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Circular 20/188 – 26 d’octubre de 2020 

 
Coronavirus: Declaració de l’Estat d’Alarma | Restriccions mobilitat 

nocturna | Certificat autorresponsable desplaçaments 

 

Benvolguts i benvolgudes, 

  

Us informem que ahir es va publicar el Reial Decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel 

qual es declara l’estat d’alarma, per contenir la propagació d’infeccions causades 

per la SARS-CoV-2, el qual va entrar en vigor en el mateix moment de la seva 

publicació. S’adjunta la disposició.  

 

Entre d’altres mesures, aquest Reial Decret estableix la limitació de la llibertat de 

circulació de les persones en horari nocturn. La durada de les restriccions 

s’estableix fins a les 00.00 hores del 9 de novembre de 2020.  

 

Així mateix, us comuniquem que hores més tard de la publicació del Reial Decret es 

va publicar 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, que 

estableix que resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les 

vies públiques entre les 22 hores i les 6 hores, excepte en els següents casos:  

 

 Desplaçament per assistència sanitària d’urgència i per anar a la farmàcia per 

raons d’urgència, sempre que sigui a la més propera del domicili, així com 

per assistència veterinària urgent. 

 Desplaçaments per a persones treballadores per anar o tornar al centre de 

treball, sempre i quan, no puguin realitzar el teletreball.  

 Personal que realitzi serveis essencials, sanitaris o socials. 
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 Retorn al domicili des de centres educatius i de les activitats culturals i 

espectacles públics. 

 Cura de persones grans, menors d’edats, persones dependents, amb 

discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables. 

 Actuacions urgents davant d’òrgans judicials.  

 Retorn al lloc de residència habitual després d’haver realitzar les activitats 

permeses.  

 Cura de mascotes i animals de companyia, sempre de forma individual, en la 

franja horària de 04.00 i les 06.00 hores. 

 Causa de força major o altra situació de necessitat justificada.  

 Està permesa la circulació de vehicles per carreteres i vies que transcorrin i 

travessin Catalunya sempre que tinguin origen i destí fora de Catalunya. 

 El transport de mercaderies també està permès.  

 

Els horaris de tancament de les activitats, tret de les de caràcter essencial, són: 

 Les 21.00 hores: comerç minorista, activitats de serveis, activitats de 

restauració en allotjaments turístics, en centres i serveis sanitaris, 

sociosanitaris i socials, en centres de formació o centres de treball i pel 

servei de recollida; activitats recreatives i esportives autoritzades d’acord 

amb la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre.  

 Les 22 hores: activitat de prestació de serveis de restauració a domicili, 

activitats culturals i espectacles públics.  

 

S’estableix la durada de la mesura en un termini de 15 dies. S’adjunta la Resolució 

la qual produeix efectes a partir de la seva publicació ahir, 25 d’octubre, al DOGC. 

També us adjuntem el certificat autorresponsable per justificar els vostres 

desplaçaments o dels vostres treballadors, quan es circuli en horari no permès.   

 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte al respecte. 

  

Rebeu una cordial salutació, 
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