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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE SALUT
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.
Davant la situació actual de l'epidèmia del SARS-CoV-2 i la seva evolució, i amb l'objectiu de reforçar-ne la
contenció, es considera necessari que s'adoptin noves mesures de distanciament social en relació amb els
esdeveniments multitudinaris.
Per aquest motiu, en el marc de l'estratègia de resposta a l'epidèmia a Catalunya, el Departament de Salut
creu convenient que es dictin mesures que limitin les activitats col·lectives que impliquin el moviment o la
concentració d'un nombre important de persones.
En virtut de les facultats que m'han estat atorgades pels articles 55 de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de
salut pública, i 26.1 de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat, en relació amb l'article 5.1 a) de la
Llei 18/2009, i en exercici de la funció de coordinació que m'atribueix l'Acord del Govern de 25 de febrer de
2020 per al seguiment i l'impuls de l'Estratègia de les emergències associades a malalties transmissibles
emergents d'alt risc,

Resolc:

--1 S'adopten les mesures preventives següents:
a) Els esdeveniments esportius, professionals i no professionals que se celebrin a Catalunya s'han de realitzar a
porta tancada, excepte aquells en què hi participin menors d'edat, que hi poden anar acompanyats.
b) La suspensió o ajornament de les activitats col·lectives en espais tancats o oberts que impliquin una
concentració superior a 1.000 persones.
En els casos en què aquestes activitats es desenvolupin en espais amb aforaments inferiors a les 1.000
persones, es poden celebrar únicament si només s'ocupa un terç de l'aforament màxim autoritzat, amb
l'objectiu de garantir un espai de separació adequat entre els participants.
Aquestes mesures de restricció s'apliquen a activitats d'espectacles públics, recreatives i qualssevol altres d'oci,
culturals, religioses o similars, amb independència que siguin ofertes per un titular, explotador o organitzador
públic o privat.

--2 La vigència d'aquestes mesures s'inicia el dia 12 de març de 2020 i tenen una vigència mínima de 15 dies,
i són susceptibles de revisió en coherència amb la situació epidemiològica de cada moment i, en tot cas, seran
revisades amb caràcter setmanal per l'autoritat sanitària.

--3 Són responsables del compliment d'aquestes mesures preventives, amb subjecció al règim sancionador
previst a la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, les persones físiques o jurídiques titulars,
explotadores o organitzadores de les activitats esmentades en l'apartat primer d'aquesta Resolució.

--4 Aquesta Resolució s'ha de publicar al DOGC i a la pàgina web del Departament de Salut
(http://salutweb.gencat.cat). Així mateix, s'encarrega a la secretaria general del Departament de Salut la seva
comunicació als departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya competents en matèria
d'interior, d'esports i de cultura, així com a l'Ajuntament de Barcelona, a la Federació de Municipis de
Catalunya i l'Associació de Catalana de Municipis i Comarques, perquè en prenguin coneixement i en facin
difusió.
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Barcelona, 11 de març de 2020

Alba Vergés i Bosch
Consellera de Salut
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