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GLG/elc 
 

DECRET 
 
Atesa la situació generada per l'evolució del coronavirus COVID-19, la qual 

cosa suposa l'adopció de mesures de contenció extraordinàries per les 

autoritats. 

 

La protecció civil, com a vessant de la seguretat pública és un conjunt d'accions 

dirigides a evitar, reduir o corregir els danys causats a persones i béns. En 

aquesta matèria es donen competències concurrents entre les diverses 

administracions públiques. Cal assenyalar que la Generalitat té competències 

sobre la matèria de seguretat pública.      

                                                                                                                              

Així mateix, el govern municipal considera adequat adoptar un seguit de 

mesures en aplicació dels comunicats fets pel Departament d'Interior de la 

Generalitat de Catalunya, en aquest sentit, existeix informe de l'Inspector de la 

Guàrdia Urbana que consta a l'expedient i, resumidament, diu el següent:  

 

En data del dia 11 de març es va activar en fase d’alerta pla d'actuació del Pla 

Territorial de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) per emergències 

associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt de risc. El 

dia 12 de març el pla ha passat a fase d’emergència-1. Aquesta situació ha 

comportat que l’Ajuntament de Figueres hagi activat el pla d’emergències 

municipals DUPROCIM. 

 

El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) ha comunicat a 

aquest ajuntament les mesures acordades pel Comitè Tècnic del Pla, que són 

d'aplicació a partir del dia 12 de març per a un període prorrogable de 15 dies, 

essent aquestes: 

 

“...se suspenen o ajornen totes les activitats d'oci, culturals i religioses 

que impliquin una concentració superior a 1.000 persones. Qualsevol 

altra activitat que comporti una assistència inferior a 1.000 persones es 
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podrà celebrar, però només si s'ocupa un terç de l'aforament autoritzat. 

L'objectiu és garantir una distància suficient entre els assistents. La 

prohibició implica tots els esdeveniments celebrats al país, en espais 

oberts o tancats, i tant si són oferts per organitzadors públics com per 

privats. 

 

Els esdeveniments esportius s'hauran de fer a porta tancada. Queden al 

marge d'aquesta restricció els esdeveniments esportius on participin 

menors d'edat, que podran estar acompanyats per adults. 

 

Caldrà que informeu d'aquestes limitacions a aquelles activitats de les 

que en tingueu coneixement.” 

 

Per tot l’esmentat, tenint en compte el contingut dels articles 8 i 9 de la Llei 

4/1997, de 20 maig, de protecció Civil de Catalunya, l'Inspector informa de 

manera favorable perquè es prenguin les mesures següents: 

 

La suspensió immediat fins el dia 26 de març inclòs, període que podrà ser 

prorrogat, de totes les activitats d'oci, culturals i religioses que impliquin una 

concentració superior a 1.000 persones. Qualsevol altra activitat que comporti 

una assistència inferior a 1.000 persones es podrà celebrar, però només si 

s'ocupa un terç de l'aforament autoritzat. L'objectiu és garantir una distància 

suficient entre els assistents. La prohibició implica tots els esdeveniments 

celebrats en el terme municipal de Figueres, en espais oberts o tancats, i tant si 

són oferts per organitzadors públics com per privats. 

 

Entre d’altres les activitats d’oci s’inclouen les relacionades en el Catàleg 

d'espectacles públics, activitats recreatives i dels establiments i espais oberts al 

públic on aquests es duen a terme de l’annex 1 del DECRET 112/2010, de 31 

d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats 

recreatives. Pel que fa a les activitats de restaurant, bar i restaurant bar hauran  

de limitar l’ocupació a un terç del seu aforament autoritzat en el supòsit de 

tenir-hi concertades festes o celebracions. 

 

En aquest període els esdeveniments esportius s'hauran de fer a porta 

tancada. Queden al marge d'aquesta restricció els esdeveniments esportius on 

participin menors d'edat, que podran estar acompanyats per adults. 

