Resum RESOLUCIÓ SLT/2620/2020 de 25 d’octubre, per la qual s’adopten
mesures de salut pública, de restricció de la mobilitat nocturna, per a la
contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de
Catalunya.

Resolució que estableix restriccions a la mobilitat nocturna de les persones,
entre les 22.00 hores i les 06.00 hores, amb la finalitat d’evitar activitats
nocturnes d’alt risc, llevat d’aquelles desplaçaments o activitats considerades de
caràcter essencial.
Durada de la mesura : 15 dies
Entrada en vigor : a partir de la seva publicació al DOGC
1.Mesures de restricció de la mobilitat nocturna per a la contenció del brot
epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya:

Resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies
públiques entre les 22.00 hores i les 06.00 hores.
S’exclouen d’aquesta prohibició els següents desplaçaments de caràcter
essencial, que caldrà justificar adequadament mitjançant document
acreditatiu mèdic, d’empresa o certificat de declaració autoresponsable:
-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.
-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.
S’inclouen en tot cas, els desplaçaments de persones professionals o voluntàries
degudament acreditades per a realitzar serveis essencials, sanitaris i socials.
-Retorn al domicili de centres educatius i de les activitats culturals, d’espectacles
públics i recreatives.
-Cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb
discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables.
S’inclouen els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la
conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l’exterior pel seu
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benestar emocional o de salut, quan estigui degudament justificat per
professionals sanitaris o socials amb el corresponent certificat.
-Actuacions urgents davant d’òrgans judicials.
- Retorn al lloc de residència habitual després d’haver realitzat les activitats
permeses relacionades anteriorment.
- 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.
- 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 i quan tingui origen i destí fora de
Catalunya. Així mateix, està sempre permesa la circulació quan es tracti de
transport de mercaderies.
2. Horaris de tancament
L’horari d’obertura al públic de les activitats de serveis i de comerç
minorista i de restauració, inclosa la prestació de serveis a domicili, i de
les activitats culturals, d’espectacles públics, recreatives i esportives
autoritzades és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui
superar les 21.00 hores, o les 22.00 en cas d’activitats culturals i
espectacles públics, tret de les activitats de caràcter essencial establertes a
l’Annex 2 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei
18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública1.

1 Annex 2 DECRET LLEI 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública, i d'adopció de
mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19
Serveis que poden ser declarats essencials: Seguretat i emergències; salut; farmàcies; serveis d'òptica, ortopèdia i fisioteràpia; serveis
penitenciaris; serveis socials i residencials; les activitats de representació dels treballadors i dels empresaris; serveis funeraris; serveis
judicials; notaries per a tràmits urgents amb cita prèvia; electricitat; aigua potable; aigües residuals; serveis de depuració d'aigües;
combustibles; gas; telecomunicacions, mitjans de comunicació i serveis de premsa; residus urbans i industrials; bancs i finances;
assegurances; residus sanitaris; subministraments sanitaris i de farmàcia; producció i distribució agroalimentària humana i p er a granges i
centres d'animals, animals vius (transport i veterinaris); escorxadors; serveis de transport públic; advocats, procuradors, graduats socials,
traductors, intèrprets i psicòlegs que assisteixin a actuacions processals; assessories legals, gestories administratives i d e graduats socials i
de prevenció de riscos laborals, en qüestions urgents; servei postal universal de l'operador estatal i serveis de missatgeria i lliurament a
domicili; serveis de les administracions públiques imprescindibles per al funcionament dels serveis públics; serveis d'educac ió especial;
serveis d'obra pública i privada inajornables o per a serveis essencials; manteniment i reparacions d'urgència; comerç per in ternet, telefònic
o correspondència; serveis informàtics essencials; serveis de neteja i bugaderia; serveis meteorològics; serveis d'explotació de mines; servei
d'ITV; serveis de socorrisme i els allotjaments turístics o altres similars que s'hagin definit com a servei essencial per a l'aïllament d'afectats i
contactes per la pandèmia declarada.
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