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Circular 21/104 - 16 de juliol de 2021 
 

Coronavirus: Resolució SLT/2258/2021 | Restricció de la mobilitat 

nocturna (toc de queda) 
 

Benvolguts i benvolgudes,  

 

Us informem que s’acaba de publicar la RESOLUCIÓ SLT/2258/2021, de 16 de 

juliol, per la qual s’estableixen mesures de restricció de la mobilitat nocturna per a 

la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 en el territori de 

Catalunya. S’adjunta la disposició.  

 

Els punts més destacats d’aquesta resolució són: 

 

• Resten prohibits els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre 

les 01.00 hores i les 06.00 hores en els municipis següents: 

a) Municipis de més de 5.000 habitants que, a 15 de juliol de 2021, 

presenten un índex d’incidència acumulada igual o superior a 400 casos 

diagnosticats per 100.000 habitants en els darrers 7 dies, i que figuren 

relacionats en l’annex 1 d’aquesta Resolució.  

b) Municipis el terme dels quals es troba total o quasi totalment envoltat per 

municipis relacionats a l’annex 1, i que figuren relacionats en l’annex 2 

d’aquesta Resolució.  

 

• S’exclouen d’aquesta prohibició els desplaçaments de caràcter essencial de 

l’apartat, que caldrà justificar adequadament.  

o Desplaçament per assistència sanitària d'urgència i per anar a la 

farmàcia per raons d'urgència, sempre que sigui la més propera al 

domicili, així com per assistència veterinària urgent.  
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o Desplaçament de persones treballadores i els seus representants per 

anar o tornar del centre de treball, així com aquells desplaçaments en 

missió inherents al desenvolupament de les funcions pròpies del lloc 

de treball o de la seva activitat professional o empresarial.  

 

S'hi inclouen, en tot cas, els desplaçaments de persones professionals o voluntàries 

degudament acreditades per realitzar serveis essencials, sanitaris i socials.  

• Retorn al domicili de les activitats permeses de conformitat amb la Resolució 

SLT/2147/2021, de 8 de juliol, per la qual es prorroguen i es modifiquen les 

mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de 

la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, modificada per la 

Resolució 2212/2021, de 13 de juliol, subjectes a l'horari establert a 

l'apartat. 

•  Cura de persones grans, menors d'edat, persones dependents, amb 

discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables.  

 

S'hi inclouen els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la 

conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l'exterior per al seu 

benestar emocional o de salut, quan estigui degudament justificat per professionals 

sanitaris o socials amb el certificat corresponent.  

 

També s'hi inclouen els desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de 

menors d'edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència a llocs 

diferents.  

• Actuacions urgents davant d'òrgans judicials. - Retorn al lloc de residència 

habitual després d'haver realitzat les activitats permeses detallades 

anteriorment.  

• Cura de mascotes i animals de companyia durant el temps imprescindible i 

sempre de manera individual en la franja horària compresa entre les 04.00 i 

les 06.00 hores.  

• Causa de força major o altra situació de necessitat justificada.  
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Igualment, durant l'horari de restricció de la mobilitat es permet la circulació de 

vehicles per als desplaçaments permesos.  

 

La circulació de vehicles per carreteres i vies que transcorrin o travessin l'àmbit 

territorial dels municipis relacionats als annexos 1 i 2 està permesa sempre que 

tingui origen i destí fora de qualsevol d'aquests municipis. Així mateix, està sempre 

permesa la circulació quan es tracti de transport de mercaderies.  

 

Als efectes justificatius dels supòsits exclosos de la restricció, el Departament 

d'Interior ha posat a disposició de la ciutadania, en la seva pàgina web, un certificat 

autoresponsable de desplaçament, que trobareu al següent enllaç: 

https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoprotecci

o_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-

/certificat-autoresponsable-de-desplacament-en-el-marc-de-lestat-dalarma-per-la-

crisi-sanitaria-per-la-covid-19/index.html 

 

 

VIGÈNCIA I ENTRADA EN VIGOR 

 

La Resolució ha entrat en vigor avui mateix que s’ha publicat al DOGC.  

 

La durada de les mesures s’estableix fins a les 00.00 hores del dia 23 de juliol de 

2021.  

 

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

  

Rebeu una cordial salutació, 


