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Concepte Publ. Disposició Àmbit aplicació Resum contingut disposició publicada Inici Final 

 

Adopció mesures 

preventives 

COVID19 

 

 

DOGC 

RESOLUCIÓ SLT/704/2020, d'11 de març, 

per la qual s'adopten mesures de 

distanciament social en relació amb els 

esdeveniments multitudinaris per a la 

prevenció i el control de la infecció pel 

SARS-CoV-2. 

 

Catalunya 

 

Suspensió i ajornament d’activitats segons aforament que impliqui >1000 

persones 

Si <1000 persones reducció a 1/3 aforament 

 

11/03/2020 

 

 

 

Confinament 
perimetral 

 

 

 

DOGC 

 

RESOLUCIÓ INT/718/2020, de 12 de març, 

per la qual s'acorda restringir la sortida 

de persones dels municipis d'Igualada, 

Vilanova del Camí, Santa Margarida de 

Montbui i Òdena. 

 

Igualada, Vilanova del 

Camí, Santa Margarida 

de Montbui i Òdena 

Restringir la sortida de persones dels municipis d'Igualada, Vilanova del Camí, 

Santa Margarida de Montbui i Òdena, a partir de les 21.00 hores del dia 12 de 

març de 2020 en els termes dels apartats següents, fins que es dicti nova 

resolució modificant o deixant sense efecte aquesta.  

A partir de les 00.00 hores del dia 13 de març de 2020, quedarà prohibida tota 

sortida dels municipis afectats, tret dels serveis d'emergències i altres de 

caràcter essencial. 4. Recomanar la permanència de la població dels municipis 

esmentats en llurs domicilis mentre es mantingui l'efectivitat de les mesures 

establertes en aquesta resolució. 

 

00:00h del 

13/3/2020 

 

Fins que es 

dicti nova 

Resol. 

 

Adopció mesures 

preventives 

COVID19 

 

 

 

DOGC 

 

RESOLUCIÓ SLT/719/2020, de 12 de març, 

per la qual s'adopten mesures 

addicionals per a la prevenció i el control 

de la infecció pel SARS-CoV-2. 

 

 

Catalunya 

 

Tancament per plaç de 15 dies dels centres i serveis del Servei d'Educació de 

Catalunya; suspensió de l'activitat lectiva-presencial de les universitats del 

sistema universitari de Catalunya.; suspensió de totes les activitats de formació 

de caràcter presencial del Consorci per a la Normalització Lingüística de 

Catalunya.  

 

13/03/2020 

 

28/3/2020 

Adopció mesures 

preventives 

COVID19 

 

 

DOGC 

RESOLUCIÓ SLT/720/2020, de 13 de març, 

per la qual s'adopten noves mesures 

addicionals per a la prevenció i el control 

de la infecció pel SARS-CoV-2. 

 

Catalunya 

 

Tancament per 15 dies de museus, biblioteques, centres assistencials, activitats 

de lleure … Recomanacions als majord de 65 anys de que no surtin de casa 

 

13/03/2020 

 

28/03/2020 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8082A/1788517.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8082A/1788517.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8082A/1788517.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8082A/1788517.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8082A/1788517.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8082A/1788517.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8083A/1788963.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8083A/1788963.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8083A/1788963.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8083A/1788963.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8083A/1788963.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8083A/1788965.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8083A/1788965.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8083A/1788965.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8083A/1788965.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8084A/1789151.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8084A/1789151.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8084A/1789151.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8084A/1789151.pdf


Resum de les Restriccions decretades pel Govern d’Espanya i de la Generalitat arrel de la COVID 19 i que afecten Hostaleria i Restauració 

 

 

Pàgina | 2  

Revissió 23/05/2021 

 

 

 

 

Adopció mesures 

preventives 

COVID19 

 

 

 

 

DOGC 

 

 

 

RESOLUCIÓ SLT/737/2020, de 13 de març, 

per la qual s'adopten mesures 

complementàries per a la prevenció i el 

control de la infecció pel SARS-CoV-2 

 

 

 

 

