
 

 
BAN DE L’ALCALDIA 

 
 
Sobre les mesures estipulades i aprovades pel Reial  Decret 463/2020, de 14 de 
març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la  gestió de la situació de crisi 
sanitària ocasionada pel COVID-19.  
 
Mitjançant Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per 
a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19; declaració que ha 
vingut a complementar les mesures urgents adoptades mitjançant el Reial Decret-Llei 
7/2020, de 12 de març, centrat en la resposta a l’impacte econòmic del COVID-19. 
 
L’Ajuntament ha anat prenent les mesures necessàries per protegir la salut i la seguretat 
de la seva ciutadania, les quals requeriran l’adaptació en la prestació dels serveis 
municipals, en l’activitat pública i administrativa, de conformitat amb la legalitat. Mesures 
que s’han d’adaptar responent a la necessitat de racionalitzar recursos i els mitjans 
disponibles en l’àmbit de l’organització i dels processos administratius, amb respecte als 
principis de proporcionalitat, necessitat, seguretat jurídica, eficiència i eficàcia. La 
situació d’excepcionalitat i emergència exigeix una redistribució dels efectes materials i 
personals de l’Ajuntament per dirigir més recursos a les accions que directament han 
d’incidir en la protecció de la salut i la seguretat. 
 
La situació d’excepcionalitat i emergència provocada pel virus esmentat i l’impacte dels 
seus efectes en el municipi incideixen directament en la prestació de serveis i l’activitat 
municipal. Aquesta mateixa quedarà supeditada en allò que es desprèn del Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, mantenint l’Ajuntament de Sabadell, d'acord amb l'article 6 del 
mateix, les competències que li atorga la legislació vigent en la gestió ordinària dels seus 
serveis municipals per a adoptar les mesures que consideri necessàries en el marc de les 
ordres directes de l'autoritat competent als efectes de l'estat d'alarma. 
 
D’aquesta manera, l’Ajuntament contribueix a la lluita contra la propagació de la 
pandèmia i redueix els riscos sanitaris del seu personal i de la resta de la ciutadania.  
 
Per tant, aquest Ban Municipal té present, en allò que mantenen la seva vigència, els 
decrets i les instruccions que han estat adoptats anteriorment per aquest Ajuntament  
amb relació a la situació d’emergència produïda pel virus COVID-19, els quals es 
desenvoluparan i adaptaran d’acord amb el Reial Decret 463/2020, 14 de març de 2020, i 
que són els següents pel que són d'afectació a la ciutadania en aquest municipi: 
 

1. Es suspèn l'obertura a públic dels locals i establiments minoristes, a excepció dels 
establiments comercials minoristes d'alimentació, begudes, productes i béns de 
primera necessitat, establiments farmacèutics, metges, òptiques i productes 
ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, combustible per a l'automoció, 
estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals de 
companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i 
bugaderies. Se suspèn qualsevol altra activitat o establiment que segons el parer 
de l'autoritat competent pugui suposar un risc de contagi. 

 



 

2. Es suspèn l'obertura a públic dels museus, arxius, biblioteques, monuments, així 
com dels locals i establiments en els quals es desenvolupin espectacles públics, 
les activitats esportives i de lleure i/o oci públiques i privades.  

 
3. Es suspenen les activitats d'hostaleria i restauració, podent prestar-se 

exclusivament serveis de lliurament a domicili. 
 

4. Es suspenen així mateix les revetlles, desfilades i festes i trobades populars, 
socials i familiars a la via pública i en equipaments públics i comercials.    

 
5. Es condiciona l'assistència als llocs de culte i a les cerimònies civils i religioses, 

incloses les fúnebres, a l'adopció de mesures organitzatives consistents en evitar 
aglomeracions de persones, en funció de les dimensions i característiques dels 
llocs, de tal manera que es garanteixi als assistents la possibilitat de respectar la 
distància entre ells de, al menys, un metre. 

 
6. Es permet el desplaçament al lloc de treball per efectuar prestacions laborals. 

 
7. Es permet l'assistència i cura a persones grans, menors, dependents, persones 

amb discapacitat o persones especialment vulnerables, així com la sortida puntual 
amb animals de companyia. 

 
8. Es permet el desplaçament a entitats financeres. 

 
9. Es permet la circulació de vehicles particulars per les vies d'ús públic per a la 

realització de les activitats referides en l'apartat anterior o per el repostatge en 
estacions de servei. 

 
Aquest Ban restarà en vigor fins el 29 de març de 2020 o fins que finalitzi l’estat d’alarma 
en cas que sigui prorrogat. 
 
Sabadell, 16 de març de 2020 
 
L’alcaldessa, 
 
 
 
 
 
 
 
Marta Farrés Falgueras 
 


