Procediment: Procediment Genèric Protecció Civil
Ref. Expedient: 2/2020/SQPROTCIV
BAN DE MESURES A SEGUIR EN EL RESTABLIMENT L’ACTIVITAT ECONÒMICA A
PARTIR DEL 14 D’ABRIL EN EL MARC DE LA CRISI SANITÀRIA, ECONÒMICA I
SOCIAL DEL COVID-19

Elisabeth Oliveras i Jorba
Alcaldessa de Sant Quirze del Vallès

En el marc de la crisi sanitària, econòmica i social del COVID-19 i de la finalització del
període que obligava a aturar totes les activitats econòmiques no essencials entre el 30
de març i el 9 d'abril inclòs en el Reial Decret-Llei 10/2020, de 29 de març per evitar la
propagació de la COVID-19.
Com que això suposa un retorn a la situació prèvia existent entre el 14 i el 29 de març,
regulada pel Reial Decret 463/2020 de 14 de març, però continua la necessitat
imprescindible d’evitar al màxim els contactes entre persones i seguir amb el
distanciament social i les mesures de protecció per evitar un repunt de contagis.
D’acord amb l’Ordre SND/340/2020 del Ministeri de Sanitat del Govern Espanyol, segons
la qual es suspenen determinades activitats relacionades amb obres d’intervenció en
edificis existents en les que existeixi risc de contagi per persones relacionades amb
aquesta activitat.

FAIG SABER:
1.Continua vigent l’estat d’alarma i, per tant, la restricció de la mobilitat a l’exterior, els
desplaçaments i trobades d’oci o familiars, a la via pública pública així com l’obertura
general de comerços i locals, exceptuant els casos que es detallen a continuació:
- Es permet la realització de les següents activitats econòmiques:
- El subministrament i distribució d'aliments i productes de primera necessitat
- Les activitats sanitàries
- Les activitats de seguretat i telecomunicacions
- El subministrament d'energia elèctrica, de productes derivats del petroli i gas natural
- Els serveis indispensables de les empreses que poden reprendre l'activitat: components,
neteja, vigilància i seguretat, manteniment, avaries urgents i indispensables i transports
de mercaderies i persones.
- La recollida i gestió de residus
- L'abastiment d'aigua
- El transport públic subjecte a restriccions en l'oferta
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- L'administració de Justícia i els serveis associats al sector com les notaries i gestories,
d'acord amb els serveis essencials fixats
- Els comerços que poden reprendre la seva obertura al públic són els establiments que
ofereixen alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, establiments
farmacèutics, mèdics, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, productes i
serveis relacionats amb la telefonia i informàtica, papereria i premsa, combustible per a
l'automoció, estancs, aliments per animals de companyia, bugaderies i comerç per
internet. La permanència als establiments comercials que tinguin permesa l'obertura
haurà de ser l'estrictament necessària per realitzar l'adquisició d'aliments i productes de
primera necessitat, quedant suspesa la possibilitat de consum de productes als propis
establiments. En tots els casos, s'evitaran aglomeracions i es controlarà que
consumidors/es i empleats/des mantinguin la distància de seguretat d'entre un i dos
metres per tal d'evitar possibles contagis.
- Els serveis de lliurament de menjar preparat a domicili per a aquells establiments que
tinguin llicència i compleixin els requisits que marqui l'Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès, i compleixin les mesures de seguretat dictades per evitar la propagació del
COVID-19.
- En el cas de les perruqueries, tan sols es permet el servei a domicili per garantir
l'atenció i higiene de les persones més vulnerables.
- Mitjans de comunicació
- En tant que ha finalitzat la limitació de l’activitat laboral als serveis essencials, atès que
ja ha finalitzat el període de permís retribuït recuperable que afectava totes les persones
treballadores excepte els serveis essencials, es mantenen les recomanacions, a
empreses i treballadors, de teletreball i de mesures de conciliació i reorganització per
reduir la mobilitat per motius d’activitat laboral.
2.- Donada la necessitat d’evitar la propagació de la Covid-19 i el manteniment de l’estat
d’alarma, els veïns i veïnes només podran circular per la via pública, quan sigui
imprescindible, per realitzar les següents activitats:
a) Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
b) Assistència a instal·lacions sanitàries. Recordem que el CAP Sant Quirze, a partir de
dilluns 16 de març i fins a nou avís, només atendrà urgències amb dos equips.
c) Desplaçament al lloc de treball per a la seva prestació laboral, professional o
empresarial respectant els serveis mínims de cadascuna de les empreses.
d) Retornar al lloc de residència habitual.
e) Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o
persones especialment vulnerables.
f) Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances.
g) Per causa de força major o per situació de necessitat.
h) Qualsevol altra activitat semblant a les descrites anteriorment en aquest BAN, que
haurà de fer-se individualment, llevat que s’acompanyin persones dependents o per una
altra causa justificada.
i) Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la
realització de les anteriors activitats o per al repostatge en gasolineres o estacions de
servei.
