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RESOLUCIÓ SLT/1648/2020 DE 8 DE JULIOL (ENTRADA EN VIGOR EL 09/07/2020) 
NOVES MESURES EN L’ÚS DE LA MASCARETA PER A LA CONTENCIÓ DEL BROT EPIDÈMIC 

DE LA PANDÈMIA DE COVID-19 EN EL TERRITORI DE CATALUNYA 
 

La Generalitat de Catalunya ha publicat la Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la que s’estableixen noves mesures en 
l’ús de la mascareta per a la contenció del COVID-19. Us resumim a continuació algunes d’aquestes mesures: 
 

MESURES GENERALS 

La detecció de diversos brots i l’increment de persones asimptomàtiques obliga a reforçar les condicions d’ús de les mesures de 
protecció i, específicament, l’ús de les mascaretes. 

Les persones majors de sis anys estan obligades a l'ús de mascareta a la via pública, als espais a l'aire lliure i a 
qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic, amb independència del manteniment de la distància 
física interpersonal de seguretat (sense perjudici del manteniment de la seva obligació d’ús en els mitjans de transport, 
en tot allò que no s’hi oposi). 

Excepcions: 

No s’exigirà l’ús de la mascareta: 

 En el cas d’exercici físic esportiu a l’aire lliure ni en els supòsits de força major o situació de necessitat o quan per la 
pròpia naturalesa de les activitats l’ús de la mascareta resulti incompatible; 

 A les persones que: 

 Presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure’s agreujada per la utilització de la 
mascareta; 

 Per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d’autonomia per treure’s la mascareta; 

 Presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització. 

L’incompliment d’aquestes mesures seran sancionades amb multes de 100 euros que podran imposar-se a partir d’avui mateix 
(9 de juliol). 
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ADDVERA PARTNERS, S.L.P. 

Bruc, 72-74 3ª Planta 08009 Barcelona 
Tel. +34 934 882 745 – Fax. +34 934 882 864 

Per conèixer la nostra política de privacitat i tractament de dades personals premi, si us plau, l’enllaç 
http://addvera.eu/ca/arees/avisos-legals/ 

En qualsevol moment, pot manifestar la seva voluntat de no rebre més comunicats de novetats de la nostra Firma per mitjans electrònics 

Per a això, envieu un correu a addvera@addvera.eu 
 

 

 

 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8173/1803866.pdf