Catalunya 

 

a) El tancament de les estacions d'esquí, (…) c) El tancament de teatres, de 

cinemes, de sales de festa, discoteques, pubs, sales de ball, sales de concert, 

sales de karaoke, cafès teatre i cafès concert i qualsevol altre establiment 

recreatiu. d) El tancament de bars, cafeteries, restaurants i altres establiments de 

restauració llevat d'aquells que estiguin integrats en un establiment hoteler o en 

centres sanitaris o socials residencials. e) El tancament d'establiments de joc 

(salons recreatius, casinos, bingos i qualssevol altres). f) El tancament de parcs 

d'atraccions, parcs temàtics i qualsevol altre centre que realitzi activitats d'oci o 

de lleure. g) La suspensió de tota classe d'activitats d'espectacles públics i 

activitats, en espais tancats altres que els esmentats en les lletres anteriors i en 

espais oberts. h) El tancament de centres comercials, incloent grans superfícies i 

galeries, a excepció d'aquells establiments dedicats exclusivament a la venda de 

productes de consum habitual (alimentació, neteja i higiene) i d'aquelles àrees 

dels centres comercials amb la mateixa activitat. En aquest àmbit, les mesures 

preventives establertes tenen reconeguda la causa de força major. 

 

 

 

00:00 h. 

del 

14/03/2020 

 

 

 

 

28/03/2020 

 

Declaració Estat 

d’Alarma 

 

BOE 

 

 

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 

por el que se declara el estado de alarma 

para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 

 

Nacional 

 

Es suspenen les activitats d'hostaleria i restauració, podent prestar-se 

exclusivament serveis de lliurament a domicili 

Durada inicial 15 dies naturals 

 

14/3/2020 

 

28/3/2020 

 

 

Apertura especial 

establiments 

 

 

BOE 

 

Orden TMA/240/2020, de 16 de marzo, 

por la que se dictan disposiciones 

respecto a la apertura de determinados 

establecimientos de restauración y otros 

comercios en los aeródromos de uso 

público para la prestación de servicios de 

apoyo a servicios esenciales 

 

 

Nacional 

 

Es podran obrir aquells establiments que, en la zona aire de tots els aeròdroms 

d'ús públic existents a Espanya, siguin imprescindibles per a atendre les 

necessitats essencials de treballadors, proveïdors i passatgers en les seves 

instal·lacions. 

El gestor aeroportuari determinarà la quantia i distribució dels punts de 

restauració i dels punts de premsa, articles de conveniència, alimentació i 

begudes que es considerin imprescindibles per a garantir la cobertura de les 

 

 

16/3/2020 
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necessitats descrites en cadascuna de les instal·lacions aeroportuàries 

 

Suspensió Activitat 

allotjaments 

turístics 

 

 

BOE 

Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, por 

la que se declara la suspensión de 

apertura al público de establecimientos 

de alojamiento turístico, de acuerdo con 

el artículo 10.6 del Real Decreto 463/2020, 

de 14 de marzo, por el que se declara el 

estado de alarma para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19 

 

Nacional 

Suspensió d'obertura al públic de tots els hotels i allotjaments similars, 

allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada, càmpings, 

aparcaments de caravanes i altres establiments similars, 

Excepcionalment es permet la prestació dels serveis de vigilància, seguretat i 

manteniment en aquests establiments. 

Permesa l'obertura al públic d'aquells establiments turístics que alberguin clients 

que, en el moment de declaració de l'estat d'alarma, es trobin allotjats de 

manera estable i de temporada, sempre que els seus ocupants comptin amb les 

infraestructures, en els seus propis espais residencials, per a poder dur a terme 

les activitats de primera necessitat. Aquests establiments no podran admetre a 

nous clients fins que finalitzi la suspensió adoptada. 

 

26/03/2020 

 

 

Allotjaments 

turístics designats 

com a Serveis 

Esencials 

(nominatiu) 

 

 

BOE 

 

Orden TMA/277/2020, de 23 de marzo, 

por la que se declaran servicios 

esenciales a determinados alojamientos 

turísticos y se adoptan disposiciones 

complementarias 

 

 