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j)Les persones propietàries d'animals de companyia podran treure el seu animal a la via
pública sempre i quan ho facin individualment, sense participar en passejades col·lectives
i tan sols a 100 metres del domicili habitual.
i)Quant a mudances, només es podran realitzar aquelles segons les quals es justifiqui
urgència.
3. En relació a la mobilitat, limitada a determinades activitats ja descrites anteriorment,
s’optarà prioritàriament per anar a peu. Si s’utilitza el vehicle privat, es farà amb una sola
persona per fila. En aquests casos, es prendran les mesures necessàries de protecció
que es tinguin a l’abast (mascareta o cobertura de la boca i nas, evitar tocar-se ulls, boca
i nas i mantenir una bona higiene de mans).
Si fos imprescindible l’ús del transport públic, es seguiran les següents recomanacions:
-Portar mascareta o similar mentre s’utilitzi el transport públic, tant dins dels vehicles com
a les estacions, parades i passadissos. També és recomanable l’ús de guans. El Govern
Espanyol ha comunicat en data 12 d’abril que només distribueix mascaretes en transport
públic a municipis de més de 30.000 habitants i Sant Quirze en queda exclòs, per tant,
demano a la població que intenti protegir-se amb el que tingui disponible. L’Ajuntament
treballa per trobar solucions però donada la situació del mercat, és difícil aconseguir-ne.
-Evitar les hores punta sempre que sigui possible i preveure un temps més llarg de
l’habitual per a fer els desplaçaments per les limitacions d’accés i controls de seguretat
que esdevinguin. A Sant Quirze, es poden consultar els horaris dels FGC a www.fgc.cat
Pel que fa a les línies d’autobús, la línia B9 manté el seu horari habitual i la L12, un horari
reduït. Es poden consultar els horaris en els enllaços publicats al web:
www.santquirzevalles.cat/coronavirus
-Procurar mantenir una distància de seguretat amb les altres persones usuàries del
transport públic.
-Fer una cua ordenada i pacient en els passos d’entrada i de sortida d’estacions
ferroviàries i de metro.
-A les parades d’autobús, fer una cua ordenada deixant l’espai de seguretat entre usuaris.
Fer-la recta, sense ocupar tota la vorera.
-Deixar l’espai a l’usuari que us precedeixi per validar el títol.
-A les estacions, circular per la dreta dels passadissos i deixar espai amb els usuaris que
circulen en sentit contrari
-A les escales mecàniques i a les cintes transportadores, mantenir una sola fila, sense
avançar els que estiguin davant.
-No omplir els ascensors.
-A les andanes o a les parades d’autobús, deixar un espai ampli davant les portes i
permetre que els usuaris que surten ho puguin fer amb comoditat. Entrar sense
aglomerar-se.
-Mantenir la màxima separació a les andanes de les estacions, ocupant tota la seva
amplitud.
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-A l’interior dels vagons o autobusos, intentar no seure davant d’una altra persona, no
ocupar el passadís entre seients i, en la mesura del possible, seure en fileres diferents a
les de les altres persones usuàries.
-Recordar que els conductors i conductores d’autobús no venen bitllets i és convenient
que tinguin la mínima interacció possible amb les persones usuàries.
-En sortir del transport públic, rentar-se les mans amb aigua i sabó o amb un gel
hidroalcohòlic.
4.- Continua suspesa l'activitat educativa fins a a nou avís.
5.- L’edifici central de l’Ajuntament i la resta de dependències municipals romanen
tancades al públic i el servei d’atenció ciutadana presencial continua suspès fins a nou
avís. Tots els serveis municipals, així com l’Oficina d’Atenció Ciutadana, atendran al
veïnat telefònicament i per correu electrònic (93.721.68.00; oac@santquirzevalles.cat).
Els tràmits i peticions municipals, es poden realitzar a través de la seu electrònica de
l’Ajuntament, ubicada al lloc web: www.santquirzevalles.cat En cas d'urgència, es
concertaran cites amb el veïnat afectat.
