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Disposicions generals – Instruccions

INSTRUCCIÓ 2/2020 de la gerent municipal de 13 de març de 2020, relativa 
a les mesures municipals a adoptar per evitar l'expansió de COVID-19. 

Exposició de motius

Atesa la situació d’excepcionalitat en relació a l’expansió de COVID-19 i amb l’objectiu de 

limitar la seva proliferació, de forma coordinada amb el govern de l’Estat i amb la Generalitat 

de Catalunya i l’Agència de Salut Pública de Barcelona, s’han consensuat una sèrie de 

mesures simultànies a l’activació de la fase d’alerta del Pla Específic Municipal per Risc 

Sanitari.

1. Objecte

L’objecte d’aquesta instrucció és establir les mesures excepcionals municipals per evitar la 

propagació del virus COVID-19.

2. Àmbit subjectiu d’aplicació

La present instrucció és d’aplicació a tot l’Ajuntament de Barcelona, els seus organismes 

autònoms i ens de dret públic amb participació majoritària de la Corporació municipal, els 

quals constitueixen el denominat grup municipal, que han d’actuar conforme al que disposa la 

present instrucció (organismes autònoms, entitats públiques empresarials, societats 

mercantils municipals o amb participació municipal majoritària, i consorcis, fundacions i 

associacions dependents de l’Ajuntament de Barcelona).

3. Mesures

En relació als esdeveniments que requereixin autorització prèvia municipal, durant el període 

de vigència de la present instrucció, sense perjudici de les eventuals pròrrogues que es 

puguin aprovar, es seguiran els següents criteris:

Esdeveniments en l’espai públic:

 Esdeveniments de més de 1.000 persones: es posposen.

 Esdeveniments de menys de 1.000 persones: es podran autoritzar sempre que s’ocupi, 

com a màxim, una tercera part de l’aforament.

 No es podran donar llicències per activitats d’àpats populars.

Esdeveniments en l’espai tancat:

Tenint en compte que s’ha decidit el tancament de més de 400 equipaments i podria ampliar-

se a altres, per a aquells que romanguin oberts, es seguiran els següents criteris:

 Esdeveniments de més de 1.000 persones: es posposen.
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 Esdeveniments de menys de 1.000 persones: es podran autoritzar sempre que s’ocupi, 

com a màxim, una tercera part de l’aforament i es garanteixi el control d’accés.

Actes públics singulars

 S’ajornen les inauguracions.

 Les celebracions de casaments en dependències municipals hauran de complir les 

limitacions d’aforament establertes en aquesta instrucció. Donada la situació 

d’excepcionalitat i que les indicacions poden estar subjectes a les possibles modificacions 

que puguin marcar el Govern de la Generalitat i l’Estat, es comunicarà als nuvis la 

possibilitat d’ajornar la cerimònia.

 Es faran recomanacions a la ciutadania que restringeixi l’activitat social per evitar 

situacions de risc.

Activitats de lleure

 Seguint els criteris establerts per la Generalitat, es suspenen les activitats de lleure 

col·lectives destinades a infants i joves ja sigui en l’espai públic o en les instal·lacions de 

titularitat municipal.

4. Entrada en vigor

La present instrucció entrarà en vigor des de la seva publicació a la Gaseta Municipal i serà 

vigent fins al 27 de març de 2020, sense perjudici de les eventuals pròrrogues que puguin 

aprovar-se.

5. Comunicacions

La present resolució s’ha de comunicar a la Comissió Barcelona Esdeveniments així com a 

totes aquelles gerències, direccions, departaments, etc. que intervinguin de forma directa o 

indirecta en el procediment d’autorització dels esdeveniments als que es refereix la present 

instrucció.

6. Inscripció i publicació

Aquesta instrucció s’ha d’inscriure al Registre Municipal d’Instrucció i Circulars i publicar a la 

Gaseta Municipal i al web municipal.

Barcelona, 13 de març de 2020. La gerent municipal, Sara Berbel Sánchez.
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