Nacional 

Es mantindran tancats al públic en general però han de permetre l'allotjament 

d'aquells treballadors que hagin de realitzar labors de manteniment, assistència 

sanitària, reparació i execució d'obres d'interès general, proveïment de 

productes agraris i pesquers, i tripulacions dels vaixells pesquers, així com serveis 

complementaris a aquestes, en l'àmbit sanitari, portuari, aeroportuari, viari i 

ferroviari, alimentari, salvament i seguretat marítim, la instal·lació, manteniment i 

reparació de xarxes de telecomunicacions i centres de procesaments de dades, 

subministrament d'energia i aigua, subministrament i serveis de transport de 

mercaderies o de viatgers lligats a les activitats permeses pel Reial decret 

463/2020, de 14 de març, 

  

Fine amb fi 

Estat 

d’Alarma 

 

Pròrroga de l’Estat 

d’Alarma 

 

BOE 

Resolución de 25 de marzo de 2020, del 

Congreso de los Diputados, por la que se 

ordena la publicación del Acuerdo de 

autorización de la prórroga del estado de 

alarma declarado por el Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo 

 

 

Nacional 

 

Continuen suspeses les activitats d'hostaleria i restauració, podent prestar-se 

exclusivament serveis de lliurament a domicili 

 

 

29/3/2020 

 

00:00 

hores del 

día  

12/04/2020 
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Habilitació Hotels 

pel CATSALUT 

davant COVID19 

 

 

DOGC 

 

RESOLUCIÓ SLT/777/2020, de 25 de març, 

per la qual s'habiliten determinats espais 

hotelers o, si s'escau, altres locals, per a 

l'ús del Sistema de Salut de Catalunya, en 

el marc de les mesures per a la prevenció 

i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. 

 

 

Catalunya 

Habilitació d'hotels o locals per poder a) Prestar assistència als pacients que 

hagin de ser objecte d'un seguiment en condicions d'aïllament i proximitat als 

centres sanitaris. b) Donar allotjament i fer el seguiment sanitari dels pacients 

que es valori que no poden o no es sanitàriament aconsellable que romanguin en 

quarantena en el seu domicili. c) Donar allotjament als professionals. Neteja de 

les habitacions d'hotels o locals medicalitzats.així com el control d'accés a l'hotel 

i les habitacions, han de ser realitzats pel personal que designi el CATSalut. En els 

hotels o instal·lacions medicalitzats, CATSALUT assumeix tota la responsabilitat 

sobre la prestació dels serveis assistencials i no assistencials. Durada de les 

mesures: 3 mesos 

 

 

25/03/2020 

 

 

25/96/2020 

 

Finalitzen les 

restriccions de 

mobilitat des 

municipis de la 

Conca d’Òdena 

 

 

BOE 

Orden SND/323/2020, de 5/4/2020, por la 

que se dejan sin efectos las restricciones 

previstas en la Orden SND/290/2020, de 

26/3/2020, por la que se prorroga la 

Resolución INT/718/2020, de 12/3/2020, de 

la Generalitat de Cataluña, por la que se 

acuerda restringir la salida de las 

personas de los municipios de Igualada, 

Vilanova del Camí, Santa Margarida de 

Montbui y Òdena 

 

Igualada, Vilanova del 

Camí, Santa Margarida 

de Montbui i Òdena 

 

Deixar sense efecte les restriccions establertes en l'Ordre SND/290/2020, de 26 

de març, per la qual es prorroga la Resolució INT/718/2020, de 12 de març de 

2020, de la Generalitat de Catalunya, per la qual s'acorda restringir la sortida de 

les persones dels municipis d'Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de 

Montbui i Òdena. 

Es permet la sortida de les persones que viuen a Igualada, Vilanova del Camí, 

Santa Margarida de Montbui i Òdena. 

  

 

Pròrroga de l’Estat 

d’Alarma 

 

 

BOE 

Resolución de 9 de abril de 2020, del 

Congreso de los Diputados, por la que se 

ordena la publicación del Acuerdo de 

autorización de la prórroga del estado de 

alarma declarado por el Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo 

 

Nacional 

 

Se suspenen les activitats d'hostaleria i restauració, podent prestar-se 

exclusivament serveis de lliurament a domicili 

  

00:00 

hores del 

día 

26/4/2020 

 

Pròrroga de l’Estat 

d’Alarma 

 

 

BOE 

Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, 

por el que se prorroga el estado de 

alarma declarado por el Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, por el que se 

declara el estado de alarma para la 

gestión de la situación de crisis sanitaria 

 

