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Resolucions de mesures extraordinàries a Catalunya sobre la 
declaració d’actuacions coordinades en salut publica per a la 
contenció de la pandèmia de COVID-19 

 

Les resolucions estableixen noves mesures de restricció, tant de caràcter general com específic, per fer front 
a l'evolució de l'epidèmia de COVID-19 i per respondre davant la situació d'especial risc derivada de 
l'increment de casos positius per COVID-19. Les principals recomanacions i restriccions que estableixen són:  
  
RESOLUCIÓ SLT/2073/2020, de 17 d'agost, per la qual s'adopten mesures extraordinàries al territori de 
Catalunya per a l'aplicació de l'Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 14 d'agost 
de 2020, sobre la declaració d'actuacions coordinades en salut pública per a la contenció de la pandèmia de 
COVID-19.  
 
Recomanacions de caràcter general 
 

✓ Es recomana a la ciutadania la limitació de les trobades socials fora de grup de convivència estable.  

✓ Es recomana a la ciutadania que les trobades socials es limitin a un màxim de 10 persones.  
 
Restriccions en activitats d’hostaleria i restauració. 
 
En els establiments d'hostaleria, restauració i terrasses, així com en els bars i restaurants de platja, s'han d'adoptar 
les mesures següents: 
 

✓ S'ha de garantir la distància interpersonal mínima d'1,5 metres en el servei de barra.  

✓ S'ha de garantir una distància mínima entre taules o agrupacions de taules, d'1,5 metres, amb un màxim 
de 10 persones per taula o agrupació d'aquestes. La taula o agrupació de taules que s'utilitzin amb aquesta 
finalitat han de ser d'acord amb el nombre de persones que permeti respectar la distància mínima de 
seguretat interpersonal.   

✓ S'estableix un horari de tancament dels establiments a la 1:00 hores com a màxim, sense que es puguin 
admetre nous clients a partir de les 00:00 hores. 

 
Consum de tabac i assimilats 
 
No es pot fumar en la via pública o en espais a l'aire lliure quan no es pugui respectar una distància mínima 
interpersonal d'almenys 2 metres. Aquesta limitació és aplicable, també, per a l'ús de qualsevol altre dispositiu 
d'inhalació de tabac, pipes d'aigua, catximbes o assimilats. 
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RESOLUCIÓ SLT/2782/2020, de 19 d'agost, per la qual es modifica la Resolució SLT/2073/2020, de 17 d'agost, per 
la qual s'adopten mesures extraordinàries al territori de Catalunya per a l'aplicació de l'Acord del Consell 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 14 d'agost de 2020, sobre la declaració d'actuacions coordinades 
en salut pública per a la contenció de la pandèmia de COVID-19. 
 
Restriccions en activitats d'hostaleria, restauració i activitats recreatives 
 
Les mesures per als establiments d'hosteleria, restauració i terrasses, així com en els bars i restaurants de platja, 
també s'apliquen als establiments que desenvolupin l'activitat de restaurant musical. Pel que fa als establiments 
que desenvolupin les activitats de sala de concert, de cafè teatre i de cafè concert, s'estableix un horari de 
tancament del servei de bar a les 01:00 hores 
 
Activitats d'oci  
 
Se suspèn l'obertura al públic dels locals i establiments que desenvolupin les activitats de discoteca, sala de ball, 
sala de festes amb espectacle, bar musical, karaoke, discoteques de joventut i establiments d'activitats musicals 
de règim especial i establiments públics amb reservats annexos. 
 
Se suspenen també les activitats musicals amb pistes de ball o espais habilitats fora dels establiments establerts 
en l'apartat precedent. 
 
Es deixa sense efecte la Resolució SLT/2024/2020, de 6 d'agost, per la qual es prorroguen determinades mesures 
especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 en l'àmbit 
de les activitats d'oci.  
 
També s’ha de tenir en consideració que, a partir del 25 d'agost i durant 15 dies entren en vigor un seguit de 
mesures per reduir la mobilitat personal i restringir el contacte social als municipis de Canovelles, Granollers i les 
Franqueses del Vallès. 
 

RESOLUCIÓ SLT/2094/2020, de 24 d'agost, per la qual s'adopten mesures especials en matèria de salut pública per 
a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als municipis de Canovelles, Granollers i les 
Franqueses del Vallès (Vallès Oriental). 
 
Les principals mesures per reduir la mobilitat personal i restringir el contacte social als municipis de Canovelles, 
Granollers i les Franqueses del Vallès són: 
 
Reunions de persones  
 
✓ Prohibició de fer reunions de més de deu persones, tant en l’àmbit públic com en el privat. En el cas dels 

espais públics no es permet, a més, el consum ni d'aliments ni de begudes.  

✓ No hi poden participar persones que tinguin símptomes de COVID-19 o que hagin d'estar aïllades o en 
quarantena per qualsevol motiu.  

✓ Els actes religiosos com casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres limiten l'assistència 
al 50% de l'aforament.  

 
 
Mobilitat i desplaçaments 
 
Es recomana sortir de casa només per: 
 
✓ desplaçament a la feina  

✓ desplaçament a centre sanitari  
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 Mobilitat i desplaçaments 
 
Es recomana sortir de casa només per: 

✓ desplaçament a la feina  

✓ desplaçament a centre sanitari  

✓ cura de persones grans, menors o dependents  

✓ compra a botigues d’alimentació o altres amb cita prèvia o avís previ  

✓ lleure i esport amb el grup de convivència habitual  

✓ gestions al banc  

✓ activitats judicials  

✓ horts d'autoconsum  

✓ mudances  

✓ causes de força major  

✓ per exàmens o proves oficials inajornables  

Els contactes s'han de limitar, tant com sigui possible, a les persones que integren el grup de convivència habitual, 
al qual es poden incorporar familiars propers, cuidadors i persones a qui es dona suport per evitar-ne l'aïllament. 
El grup ha de ser el més estable possible.  

Restauració i hostaleria  

✓ Es permet l'obertura de bars i restaurants. Es limita l'aforament a l'interior dels establiments al 50% de 
l'autoritzat i el consum s'ha de realitzar sempre en taula. A les terrasses es limita la capacitat d'ocupació de 
l'espai autoritzat al 50% i s'ha de garantir una distància de 2 metres entre taules o grups de taules, amb un 
màxim de 10 persones per taula o agrupació de taules.  

✓ L'horari de tancament d'aquests establiments és a la 1:00 hores com a màxim, sense que es puguin admetre 
nous clients a partir de les 00:00 hores.  

✓ En els establiments hotelers, l'aforament dels espais comuns es limita al 50% de l'aforament autoritzat.  

✓ Sempre que sigui possible, s'han d'utilitzar preferiblement servei a domicili i comandes per emportar. 

Comerços  

✓ Tant en espais tancats, com en espais a l'aire lliure, la distància física interpersonal de seguretat s'estableix en 
1,5 m. L'aforament màxim permès és l'equivalent a 2,5 m² per persona.  

✓ Tots els establiments han d’incrementar les mesures de precaució i higiene a l’interior dels locals.  

Romanen oberts  

✓ Activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives i esportives sempre que no superin el 50% de 
l'aforament.  

✓ Les activitats de casals i colònies d'estiu.  

✓ Biblioteques i museus.  

#TreballemPerGuanyarElFutur  #EActíVate 

L’Hospitalet, agost de 2020 
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