
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE SALUT

RESOLUCIÓ SLT/2286/2020, de 22 de setembre, per la qual es modifica l'apartat 5 de la Resolució
SLT/2228/2020, de 15 de setembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures especials en
matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 als municipis
de 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.

L'article 55 k) de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, en la redacció que dona el Decret llei
27/2020, de 13 de juliol, publicat en el DOGC núm. 8176, de 14 de juliol de 2020, 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 la prestació de serveis en determinats àmbits
territorials previstes en l'annex 3, d'acord amb el que disposa l'article 55 bis.

D'acord amb aquestes previsions legals, i sobre la base de l'informe emès el 14 de setembre de 2020 pel
director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, mitjançant la Resolució SLT/2228/2020, de 15 de
setembre, s'han prorrogat i modificat les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del
brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 als municipis de 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, per un període de 15 dies des de la data de publicació de la Resolució
en el DOGC.

No obstant aquesta previsió de vigència respecte de les darreres mesures adoptades en la Resolució
SLT/2228/2020, precitada, a partir de les dades que proporcionen els informes diaris de seguiment, el director
de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, en data 20 de setembre de 2020, ha emès un nou informe en el
qual 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, d'acord amb aquestes noves dades, justifica la
flexibilització de les mesures que restringeixen l'aforament en relació amb els actes religiosos, atenent als
principis de necessitat i de proporcionalitat i de menor afectació als drets de les persones.

Durant l'etapa de la nova represa i davant la proliferació de brots epidèmics, les mesures adreçades a prevenir,
controlar i contenir l'extensió comunitària del virus, com ara les limitacions d'aforaments, adoptades
específicament en els municipis afectats i també amb eficàcia per a tot Catalunya, han tingut un efecte positiu
sobre la taxa de transmissió del virus, que ara se situa en una tendència clara a la disminució. Aquesta dada,
juntament amb l'estabilització de les dades assistencials en el seu conjunt i l'evidència que es disposa en
relació amb la caracterització dels brots respecte dels àmbits on s'estan produint, permet una rebaixa de les
mesures restrictives en els àmbits d'activitat esmentats.

Els actes religiosos tenen plans sectorials aprovats pels òrgans de govern del Pla d'actuació del PROCICAT per a
emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, i majoritàriament
comporten nivells de contacte i interacció social de menys risc (amb persones assegudes durant la majoria del
temps que dura l'activitat i amb poc moviment i interacció social amb altres persones que comparteixen
l'activitat) que d'altres activitats.

D'acord amb aquest nou informe, escau modificar l'apartat 5 de la Resolució SLT/2228/2020, de 15 de
setembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la
contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 als municipis de 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.

Per tot el que s'exposa, d'acord amb les decisions adoptades pels òrgans de govern del Pla d'actuació del
PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, en el
marc de la Llei orgànica 3/1986, de 14 d'abril, de mesures especials en matèria de salut pública, i de la Llei
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18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, i en ús de l'habilitació que em 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,

 

Resolc:

 

-1 Modificació de la Resolució SLT/2228/2020, de 15 de setembre.

Mitjançant aquesta Resolució es modifica, en els termes indicats en l'apartat següent, l'apartat 5 de la
Resolució SLT/2228/2020, de 15 de setembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures especials
en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 als municipis
de 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.

Les mesures que es contenen en l'apartat modificat per aquesta Resolució 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.

Aquestes mesures s'entenen sense perjudici de la vigència d'altres d'àmbit territorial superior 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, 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, i de la
Resolució SLT/2207/2020, de 10 de setembre, 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 o, en el
seu cas, la resolució que n'estableixi la pròrroga.

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

 

-2 Modificació de l'apartat 5 de la Resolució SLT/2228/2020, de 15 de setembre

L'apartat 5 de la Resolució SLT/2228/2020, de 15 de setembre, queda redactat de la manera següent:

“-5 Actes religiosos

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

 

-3 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.

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.

 

-4 Informes periòdics i durada

S'han d'emetre informes periòdics dels efectes de les mesures.

Les mesures establertes en aquesta Resolució tenen durada fins a les 00h del dia 1 d'octubre de 2020.
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-5 Efectes

Aquesta Resolució entra en vigor en la data de la publicació al DOGC.

 

Barcelona, 22 de setembre de 2020

 

Alba Vergés i Bosch

Consellera de Salut

 

(20.266.104)
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