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Instrucció 1/2020 sobre limitacions a la operativa de les ADF amb 

motiu del SARS-CoV-2. 
 

 

Des del dia 12 de març de 2020, roman activat en fase d'Emergència-1 el Pla d'actuació del 

PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial 

risc. A més, el Reial decret 463/2020, de 14 de març, declara l'estat d'alarma per a la gestió 

de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 

 

L’entrada en vigor de l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020 i l’activació en fase 
d’emergència 1 del Pla d’actuació PROCICAT, per a emergències associades a malalties 
transmissibles emergents amb risc potencial alt, han comportat la activació de mesures de 
limitació a la lliure circulació de les persones que afecten també a la capacitat de les ADF. 
 
Concretament, l’article 5 del Reial Decret 463/2020 estableix : 
 

1. Durant la vigència de l'estat d'alarma les persones únicament podran circular per 
les vies d'ús públic per a la realització de les següents activitats: 

a. Adquisició d'aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat. 
b. Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris. 
c. Desplaçament a el lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, 

professional o empresarial. 
d. Retorn a el lloc de residència habitual. 
e. Assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat 

o persones especialment vulnerables. 
f. Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances. 
g. Per causa de força major o situació de necessitat. 
h. Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga que haurà de fer-se 

individualment, llevat que s'acompanyi a persones amb discapacitat o per una 
altra causa justificada. 

2. Igualment, es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies de ús públic 
per a la realització de les activitats referides en l'apartat anterior o per el proveir-se 
de combustible en gasolineres o estacions de servei. 

 

La vigilància del compliment d’aquestes mesures d’acord amb que estableix de l’article 

5 Reial Decret 463/2020 es reserva únicament als agents de l’autoritat. 
 
Pel que fa al Pla d’actuació PROCICAT per a emergències associades a malalties 
transmissibles emergents amb risc potencial alt, les ADF no formen part de cap dels grups 
d’intervenció d’aquest Pla d’actuació. No obstant, les ADF es poden encabir dins del Grup 
Logístic que, preveu com un dels seus integrants “els Voluntaris d’altres organitzacions i/o 

entitats”. La participació a aquestes tasques seria únicament a requeriment dels 

responsables de Protecció Civil, que és qui té encarregada la coordinació d’aquest 

Grup Logístic. En tot cas, oferirem a la Direcció General de Protecció Civil la possibilitat de 
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poder comptar amb la vostra participació voluntària en aquelles tasques que siguin 
necessàries. 

 
Pel que fa la participació en tasques de prevenció i extinció d’incendis forestals, la participació 

de les ADF, com a membres del Grup d’Intervenció, s’ha de limitar a la primera intervenció 

en l’extinció sota la direcció del cos de Bombers de la Generalitat, com a membres del 
grup d’Intervenció del Pla INFOCAT.  
 

Tota altra activitat en relació a la prevenció i vigilància d’incendis, està afectada pel les 

limitacions establertes i abans esmentades, per la qual cosa s’ha de suspendre. 

Tampoc es poden portar a terme reunions ni cap altra activitat interna que comporti 

desplaçaments o concentracions de persones. 
 
Amb l’objecte d’informar-vos de les mesures preventives contra SARS-CoV-2 us facilitem el 
següent enllaç del Govern de la Generalitat . https://web.gencat.cat/ca/coronavirus 
 
 

Barcelona, a data i hora de la signatura  
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