
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

DECRET 127/2020, de 25 d'octubre, per a l'adopció de les mesures necessàries en el territori de Catalunya
durant la declaració de l'estat d'alarma davant la situació d'emergència sanitària provocada per la COVID-
19.

L'article 5, en relació amb l'article 4, lletra b), de la Llei orgànica 4/1981, d'1 de juny, dels estats d'alarma,
excepció i setge, determinen que, en els supòsits de crisis sanitàries, com epidèmies i situacions de
contaminació greus que afectin tot, o part de l'àmbit territorial d'una comunitat autònoma, el president de la
mateixa, podrà sol·licitar al Govern de l'Estat la declaració d'estat d'alarma.

Per tal de disposar de la cobertura legal adequada per a l'adopció amb la màxima immediatesa possible de
mesures limitatives de drets fonamentals, així com dotar a la mobilització extraordinària de recursos
imprescindibles per fer front a aquesta situació, el Govern de la Generalitat de Catalunya va acordar sol·licitar
al Govern de l'Estat espanyol que es declarés l'estat d'alarma al territori de Catalunya, a l'empara dels
preceptes esmentats de la Llei orgànica 4/1981, d'1 de juny. Aquesta declaració havia de preveure la gestió
descentralitzada en les autoritats de la Generalitat de Catalunya, designant el president de la Generalitat com a
autoritat competent i habilitar l'adopció de mesures i limitacions de drets necessàries.

Vist el Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per contenir la propagació
d'infeccions causades pel SARS-CoV-2 (BOE núm. 282, de 25.10.2020), que indica que aquesta declaració
afecta a tot el territori de l'Estat espanyol i que finalitzarà a les 00:00 hores del dia 9 de novembre de 2020,
sens perjudici de les pròrrogues que puguin establir-se;

Vist que, d'acord con el Reial decret esmentat, l'autoritat competent delegada s'atribueix a qui ostenti la
presidència de la comunitat autònoma o ciutat amb Estatut d'autonomia, i s'indica que cada Administració
conservarà les competències que li atorga la legislació vigent, així com la gestió dels seus serveis i del seu
personal, per adoptar les mesures que estimi necessàries, sens perjudici del que s'estableix en el reial decret;

De conformitat amb el que disposen l'article 6 i concordants de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la
presidència de la Generalitat i del Govern, i el Decret 114/2020, de 30 de setembre, de substitució del
president de la Generalitat de Catalunya;

En conseqüència, d'acord amb les atribucions que em són conferides,

 

DECRETO:

 

Article únic

Facultar la consellera de Salut i el conseller d'Interior, en la seva condició d'autoritats integrants del Comitè de
Direcció del Pla d'actuació PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb
potencial alt risc, per tal que adoptin les resolucions per fer efectives les mesures que siguin necessàries
durant la declaració de l'estat d'alarma al territori de Catalunya.

 

 

Disposició final

Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 25 d'octubre de 2020
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Pere Aragonès i Garcia

Vicepresident del Govern en substitució de la presidència de la Generalitat i conseller d'Economia i Hisenda
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