Com a conseqüència de l’elevat número de consultes que s’han rebut en relació a la
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, us fem arribar un seguit d’aclariments
fets en el Comitè Tècnic del PROCICAT d’avui respecte al punt 2 d’aquest resolució
que estableix:
“L'horari d'obertura al públic de les activitats de serveis i de comerç minorista i de
restauració, i de les activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives i esportives
autoritzades d'acord amb la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, modificada per
la Resolució SLT/2568/ 2020, de 19 d'octubre, o, si escau, resolució que la
substitueixi, és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar
les 21.00 hores o les 22.00 hores en cas d'activitats culturals i espectacles públics i
de l'activitat de prestació de serveis de restauració a domicili, 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 pública.”
Aclariments:


Àmbit d’Educació: queden fora d’aquesta consideració de serveis aquells
centres considerats centres educatius segons la normativa d’Educació (per
exemple: centres de formació professional, instituts, escoles municipals de
música i d’arts, escoles oficials d’idiomes, escoles d’adults). Així els centres
docents anteriorment citats poden continuar amb el seu horari habitual, la resta
cal que finalitzin a les 21 hores.



Àmbit de Cultura: només poden finalitzar a les 22 hores les activitats
autoritzades per la Resolució SLT/2568/ 2020: “Es poden dur a terme les
activitats culturals d'arts escèniques i musicals, cinema o exposicions en
recintes estables tant espais tancats, com ara teatres, cinemes, auditoris o
similars, com a l'aire lliure en els espais especialment habilitats per a la
realització d'espectacles públics, sempre que en tots els casos anteriors tot el
públic assisteixi amb seients preassignats i registre de dades de contacte i es
garanteixi que no se supera el 50% de la capacitat màxima permesa per
llicència o autorització de l'activitat i que es compleixen les indicacions dels
plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació
PROCICAT”.
Les activitats culturals que no estiguin entre aquestes autoritzades que
s’esmenten han de finalitzar a les 21 hores.



Àmbit de restauració: la Resolució SLT 2568/2020 estableix: “Se suspenen
les activitats de restauració, en tot tipus de locals i establiments, que es poden
prestar exclusivament mitjançant serveis d'entrega a domicili o recollida a
l'establiment amb cita prèvia. Resten exclosos d'aquesta suspensió:
- els restaurants dels hotels i altres allotjaments turístics, que poden
romandre oberts sempre que sigui per a ús exclusiu dels seus clients, sens
perjudici que també puguin prestar serveis d'entrega a domicili o recollida a
l'establiment amb cita prèvia,
- els serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris,
sociosanitaris i socials, incloent-hi les activitats de lleure infantil i juvenil, els
menjadors escolars i els serveis de menjador de caràcter social,

- altres serveis de restauració de centres de formació no inclosos en el
paràgraf anterior i els serveis de restauració dels centres de treball destinats a
les persones treballadores.
Cal recordar, que aquestes excepcions previstes són només per a ús dels
participants i/o treballadors d’aquestes activitats.
D’altra banda, la resolució SLT/2546/2020, estableix que les activitats de
restauració poden prestar serveis d’entrega a domicili fins a les 22h i
recollida a l’establiment amb cita prèvia fins les 21h.


Àmbit transport:
Desplaçaments per agafar un avió: donada la limitació d’horaris d’aquest tipus
de transport es considera una situació de necessitat justificada.

Es recomana portar la documentació necessària per a poder justificar els
desplaçaments, a més del certificat d’autoresponsable (https://bit.ly/2G4f12O)
per tal de facilitar la tasca dels agents de l’autoritat.

Barcelona, 28 d’octubre de 2020