6.- Romanen tancats equipaments i parcs municipals fins a nou avís el Complex Esportiu
Municipal (inclosa la piscina), la zona esportiva de Les Fonts, el Parc de les Morisques, el
Casal Serra de Galliners, la Sala Muriel Casals, la Patronal, Serveis del Territori (Pau
Casals, 72), Espai Maria Mercè Marçal, Oficines de Can Tuset (Empresa, Ocupació i
Comerç)la Biblioteca Municipal, Casa de Cultura Vila Puig, Celler de Can Barra, la
deixalleria municipal i els Centres Cívics de Can Feliu i Torre Julià. Així mateix, resta
tancada la Deixalleria Municipal i està suspès el servei de recollida d’andròmines.
7.- No es permet l’ús de parcs parcs infantils i instal·lacions esportives a l’aire lliure, ni
espais o zones comunitàries, com aparcaments o terrats.
8.- La Policia Municipal només atendrà les denúncies de casos urgents. Recomanem
que truqueu abans de desplaçar-vos a les dependències policials, al 93.721.68.68.
9.- El cementiri municipal roman tancat a les visites i només restarà obert per serveis, que
hauran de seguir les directrius dictades per les autoritats competents quant a vetlles i
cerimònies.
10. L’Ajuntament de Sant Quirze posa a disposició de la ciutadania una Oficina Virtual
d’Atenció a les persones que tinguin alguna dificultat derivada de la crisi sanitària COVID19, ja sigui habitacional, social, de violència masclista, econòmica, o d’assessorament. Es
pot contactar a través de l’enllaç: www.santquirzevalles.cat/oficinacovidsqv.
11. L’Ajuntament posa en funcionament des del 14 d’abril un servei psicològic i telefònic
gratuït per atendre les persones que visquin un procés de dol o pèrdua. Cal sol·licitar-ho
a través del formulari web: www.santquirzevalles.cat/oficinacovidsqv..
12.- Continuen suspesos temporalment els mercats dels diumenges de les Fonts i de Can
Torras Can Llobet (Zona Hermètica) així com el mercat del Casc urbà dels dimecres.
13.- Es perllonga fins a nou avís el protocol de seguiment de persones vulnerables per
part del Servei de Benestar Social.
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14.- Continuen suspeses i/o ajornades les activitats culturals a la Patronal, Biblioteca,
Celler de Can Barra, Escola de Música, Casa de Cultura Pintor Vila Puig, les revetlles i
els actes populars a l’exterior. També les activitats de l’espai la Flama i del SIS i les
activitats recreatives infantils incloses les privades.
15.- Continuen suspeses temporalment les sessions plenàries, les comissions
informatives, les meses de participació ciutadana i les formacions programades per
l’Ajuntament, fins que es publiqui un decret de convocatòria amb aquesta finalitat.
16.- Queden suspeses les activitats d'hostaleria i restauració. Poden prestar
exclusivament serveis de lliurament de menjar preparat a domicili aquells establiments
que tinguin llicència i compleixin els requisits que marqui l'Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès tal i com s'estableix al primer punt d'aquest BAN.
17.- De conformitat amb l’Ordre SND/340/2020 queden suspeses les obres a edificis on hi
hagi persones (llogaters de l’habitatge o altres treballadors no relacionats amb l’obra) que
es puguin creuar amb els treballadors de la construcció. Queden exceptuats d’aquesta
suspensió aquells treballs i obres puntuals que es realitzin als immobles amb la finalitat
de realitzar reparacions urgents i necessàries en instal·lacions i avaries. També
s’estableix com a excepció aquelles obres que es puguin sectoritzar o separar dins de
l’immoble per evitar el contacte d’obrers amb persones alienes als treballs. De la mateixa
manera, s’exceptuen d’aquesta suspensió els treballs de vigilància en el propi immoble.
18.- Les persones que vulguin practicar el bon veïnatge i es prestin a ajudar o col·laborar
amb altres veïns i veïnes més vulnerables davant el COVID-19, estan obligades a complir
les mesures d'higiene i protecció així com les distàncies de seguretat entre persones
abans descrites. Les persones voluntàries han d'estar en condicions de salut òptimes i no
presentar cap símptoma de malaltia o infecció per desenvolupar aquestes tasques de bon
veïnatge.
19. Es recorda que les trobades veïnals a la via pública (incloses places, parcs i entorn
natural) estan prohibides.
Tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia pels
agents de l’autoritat segons la Llei Orgànica 4/1981, d'1 de juny.
La qual cosa es comunica per al seu coneixement general i compliment
Sant Quirze del Vallès, a 13 d’abril de 2020

Elisabeth Oliveras Jorba
Alcaldessa
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 13/04/2020 a les 17:44:27
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