Nacional 

 

Pròrroga Estat d’Alarma 

 

00:00 h del 

26/4/2020 

 

00:00 h del 

10/5/2020 
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https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8096A/1790921.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8096A/1790921.pdf
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https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4302
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https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4302
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ocasionada por el COVID-19 

 

Apertura limitada 

sector a alguns 

territoris 

 

 

BOE 

Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por 

la que se establecen las condiciones para 

la apertura al público de determinados 

comercios y servicios, y la apertura de 

archivos, así como para la práctica del 

deporte profesional y federado 

 

 

Territoris 

 

Fase 0: Illes de  de Formentera, la Gomera, el Hierro y la Graciosa 

Resta Territori. Activitat Suspesa excepte servei a domicili 

Veure Infografies FIHRT pel detall de les activitats permeses 

 

00:00 h del 

4/5/2020 

 

 

Pròrroga Estat 

d’Alarma 

 

BOE 

Resolución de 6 de mayo de 2020, del 

Congreso de los Diputados, por la que se 

ordena la publicación del Acuerdo de 

autorización de la prórroga del estado de 

alarma declarado por el Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo 

 

Nacional 

  

00:00 h del 

10/5/2020 

 

00:00 h del 

24/5/2020 

 

Fase 1  

Represa Normalitat 

 

 

BOE 

Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para 

la flexibilización de determinadas 

restricciones de ámbito nacional, 

establecidas tras la declaración del 

estado de alarma en aplicación de la fase 

1 del Plan para la transición hacia una 

nueva normalidad 

 

Àmbit territorial 

concret d’aplicació 

Entren en Fase 0 les Regions Sanitàries del Camp de Tarragona, Alt Pirineu i Aran, 

i Terres de l’Ebre. 

Continuen en Fase 0 la resta 

Contingut Fase 1: Veure Infografies FIHRT 

 

00:00 h del 

11/5/2020 

 

 

Fase 2  

Represa Normalitat 

 

 

BOE 

Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para 

la flexibilización de determinadas 

restricciones de ámbito nacional 

establecidas tras la declaración del 

estado de alarma en aplicación de la fase 

2 del Plan para la transición hacia una 

nueva normalidad 

 

Àmbit territorial 

concret d’aplicació 

Entren en Fase 1 les Regions Sanitàries del Camp de Tarragona, Alt Pirineu i Aran, 

Terres de l’Ebre, Girona, Lleida y Catalunya Central, així com les àrees de gestió 

assistencial de l’Alt Penedès i Garraf (regió metropolitana Sud) 

Contingut Fase 1: Veure Infografies FIHRT 

Contingut Fase 2: Veure Infografies FIHRT 

 

00:00 h del 

18/5/2020 

 

 

Pròrroga Estat 

 Resolución de 20 de mayo de 2020, del 

Congreso de los Diputados, por la que se 

ordena la publicación del Acuerdo de 

  00:00 h del 

24/5/2020 

00:00 h del 

7/6/ 2020. 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4652
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4793
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4793
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4793
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4793
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4793
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4793
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5240
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5240
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5240
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5240
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5240
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5240
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4911
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4911
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4911
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4911
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4911
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4911
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4911
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5088
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5088
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5088
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5088
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5088
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5088
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5088
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5240
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5240
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5240
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d’Alarma BOE autorización de la prórroga del estado de 

alarma declarado por el Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo 

Nacional Pròrroga de l’Estat d’Alarma  

 

Flexibilització 

restriccions 

municipals  

 

BOE 

Orden SND/427/2020, de 21 de mayo, por 

la que se flexibilizan ciertas restricciones 

derivadas de la emergencia sanitaria 

provocada por el COVID-19 a pequeños 

municipios y a entes locales de ámbito 

territorial inferior 

 

Àmbit territorial 

concret d’aplicació 

Flexibilitzar unes certes restriccions en els municipis de menor grandària que 

encara es troben en Fase 0 i Fase 1 del Pla de transició cap a una nova normalitat. 

Establiments d'hostaleria i restauració- Reobertura al públic dels establiments 

d'hostaleria i restauració per a consum en el local, excepte els locals de 

discoteques i bars d'oci nocturn, La prestació del servei a les terrasses a l'aire 

lliure dels establiments d'hostaleria i restauració es realitzarà segons el disposat. 

