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RESOLUCIÓ  
INT/     /2020, de 16 de març, per la qual s'adopten mesures de prevenció i control 
de la infecció del SARS-CoV-2 a Catalunya 
 
Per abordar l'emergència generada pel coronavirus SARS-CoV-2, la Generalitat de 
Catalunya ha posat en marxa el Pla d'acció del Pla territorial de protecció civil de 
Catalunya (PROCICAT) per a emergències associades a malalties transmissibles 
emergents d'alt risc potencial, d'acord amb els escenaris que s'han d'afectar. 
 
El 3 de març de 2020, es va iniciar la fase de prealerta del citat Pla d'acció del 
PROCICAT, amb motiu de les primeres confirmacions d'infectats, seguint els criteris 
operatius establerts en relació amb les fases epidemiològiques. En el marc de la pre-
alerta de l'esmentat pla, d'acord amb l'operació establerta, es convocà la Comissió 
Tècnica de Seguiment de Riscos, amb la codirecció del Departament d’Interior i del 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, amb l'objectiu de garantir un 
seguiment coordinat i permanent de la situació.  
 
L'11 de març de 2020, a causa de l'evolució adversa de les dades epidemiològiques de 
la infecció del SARS-CoV-2, es va activar la fase d'alerta d'aquest Pla. En el marc 
d'aquesta fase d'alerta, d'acord amb la fase operativa establerta en el Pla, es va 
convocar al Consell Assessor del Comitè Directiu per a l'adopció de les mesures 
d'emergència necessàries per a la protecció de la població. 
 
En el marc de la fase d'alerta del Pla, el Comitè Directiu del Pla, d'acord amb el Comitè 
Tècnic i el Consell Assessor, i per tal contenir l'epidèmia, va ordenar un conjunt de 
mesures que restringien determinades activitats, inclosa la limitació d'activitats 
organitzades a un màxim de 1.000 persones, o una tercera part de la capacitat en el cas 
d'activitats de menys de 1.000 persones, així com la suspensió o celebració sense públic 
d'esdeveniments esportius de tot tipus. 
 
A causa de l'augment de les xifres d'infecció del SARS-CoV-2, l'emergència-1 es va 
activar el 12 de març de 2020, d'acord amb els criteris previstos, i la suspensió de les 
activitats escolars i universitàries es va establir des del 13 de març de 2020. Així mateix, 
també es va restringir l’accés a les poblacions d’Igualada, Òdena, Santa Margarida de 
Montbui i Vilanova del Camí, amb l’única excepció d’entrada i sortida de serveis 
essencials. 
 
Posteriorment, el 13 de març de 2020 es van establir restriccions generals per a la 
població en l'àmbit del transport públic, l'oci (entre d'altres, el tancament d'establiments 
de càtering, centres comercials, etc.), caça, pesca, serveis socials, suspensió de vetlles, 
etc.).  
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Mitjançant la Resolució INT/718/2020, de 12 de març, s’acordà restringir la sortida de 
persones dels municipis d’Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i 
Òdena. Ara amb l’evolució de les dades epidemiològiques, la situació en els esmentats 
municipis s’ha equiparat a la resta de Catalunya. 
 

Atès el que disposa el Reial Decret 463/2020 de 14 de març, pel qual es declara l’estat 
d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada por el COVID-19. 

En conseqüència, i ateses les dades epidemiològiques actuals, que impliquen un 
escenari de mitigació i la previsió d'un desenvolupament desfavorable de l'emergència 
pel SARS-CoV-2, i en absència de mesures generalitzades per evitar el contacte entre 
els ciutadans, i d'acord amb els articles 8, 9, 40.1b) i 43 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, 
de protecció civil de Catalunya, i dels articles 55, 66 i s de la Llei 18/2009, de 22 
d'octubre, de salut pública, i d'acord amb els articles 3,4 i 3,7 del Decret 1/2018, de 19 
de maig, sobre la creació, designació i determinació de l'àmbit de competències dels 
departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
 
Resolem: 
 
1.- Limitar la lliure circulació de persones en el territori administratiu de Catalunya en els 
termes següents: 
 
a) S’ordena el confinament de la població a les seves llars, i es prohibeix la circulació a 
l'exterior, a peu, per vehicle privat o per transport públic o privat, colꞏlectiu o individual. 
 
b) La limitació anterior queda exceptuada en els casos següents:  
 