 

Pel que fa als equipaments gestionats per l’ajuntament de Figueres el període 

de suspensió d’activitats afecta a: 
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Equipaments culturals: 

 Teatre El Jardí 

 Caputxins 

 La Cate 

 Biblioteca Fages de Climent 

 Museu del Joguet de Catalunya 

 Museu Empordà 

 Arxiu Municipal 

 

Equipaments esportius 

 Pavellons esportius 

 Estadis municipals 

 Piscina municipal 

 Estadi Albert Gurt 

 

Equipaments Cívics 

 Centre cívic Joaquim Xirau (menys el servei de dispensari que 

continuarà  operatiu). 

 Centre Cívic de la Creu de la Mà 

 

Pel que fa a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà (OMAC), mentre estigui 

activat el pla d’emergències per malalties transmissibles emergents amb 

potencial alt de risc, només realitzarà l’atenció presencial per cita prèvia. 

 

La Guàrdia Urbana, amb els mitjans al seu abast, procedirà a controlar el 

compliment efectiu de les anteriors disposicions. 

 

Atenent l’evolució de l’emergència, les resolucions de les autoritats sanitàries o 

les d’altres autoritats en matèria de protecció civil es procediran a decretar les 

mesures que siguin necessàries. 

 

Cal donar difusió del contingut d’aquest decret a través del web municipal, de 

les xarxes socials i dels mitjans de comunicació." 

 

Són normativa d'aplicació: 

 

La Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya 

La Llei 7/1995, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local  

El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la 

Llei municipal i de règim local de Catalunya 
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Ateses les quals, l'obligació d'autoprotecció i la subjecció a instruccions, un cop 

declarada l'activació d'un pla de protecció civil, els ciutadans i ciutadanes són 

obligats a seguir les instuccions i a complir les ordres emanades per l'autoritat 

del pla. 

D'acord amb el Duprocim aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Figueres, la 

Directora del Pla i responsable de l'emergència és l'Alcaldessa 

 

La tècnica adscrita al servei de Seguretat ciutadana informa favorablement la 

tramitació de l'expedient amb les condicions indicades en l'informe amunt 

transcrit.  

 
Per tot això, l'alcaldessa presidenta resol: 
 
Primer. La suspensió immediata fins el dia 26 de març inclòs, període que 

podrà ser prorrogat, de totes les activitats d'oci, culturals i religioses que 

impliquin una concentració superior a 1.000 persones. Qualsevol altra activitat 

que comporti una assistència inferior a 1.000 persones es podrà celebrar, però 

només si s'ocupa un terç de l'aforament autoritzat. 

 

Segon. Limitar l’ocupació a un terç del seu aforament autoritzat les activitats de 

restaurant, bar i restaurant bar en el supòsit de tenir-hi concertades festes o 

celebracions. 

 

Tercer. Els esdeveniments esportius s'hauran de fer a porta tancada. Queden 

al marge d'aquesta restricció els esdeveniments esportius on participin menors 

d'edat, que podran estar acompanyats per adults. 

 

Quart. La suspensió de les activitats, durant el període establert,  en els 

següents espais gestionats per l’Ajuntament de Figueres:  

Equipaments culturals: 

 Teatre El Jardí 

 Caputxins 

 La Cate 

 Biblioteca Fages de Climent 

 Museu del Joguet de Catalunya 

 Museu Empordà 

 Arxiu Municipal 

 

Equipaments esportius 

 Pavellons esportius 
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 Estadis municipals 

 Piscina municipal 

 Estadi Albert Gurt 

 

Equipaments Cívics 

 Centre cívic Joaquim Xirau (menys el servei de dispensari que 

continuarà  operatiu). 

 Centre Cívic de la Creu de la Mà 

 

Quart. Pel que fa a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà (OMAC),i  mentre 

estigui activat el pla d’emergències per malalties transmissibles emergents amb 

potencial alt de risc, només realitzarà l’atenció presencial per cita prèvia. 

 

Cinquè. Ordenar a la Guàrdia Urbana, amb els mitjans al seu abast, que 

procedeixi a controlar el compliment efectiu de les anteriors disposicions. 

 

Sisè. Ordenar la difusió del contingut d’aquest decret a través del web 

municipal, de les xarxes socials i dels mitjans de comunicació. 

 
Figueres, el dia que signem aquest document 
 
Decret signat per l’alcaldessa presidenta i per la secretària de la corporació que 
en dóna fe. 
 
[Firma01-01] [Firma02-01] [Firma03-01] 
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