
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE SALUT

RESOLUCIÓ SLT/2052/2020, de 10 d'agost, per la qual es modifica l'apartat 8 de la Resolució
SLT/1941/2020, de 30 de juliol, per la qual es modifiquen i es prorroguen les mesures especials en matèria
de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als municipis de Lleida
ciutat, Alcarràs, Aitona, la Granja d'Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre.

La situació epidemiològica als municipis de Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, la Granja d'Escarp, Seròs, Soses i
Torres de Segre determinà el manteniment, mitjançant la Resolució SLT/1941/2020, de 30 de juliol, de
determinades mesures de contenció de l'activitat laboral i social per frenar la transmissió del virus i protegir la
salut de la població.

D'acord amb l'article 55 bis 4 de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, l'establiment de les
mesures s'ha de dur a terme tenint en compte sempre la menor afectació als drets de les persones i, sempre
que sigui possible, s'han d'ajustar territorialment al mínim àmbit necessari perquè siguin efectives.

L'article 55 k) de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, en la redacció que dona el Decret llei
27/2020, de 13 de juliol, publicat en el DOGC núm. 8176, de 14 de juliol de 2020, disposa que, en situacions
de pandèmia declarades per les autoritats competents, les autoritats sanitàries poden adoptar mesures de
limitació a l'activitat, el desplaçament de les persones i la prestació de serveis en determinats àmbits
territorials previstes en l'annex 3, d'acord amb el que disposa l'article 55 bis.

L'informe emès en data 10 d'agost de 2020 pel sub-director general de Drogodependències de la Secretaria de
Salut Pública, exercint les funcions de suplència, per absència, del director de l'Agència de Salut Pública de
Catalunya, en virtut de la Resolució de la consellera de Salut de 3 d'agost de 2020, conclou que els indicadors
de la situació epidemiològica als municipis esmentats mostren una millora que permet alleugerir alguna de les
mesures aprovades i, concretament, suprimir la limitació del consum a l'interior dels locals de restauració. A
partir de l'entrada en vigor d'aquesta Resolució aquest consum es permet amb subjecció al compliment de les
limitacions d'aforament i en les condicions que s'hi preveuen.

Per tot el que s'exposa, d'acord amb les decisions adoptades pels òrgans de govern del Pla d'actuació del
PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, en el
marc de la Llei orgànica 3/1986, de 14 d'abril, de mesures especials en matèria de salut pública, i de la Llei
18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, i en ús de l'habilitació que em confereix l'article 5 del Decret
63/2020, de 18 de juny, del president de la Generalitat de Catalunya, de la nova governança de l'emergència
sanitària provocada per la COVID-19 i inici de l'etapa de la represa al territori de Catalunya,

 

Resolc:

 

-1 Es modifica l'apartat 8 de la Resolució SLT/1941/2020, de 30 de juliol, per la qual es modifiquen i es
prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la
pandèmia de COVID-19 als municipis de Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, la Granja d'Escarp, Seròs, Soses i
Torres de Segre, que queda redactat de la manera següent:

“-8 Activitats d'hoteleria i restauració

En les activitats d'hoteleria i restauració es limita l'aforament a l'interior dels establiments al 50% de
l'autoritzat i el consum s'ha de realitzar sempre en taula. A les terrasses l'aforament ha de ser el resultant
d'aplicar una distància de 2 metres entre taules o grups de taules. En els establiments hotelers, l'aforament
dels espais comuns es limita al 50% de l'aforament autoritzat.

Sempre que sigui possible, s'han d'utilitzar preferiblement servei a domicili i comandes per emportar.”
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-2 Inspecció i règim sancionador

Correspon als ajuntaments inclosos en l'àmbit territorial i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en
l'àmbit de les seves competències, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en
aquesta Resolució.

L'incompliment de les mesures recollides en aquesta Resolució és objecte de règim sancionador d'acord amb el
Decret llei 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les
mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

 

-3 Informes periòdics i durada

S'han d'emetre informes periòdics dels efectes de les mesures.

El termini de durada de les mesures s'estableix en 15 dies.

 

-4 Efectes

1 .Es deixa sense efectes l'apartat 2 de la Resolució SLT/1963/2020, de 31 de juliol, per la qual es dona
publicitat a les interlocutòries de 31 de juliol de 2020, dictades per la Secció Segona de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en els recursos contenciosos administratius núm.
233/2020 i 238/2020, i es modifiquen la Resolució SLT/1941/2020, de 30 de juliol, i la Resolució
SLT/1960/2020, de 31 de juliol.

2. Aquesta Resolució produeix efectes des de la publicació en el DOGC.

 

Barcelona, 10 d'agost de 2020

 

Alba Vergés i Bosch

Consellera de Salut

 

(20.223.067)
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