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Comunicat 20 / 2020 

Finalització de la fase 3 i de l’estat d’alarma a Catalunya. Pla d’actuació PROCICAT 

activat. Mesures bàsiques de protecció dels Plans d’acció sectorial. 

 

Referències:  

- 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. 

- DECRET 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l'emergència sanitària 

provocada per la COVID19 i d'inici de l'etapa de la represa al territori de Catalunya. 

 

Amb el present comunicat us informem del següent: 

En relació al contingut al DECRET 63/2020 referenciat 

Durant la vigència de la sisena i darrera pròrroga, fixada fins a les 00.00 hores del 21 de 

juny, el Reial decret 555/2020, de 5 de juny, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat 

pel Reial decret 436/2020, de 14 de març, anteriorment esmentat, preveu, en el seu 

article 5, que la superació de totes les fases previstes en el Pla per a la desescalada de 

les mesures extraordinàries adoptades per fer front a la pandèmia generada per la 

COVID-19, aprovat pel Consell de Ministres el 28 d'abril de 2020, determinarà que 

quedin sense efectes les mesures derivades de la declaració de l'estat d'alarma en les 

corresponents províncies, illes o unitats territorials; 

Així mateix, d'acord amb l'article 6 del Reial decret 555/2020, de 5 de juny, la Generalitat 

de Catalunya pot decidir, als efectes del que disposa l'article 5 esmentat, i de conformitat 

amb criteris sanitaris i epidemiològics, la superació de la fase III en els diferents territoris 

i, per tant, l'inici d'una nova etapa. 

Atesa la proposta del Comitè Tècnic del Pla d'actuació del PROCICAT per emergències 

associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, favorable a la 

superació per part de tot el territori de Catalunya de la referida fase III en atenció als 

criteris sanitaris i epidemiològics que s'hi exposen, es DECRETA: 

Article 1 

Determinar, amb efectes des de les 00.00 hores del dia 19 de juny de 2020, la finalització 

de la fase III del Pla per a la desescalada de les mesures extraordinàries adoptades per 

fer front a la pandèmia generada per la COVID-19 per a tot el territori de Catalunya. 

Article 2 

D'acord amb el que ha previst l'article 5 del Reial decret 555/2020, de 5 de juny, queden 

sense efecte a Catalunya les mesures derivades de la declaració de l'estat d'alarma. 

https://federacioaeria.cat/wp-content/uploads/2020/06/1800178.pdf
https://federacioaeria.cat/wp-content/uploads/2020/06/1800210.pdf
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Article 3 

Establir que s'iniciï l'etapa de la represa al territori de Catalunya en el marc de 

l'emergència sanitària vigent provocada per la COVID-19. 

Article 4 

Aixecar les restriccions de mobilitat en l'àmbit de tot el territori de Catalunya. 

Article 5 

Facultar la consellera de Salut i el conseller d'Interior, en la seva condició d'autoritats 

integrants del Comitè de Direcció del Pla d'actuació PROCICAT per emergències 

associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, per tal que 

adoptin les resolucions necessàries per fer efectives les mesures que han de regir la 

nova etapa que s'inicia. 

 

En relació al contingut de la RESOLUCIÓ SLT/1429/2020 referenciada: 

En aquesta Resolució es determinen mesures bàsiques de prevenció, les quals s'han 

de completar amb plans d'acció sectorials elaborats i aprovats en el marc del Pla 

d'actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles 

emergents amb potencial alt risc, com a garantia d'una governança de l'emergència 

sanitària d'alt nivell tècnic i especialitzat que reforça l'autoritat sanitària.  

1.Mesures generals 

1.2. Plans sectorials específics i protocols organitzatius   

1. Les mesures previstes en aquesta Resolució han de ser completades 

amb els plans sectorials d'activitats que s'han d'elaborar i aprovar d'acord 

amb el que preveu el Pla de transició del confinament ratificat pel Govern 

el 25 d'abril de 2020. 

2. En tot cas, s'han d'elaborar plans sectorials en relació amb els àmbits 

d'activitat següents: 

c) Centres docents. 

n) Instal·lacions esportives. 

2. Mesures de protecció  

2.1. Distància física interpersonal de seguretat  

1. Tant en espais tancats com a l'aire lliure, la distància física interpersonal 

de seguretat s'estableix en 1,5 m en general, amb l'equivalent a un espai de 

seguretat de 2,5 m2 per persona, excepte que siguin vigents per la tipologia 

de l'activitat valors més restrictius. 

       2.2. Ús de mascareta  

a) Distància interpersonal inferior a 1,5 m, en qualsevol espai entre persones 

no familiars o habituals. Obligatori en transport públic. 
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2.4 Aforament en espais a l'aire lliure 

a) Com a norma general, s'ha garantir la distància física interpersonal de 

seguretat equivalent a una superfície de seguretat de 2,5 m2 per persona, 

excepte que sigui d'aplicació un valor més restrictiu per raó del tipus 

d'activitat i en defecte del pla sectorial corresponent. 

2.5 Aforament en espais tancats 

a) Com a norma general, s'ha garantir la distància física interpersonal de 

seguretat equivalent a una superfície de seguretat de 2,5 m2 per persona, 

excepte que sigui d'aplicació un valor més restrictiu per raó del tipus 

d'activitat i en defecte del pla sectorial corresponent. 

 

4. Règim transitori 

1. Mentre no s'aprovi l'actualització dels plans sectorials existents a què fa 

referència l'apartat 1.2.3, s'aplicaran, en cada àmbit d'activitat, les mesures 

contingudes en els plans aprovats corresponents a la fase III del Pla per a la 

desescalada de les mesures extraordinàries adoptades per fer front a la pandèmia 

generada per la COVID-19. Igualment s'aplicaran aquelles previsions específiques 

dictades en els diferents àmbits materials, mitjançant resolució, en la mesura que 

no s'oposin o contradiguin allò que s'estableix en aquesta Resolució i a la normativa 

estatal aplicable. 

2. Mentre no entrin en vigor les mesures contingudes en els apartats 2.4, 2.5, 2.6 i 

2.7 d'aquesta Resolució, seran d'aplicació els aforaments màxims continguts en els 

plans sectorials vigents, d'acord amb el que estableix l'apartat 1.2 d'aquesta 

Resolució o bé, respecte dels àmbits d'activitat que no disposin d'un pla sectorial 

elaborat i aprovat d'acord amb el que preveu el Pla de transició del confinament, els 

aforaments màxims següents: 

a) Establiments i locals oberts al públic independentment de quina sigui la seva 

finalitat o prestació de servei: aforament al 50% 

b) Espais a l'aire lliure oberts al públic independentment de quina sigui la seva 

finalitat o prestació de servei: aforament al 75% 

Per més detalls consultar la RESOLUCIÓ referenciada. 

 

 

Barcelona 22, de juny de 2020. 

  


