicionamiento al cumplimiento de ciertos requisitos.
Además, el apartado b) prevé la posibilidad de establecer prestaciones personales
obligatorias.
Por ello, este real decreto contempla medidas de diversa naturaleza para hacer frente
a la expansión del virus. Su utilidad al respecto ha quedado acreditada durante estos
últimos meses, tal y como refleja, además, que los países de nuestro entorno recurran a
ellas de manera sistemática, de conformidad con lo señalado por la Organización Mundial
de la Salud y otros organismos internacionales.
En primer lugar, se establece, con excepciones, la limitación de la libre circulación de
las personas en horario nocturno, a fin de evitar al máximo la expansión de la infección
durante ese periodo de tiempo, dado que en esa franja horaria se han producido muchos
de los contagios en estas últimas semanas, tal y como ha quedado expuesto con
anterioridad.
Asimismo, se establece la posibilidad de limitar la entrada y salida de los territorios de
las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de autonomía, así como de ámbitos
territoriales de carácter geográficamente inferior, con ciertas excepciones, con el propósito
de reducir sustancialmente la movilidad del virus.
Asimismo, se establece la posibilidad de limitar la permanencia de grupos de personas
en espacios públicos y privados. Así, se persigue la reducción de la movilidad social de
manera significativa y, por tanto, se pretende detener la expansión de la epidemia.
Tanto las limitaciones a la permanencia de grupos de personas, como las referidas a
la entrada y salida de territorios serán eficaces en el territorio de cada comunidad
autónoma o ciudad con Estatuto de autonomía cuando la autoridad competente delegada
respectiva lo determine, la cual también podrá modular, flexibilizar y suspender la
aplicación de estas medidas.
Finalmente, se prevé la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan
imponer la realización de prestaciones personales obligatorias en el ámbito de sus
sistemas sanitarios y sociosanitarios, siempre que esto resulte imprescindible para
responder a la situación de emergencia sanitaria.
Para hacer frente a esta situación, grave y excepcional, es indispensable proceder a la
declaración del estado de alarma. Las medidas que se contienen en el presente real
decreto son las imprescindibles para hacer frente a la situación, resultan proporcionadas a
la extrema gravedad de la misma y no suponen la suspensión de ningún derecho
fundamental, tal y como prevé el artículo 55 de la Constitución.
En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la
Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y del Ministro de Sanidad,
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 25 de octubre de 2020,
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2. En cada comunidad autónoma y ciudad con Estatuto de autonomía, la autoridad
competente delegada será quien ostente la presidencia de la comunidad autónoma o
ciudad con Estatuto de autonomía, en los términos establecidos en este real decreto.
3. Las autoridades competentes delegadas quedan habilitadas para dictar, por
delegación del Gobierno de la Nación, las órdenes, resoluciones y disposiciones para la
aplicación de lo previsto en los artículos 5 a 11. Para ello, no será precisa la tramitación de
procedimiento administrativo alguno ni será de aplicación lo previsto en el segundo párrafo
del artículo 8.6 y en el artículo 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Artículo 3. Ámbito territorial.
La declaración de estado de alarma afecta a todo el territorio nacional.
Artículo 4. Duración.

a) Adquisición de medicamentos, productos sanitarios y otros bienes de primera
necesidad.
b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
c) Asistencia a centros de atención veterinaria por motivos de urgencia.
d) Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales,
institucionales o legales.
e) Retorno al lugar de residencia habitual tras realizar algunas de las actividades
previstas en este apartado.
f) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con
discapacidad o personas especialmente vulnerables.
g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.
i) Repostaje en gasolineras o estaciones de servicio, cuando resulte necesario para
la realización de las actividades previstas en los párrafos anteriores.
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1. Durante el periodo comprendido entre las 23:00 y las 6:00 horas, las personas
únicamente podrán circular por las vías o espacios de uso público para la realización de
las siguientes actividades:

2. La autoridad competente delegada correspondiente podrá determinar, en su
ámbito territorial, que la hora de comienzo de la limitación prevista en este artículo sea
entre las 22:00 y las 00:00 horas y la hora de finalización de dicha limitación sea entre
las 5:00 y las 7:00 horas.

