
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE SALUT

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució SLT/2325/2020, de 25 de setembre, per la qual es prorroguen i
modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya (DOGC núm. 8234, de 26.9.2020).

 

Havent observat unes errades al text de la Resolució esmentada, tramès al DOGC i publicat al núm. 8234, de
26.9.2020, se'n detallen les oportunes correccions:

 

En el paràgraf vuitè de la part expositiva, on diu:

“En data 23 de setembre de 2020, el director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya ha emès un nou
informe en què justifica la necessitat de reforçar la limitació que afecta les reunions familiars i socials, que
s'estableix en un màxim de sis persones, llevat que es tracti de persones convivents, i sens perjudici de les
excepcions establertes en les dues resolucions anteriors, així com l'extensió a l'àmbit de tot Catalunya de la
limitació consistent en el fet que en les reunions en espais públics no es permet el consum d'aliments i
begudes.”,

ha de dir:

“En data 23 de setembre de 2020, el director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya ha emès un nou
informe en què justifica la necessitat de reforçar la limitació que afecta les reunions familiars i socials, que
s'estableix en un màxim de sis persones, llevat que es tracti de persones convivents, i sens perjudici de les
excepcions establertes en les dues resolucions anteriors i a les quals s'ha d'afegir el desenvolupament de les
activitats docents, de lleure infantil i juvenil i d'intervenció socioeducativa. També es justifica l'extensió a
l'àmbit de tot Catalunya de la limitació consistent en el fet que en les reunions en espais públics no es permet
el consum d'aliments i begudes.”.

 

Al paràgraf quart del punt 2 de la part dispositiva, intitulat Reunions i/o trobades (familiars i de caràcter
social), on diu:

“No es consideren incloses en aquesta prohibició les activitats laborals, les activitats de culte, actes religiosos,
inclosos casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres, ni els mitjans de transport públic.”,

ha de dir:

“No es consideren incloses en aquesta prohibició les activitats laborals, les activitats de culte, actes religiosos,
inclosos casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres, ni els mitjans de transport públic.
Tampoc s'hi inclouen les activitats docents (incloses les universitàries), les activitats de lleure infantil i juvenil
(incloses les extraescolars) i les activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i
centres oberts), incloent el transport escolar, les quals es duen a terme d'acord amb els corresponents plans
sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació PROCICAT i la normativa relacionada.”.

 

Barcelona, 26 de setembre de 2020

 

Alba Vergés i Bosch

Consellera de Salut
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Miquel Samper i Rodriguez

Conseller d'Interior
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