 

00:00 

hores del 

22/05/2020 

 

 

Fase 3 

Represa Normalitat 

 

 

BOE 

Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, 

para la flexibilización de determinadas 

restricciones de ámbito nacional 

establecidas tras la declaración del 

estado de alarma en aplicación de la fase 

3 del Plan para la transición hacia una 

nueva normalidad 

 

Àmbit territorial 

concret d’aplicació 

Entren en la Fase 1: les regions sanitàries de Lleida i Barcelona, excepte, en 

aquest últim cas, les àrees de gestió assistencial d'Alt Penedès i El Garraf. 

Entren en Fase 2 les Regions Sanitàries de Girona, Catalunya Central, Camp de 

Tarragona, Alt Pirineu i Aran, Terres de l’Ebre, i la  la región sanitària de 

Barcelona, les áreas de gestió assistencial de l’Alt Penedès i El Garraf 

Contingut Fase 1, 2 i 3: Veure Infografies FIHRT 

 

00:00 h del 

1/6/2020 

 

 

 

Pròrroga Estat 

d’Alarma 

 

 

BOE 

Resolución de 3 de junio de 2020, del 

Congreso de los Diputados, por la que se 

ordena la publicación del Acuerdo de 

autorización de la prórroga del estado de 

alarma declarado por el Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo 

 

Nacional 

 

Pròrroga Estat d’Alarma 

 

00:00 h del 

7/6/2020 

 

00:00 h del 

21/6/2020 

 

 

Ús obligatori 

mascaretes i 

control mesures  

 

 

 

 

BOE 

 

 

 

Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, 

de medidas urgentes de prevención, 

contención y coordinación para hacer 

 

 

 

 

Nacional 

 

Ús obligatori de màscares: 1. Les persones de sis anys d'ara endavant queden 

obligades a l'ús de màscares en els següents suposats: a) En la via pública, en 

espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al 

públic, sempre que no resulti possible garantir el manteniment d'una distància de 

seguretat interpersonal de, almenys, 1,5 metres. b) En els mitjans de transport 

aeri, marítim, amb autobús, o per ferrocarril, així com en els transports públics i 

privats complementaris de viatgers en vehicles de fins a nou places, inclòs el 

 

 

 

 

11/6/2020 

 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5240
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5240
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5240
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5218
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5218
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5218
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5218
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5218
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5218
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5469
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5469
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5469
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5469
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5469
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5469
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5469
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5763
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5763
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5763
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5763
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5763
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5763
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5895
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5895
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5895


Resum de les Restriccions decretades pel Govern d’Espanya i de la Generalitat arrel de la COVID 19 i que afecten Hostaleria i Restauració 

 

 

Pàgina | 7  

Revissió 23/05/2021 

 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por 

el COVID-19 

conductor, si els ocupants dels vehicles de turisme no conviuen en el mateix 

domicili (…) 

Les administracions competents hauran d'assegurar el compliment pels titulars 

de bars, restaurants i altres establiments d'hostaleria i restauració de les normes 

d'aforament, desinfecció, prevenció i condicionament que es determinin. En 

qualsevol cas, haurà d'assegurar-se l'adopció de les mesures organitzatives que 

resultin necessàries per a evitar aglomeracions tant dins de l'establiment com en 

els espais de terrasses autoritzats i garantir que clients i treballadors mantinguin 

una distància de seguretat de, almenys, 1,5 metres. Quan no sigui possible 

mantenir aquesta distància de seguretat, s'observaran les mesures d'higiene 

adequades per a prevenir els riscos de contagi. 