1. Se restringe la entrada y salida de personas del territorio de cada comunidad
autónoma y de cada ciudad con Estatuto de autonomía salvo para aquellos
desplazamientos, adecuadamente justificados, que se produzcan por alguno de los
siguientes motivos:
a) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
b) Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales,
institucionales o legales.
c) Asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas
de educación infantil.
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Artículo 6. Limitación de la entrada y salida en las comunidades autónomas y ciudades
con Estatuto de autonomía.
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Artículo 5. Limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno.
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1. La permanencia de grupos de personas en espacios de uso público, tanto cerrados
como al aire libre, quedará condicionada a que no se supere el número máximo de seis
personas, salvo que se trate de convivientes y sin perjuicio de las excepciones que se
establezcan en relación a dependencias, instalaciones y establecimientos abiertos al
público. La permanencia de grupos de personas en espacios de uso privado quedará
condicionada a que no se supere el número máximo de seis personas, salvo que se trate
de convivientes.
En el caso de las agrupaciones en que se incluyan tanto personas convivientes como
personas no convivientes, el número máximo a que se refiere el párrafo anterior será de
seis personas.
2. La autoridad competente delegada correspondiente podrá determinar, en su
ámbito territorial, a la vista de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos,
sociales, económicos y de movilidad, previa comunicación al Ministerio de Sanidad y de
acuerdo con lo previsto en el artículo 13, que el número máximo a que se refiere el
apartado anterior sea inferior a seis personas, salvo que se trate de convivientes.
Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10, las autoridades competentes
delegadas podrán, en su ámbito territorial, establecer excepciones respecto a personas
menores o dependientes, así como cualquier otra flexibilización de la limitación prevista en
este artículo.
3. Las reuniones en lugares de tránsito público y las manifestaciones realizadas en
ejercicio del derecho fundamental regulado en el artículo 21 de la Constitución podrán
limitarse, condicionarse o prohibirse cuando en la previa comunicación presentada por los
promotores no quede garantizada la distancia personal necesaria para impedir los contagios.
4. No estarán incluidas en la limitación prevista en este artículo las actividades
laborales e institucionales ni aquellas para las que se establezcan medidas específicas en
la normativa aplicable.
Artículo 8. Limitación a la permanencia de personas en lugares de culto.
Se limita la permanencia de personas en lugares de culto mediante la fijación, por
parte de la autoridad competente delegada correspondiente, de aforos para las reuniones,
celebraciones y encuentros religiosos, atendiendo al riesgo de transmisión que pudiera
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Artículo 7. Limitación de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y
privados.
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2. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, la autoridad competente
delegada que corresponda podrá, adicionalmente, limitar la entrada y salida de personas
en ámbitos territoriales de carácter geográficamente inferior a la comunidad autónoma y
ciudad con Estatuto de autonomía, con las excepciones previstas en el apartado anterior.
3. No estará sometida a restricción alguna la circulación en tránsito a través de los
ámbitos territoriales en que resulten de aplicación las limitaciones previstas en este
artículo.
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d) Retorno al lugar de residencia habitual o familiar.
e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con
discapacidad o personas especialmente vulnerables.
f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros o estaciones de repostaje
en territorios limítrofes.
g) Actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o
notariales.
h) Renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites
administrativos inaplazables.
i) Realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables.
j) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
k) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.
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resultar de los encuentros colectivos. Dicha limitación no podrá afectar en ningún caso al
ejercicio privado e individual de la libertad religiosa.

