
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'INTERIOR

RESOLUCIÓ INT/1607/2020, de 4 de juliol, per la qual s'acorda restringir la sortida de persones de la
comarca del Segrià.

Vista la situació de casos d'infecció per SARS-CoV-2 als municipis de la comarca del Segrià;

Atesa la necessitat de protegir la salut de la població de la infecció per aquest virus i considerant que les
mesures preventives de reducció de la mobilitat i el contacte entre persones s'han demostrat efectives en la
contenció dels contagis;

D'acord amb les decisions adoptades pels òrgans de govern del Pla d'actuació PROCICAT per a emergències
associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, en el marc de la legislació sanitària i de
salut pública i de protecció civil, i en ús de l'habilitació que ens 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 Restringir la sortida de persones de la comarca del Segrià, a partir de les 12.00 hores del dia 4 de juliol de
2020, en els termes dels apartats següents, fins que es dicti una nova resolució que modifiqui o deixi sense
efecte aquesta.

 

—2 Fins a les 16.00 hores del dia 4 de juliol de 2020, es permetrà, previ control de les unitats de la Policia de
la Generalitat — Mossos d'Esquadra desplegades sobre el terreny, la sortida de totes aquelles persones que no
tinguin el seu domicili en algun municipi de la comarca del Segrià. Es permetrà l'entrada a la comarca del
Segrià de les persones amb residència habitual en algun dels seus municipis que es trobin fora.

 

—3 A partir de les 16.00 hores del dia 4 de juliol de 2020, quedarà prohibida tota sortida o entrada de la
comarca del Segrià, tret de persones treballadores en els desplaçaments per motius laborals als centres de
treball, incloent-hi el transport, la prestació de serveis, el comerç i les activitats empresarials i d'altres
d'econòmiques.

 

—4 Fora dels casos anteriors, les restriccions d'entrada i sortida de la comarca del Segrià no afectaran la
circulació per autovies i autopistes quan es tracti de mobilitat amb origen i destinació fora de la comarca del
Segrià, sempre que no comporti la mobilitat fora d'aquestes vies.

 

—5 Recomanar a la població de la comarca del Segrià la permanència als municipis de residència i limitar la
mobilitat als casos imprescindibles mentre es mantingui l'efectivitat de les mesures establertes en aquesta
Resolució.

 

L'incompliment d'aquestes mesures pot donar lloc a la imposició de les sancions previstes i altres
responsabilitats que se'n puguin derivar de l'ordenament jurídic vigent.

 

Barcelona, 4 de juliol de 2020
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Miquel Buch i Moya

Conseller d'Interior

 

Alba Vergés i Bosch

Consellera de Salut
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