-Subministrament d'aliments en llocs de consum i en el funcionament dels serveis dels 
centres de producció, permetent la distribució d'aliments des de l'origen fins als 
establiments comercials dels consumidors, incloent magatzems, centres logístics i 
mercats en destinació.  
-L'entrada i sortida de les persones, matèries primeres i productes elaborats per o des 
de establiments productors, incloent granges, mercats de peix, molins d'alimentació i 
escorxadors, així com l'oferta de béns i serveis necessaris per al seu funcionament 
normal.  
-Subministrament de productes d’higiene i de primera necessitat, permetent la seva 
distribució des de l’origen fins als establiments comercials dels consumidors, incloent 
magatzems, centres logístics i mercats en destinació.  
- El proveïment farmacèutic als establiments i centres de dispensació i/o utilització i el 
funcionament dels serveis dels centres de producció, permetent el transport i distribució 
de medicaments, productes sanitaris i altres productes necessaris per a la protecció de 
la salut, des de l’origen fins a les oficines de farmàcia i centres sanitaris i hospitalaris, 
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incloent magatzems i centres logístics. S’exceptuen també el funcionament dels centres 
de producció de les matèries primeres necessàries per a la fabricació d’aquests 
productes i el seu transport i distribució des dels mateixos als centres de producció, així 
com a l’entrada i sortida dels empleats dels centres de producció, magatzems i centres 
logístics. 
-El desplaçament fins al lloc de treball i el retorn al domicili en casos de serveis de 
seguretat, emergències i protecció civil, centres, serveis i establiments sanitaris i salut 
pública, serveis penitenciaris i escoles de justícia juvenil, serveis socials i residencials, 
serveis forenses, serveis fúnebres, servei de previsió meteorològica, gestors de 
transports i infraestructures, ràdio i televisió amb  continguts de servei públic, electricitat, 
aigua potable, purificació d'aigua, carburants, gas, telecomunicacions, residus urbans i 
industrials, residus sanitaris, subministraments sanitaris i farmacèutics, serveis de la 
indústria química necessàries per garantir la seva seguretat, serveis de neteja vinculats 
a les àrees descrites anteriorment. Així mateix, es permet el desplaçament a òptiques, 
ortopèdies i serveis d’odontologia, només en casos d’urgència. 
Aquests desplaçaments inclouen en tot cas els necessaris per a la prestació del servei 
en mobilitat. 
-Compra d'aliments i begudes, productes d’higiene, medicaments i productes 
farmacèutics de primera necessitat.  
-Repostar vehicles de motor. 
 
2.- Els desplaçaments descrits anteriorment, tant a peu com en vehicle, es realitzaran 
de forma individualitzada i ajustats al temps mínim requerit per a la seva finalització. No 
es permeten els desplaçaments en grup, excepte en els casos de menors o dependents 
amb els seus respectius tutors. 
 
3.- El transport públic es prestarà amb unes condicions mínimes de servei limitades a 
un màxim del l0% del servei habitual en una jornada laboral. 
 
4.- No es permet l'obertura d'espais comercials, públics o privats, excepte els indicats 
en els paràgrafs anteriors. 
 
5.- Aquestes mesures tindran efectes a partir de les 00.00 hores del dia 17 de març de 
2020, tindran una durada mínima de 15 dies naturals i seran revisables en funció de 
l'evolució de les dades epidemiològiques del SARS-CoV-2. 
 
6.- Es deixa sense efectes, en tot allò que resulti incompatible amb aquesta, les 
resolucions següents: 
- la Resolució SLT/704/2020, d’11 de març, per la qual s’adopten mesures de 
distanciament social en relació amb els esdeveniments multitudinaris per a la prevenció 
i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. 
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- la Resolució SLT/719/2020, de 12 de març, per la qual s’adopten mesures addicionals 
per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. 
- la Resolució SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s’adopten noves mesures 
addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. 
- la Resolució SLT/737/2020, de 13 de març, per la qual es finalitza l'adopció de mesures 
addicionals per a la prevenció i control de la infecció del SARS-CoV-2. 
 
7.- Es deixa sense efectes la Resolució INT/718/2020, de 12 de març, per la qual 
s’acorda restringir la sortida de persones dels municipis d’Igualada, Vilanova del Camí, 
Santa Margarida de Montbui i Òdena. 
 
L'incompliment de les mesures previstes en aquest acord pot comportar la imposició de 
les sancions previstes, així com altres responsabilitats que poguessin derivar-se de 
l'ordenament jurídic vigent. 
 

Barcelona, 16 de març de 2020 
 