1. Las medidas previstas en los artículos 6, 7 y 8 serán eficaces en el territorio de
cada comunidad autónoma o ciudad con Estatuto de autonomía cuando la autoridad
competente delegada respectiva lo determine, a la vista de la evolución de los indicadores
sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad, previa comunicación al
Ministerio de Sanidad y de acuerdo con lo previsto en el artículo 13. La eficacia de la
medida no podrá ser inferior a siete días naturales.
La medida prevista en el artículo 6 no afecta al régimen de fronteras. Sin perjuicio de
lo anterior, en el caso de que dicha medida afecte a un territorio con frontera terrestre con
un tercer Estado, la autoridad competente delegada lo comunicará con carácter previo al
Ministerio del Interior y al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
2. La medida prevista en el artículo 5 será eficaz en todo el territorio nacional en el
momento de la entrada en vigor de este real decreto, sin perjuicio de lo previsto en el
siguiente párrafo.
En el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, la medida prevista en el
artículo 5 será eficaz cuando la autoridad competente delegada en este territorio lo
determine, a la vista de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos,
sociales, económicos y de movilidad, previa comunicación al Ministerio de Sanidad y de
acuerdo con lo previsto en el artículo 13. La eficacia de la medida no podrá ser inferior a
siete días naturales.
Flexibilización y suspensión de las limitaciones.

La autoridad competente delegada en cada comunidad autónoma o ciudad con Estatuto
de autonomía podrá, en su ámbito territorial, a la vista de la evolución de los indicadores
sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad, previa comunicación al
Ministerio de Sanidad y de acuerdo con lo previsto en el artículo 13, modular, flexibilizar y
suspender la aplicación de las medidas previstas en los artículos 6, 7 y 8, con el alcance y
ámbito territorial que determine. La regresión de las medidas hasta las previstas en los
mencionados artículos se hará, en su caso, siguiendo el mismo procedimiento.
Prestaciones personales.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado b) del artículo once de la Ley
Orgánica 4/1981, de 1 de junio, las autoridades competentes delegadas podrán imponer en
su ámbito territorial la realización de las prestaciones personales obligatorias que resulten
imprescindibles en el ámbito de sus sistemas sanitarios y sociosanitarios para responder a
la situación de emergencia sanitaria que motiva la aprobación de este real decreto.
Artículo 12.

Gestión ordinaria de los servicios.

Artículo 13.
Salud.

Coordinación a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de

Con la finalidad de garantizar la necesaria coordinación en la aplicación de las medidas
contempladas en este real decreto, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud, bajo la presidencia del Ministro de Sanidad, podrá adoptar a estos efectos cuantos
acuerdos procedan, incluidos, en su caso, el establecimiento de indicadores de referencia
y criterios de valoración del riesgo.
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Cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente,
así como la gestión de sus servicios y de su personal, para adoptar las medidas que
estime necesarias, sin perjuicio de lo establecido en este real decreto.
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Rendición de cuentas.

En caso de prórroga, el Ministro de Sanidad comparecerá quincenalmente ante la
Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados para dar cuenta de la
aplicación de las medidas previstas en este real decreto.
Artículo 15.

Régimen sancionador.

El incumplimiento del contenido del presente real decreto o la resistencia a las órdenes
de las autoridades competentes será sancionado con arreglo a las leyes, en los términos
establecidos en el artículo 10 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio.
Disposición adicional única.

Procesos electorales.

Disposición final primera.

Habilitación.

Durante la vigencia del estado de alarma declarado por este real decreto, el Gobierno
podrá dictar sucesivos decretos que modifiquen lo establecido en este, de los cuales habrá
de dar cuenta al Congreso de los Diputados, de acuerdo con lo previsto en el artículo
octavo.dos de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio.
Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor en el momento de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 25 de octubre de 2020.
FELIPE R.
La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática,
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Disposición final segunda.
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La vigencia del estado de alarma no impedirá el desenvolvimiento ni la realización de
las actuaciones electorales precisas para la celebración de elecciones convocadas a
parlamentos de comunidades autónomas.
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