 

 

Flexibilització 

restriccions 

Fases 2 i 3 (CAT) 

 

 

BOE 

Orden SND/520/2020, de 12 de junio, por 

la que se modifican diversas órdenes 

para la flexibilización de determinadas 

restricciones de ámbito nacional 

establecidas tras la declaración del 

estado de alarma y se establecen las 

unidades territoriales que progresan a la 

fase 3 del Plan para la transición hacia 

una nueva normalidad 

 

Àmbit territorial 

concret d’aplicació 

 

Fase 3: la unitat territorial formada per les regions sanitàries de Camp de 

Tarragona, Terres de l’Ebre, Alt Pirineu i Aran, Girona i Catalunya Central 

Fase 2: regions sanitàries de Lleida i Barcelona 

Contingut Fase 1, 2 i 3: Veure Infografies FIHRT 

 

00:00 h del 

15/6/2020 

 

 

Finalització Fase III 

Pla desescalada ESP 

Fi Estat Alarma 

Recuperació 

competències 

 

 

DOGC 

 

DECRET 63/2020, de 18 de juny, de la nova 

governança de l'emergència sanitària 

provocada per la COVID19 i d'inici de 

l'etapa de la represa al territori de 

Catalunya 

 

 

Catalunya 

 

A les 00.00 hores del dia 19 de juny de 2020, la finalització de la fase III del Pla per 

a la desescalada de les mesures extraordinàries adoptades per fer front a la 

pandèmia generada per la COVID-19 per a tot el territori de Catalunya. queden 

sense efecte a Catalunya les mesures derivades de la declaració de l'estat 

d'alarma.  

Establir que s'iniciï l'etapa de la represa al territori de Catalunya en el marc de 

l'emergència sanitària vigent provocada per la COVID-19.  

Aixecar les restriccions de mobilitat en l'àmbit de tot el territori de Catalunya. 

 

 

00:00 

hores del 

19/06/2020 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5895
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5895
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-6088
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-6088
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-6088
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-6088
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-6088
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-6088
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-6088
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-6088
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-6088
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8158/1800210.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8158/1800210.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8158/1800210.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8158/1800210.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8158/1800210.pdf
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Article  

Plans sectorials 

específics i 

protocols 

organitzatius i 

obertura sector 

 

 

DOGC 

 

RESOLUCIÓ SLT/1429/2020, de 18 de juny, 

per la qual s'adopten mesures bàsiques 

de protecció i organitzatives per prevenir 

el risc de transmissió i afavorir la 

contenció de la infecció per SARS-CoV-2 

 

 

Catalunya 

Elaboració dels plans sectorials d'activitats que s'han de redactar i aprovar 

d'acord amb el que preveu el Pla de transició del confinament ratificat pel 

Govern el 25 d'abril de 2020: (…) g) Hotels i allotjaments turístics, inclosos 

càmpings, aparcaments d'autocaravanes, residències universitàries i altres 

similars, podent-se establir plans sectorials específics per cadascuna d'aquestes 

categories. h) Establiments d'hostaleria i restauració. i) Turisme. j) Activitats d'oci 

nocturn. k) Activitats de lleure infantil (casals d'estiu, esports, colònies, altres) 

*Aforament en establiments i activitats d'hostaleria i restauració En els 

establiments d'hostaleria i restauració, així com en qualsevol activitat oberta al 

públic, tant a l'aire lliure com en edificis i espais tancats, en què es preveu el 

consum d'aliments i begudes que facin inviable l'ús constant de mascareta: a) 

S'ha garantir en tot cas la distància física interpersonal de seguretat entre 

persones o grups de persones d'acord amb el que estableix l'apartat 2.1 

d'aquesta Resolució. b) S'ha de fomentar la prereserva. 

Mentre no s'aprovi l'actualització dels plans sectorials existents a què fa 

referència l'apartat 1.2.3, s'aplicaran, en cada àmbit d'activitat, les mesures 

contingudes en els plans aprovats corresponents a la fase III del Pla per a la 

desescalada de les mesures extraordinàries adoptades per fer front a la 

pandèmia generada per la COVID-19 

Mentre no entrin en vigor les mesures contingudes en els apartats 2.4, 2.5, 2.6 i 

2.7 d'aquesta Resolució, seran d'aplicació els aforaments màxims continguts en 

els plans sectorials vigents, d'acord amb el que estableix l'apartat 1.2 d'aquesta 

Resolució o bé, respecte dels àmbits d'activitat que no disposin d'un pla sectorial 

elaborat i aprovat d'acord amb el que preveu el Pla de transició del confinament, 

els aforaments màxims següents: a) Establiments i locals oberts al públic 

independentment de quina sigui la seva finalitat o prestació de servei: aforament 

al 50% b) Espais a l'aire lliure oberts al públic independentment de quina sigui la 

seva finalitat o prestació de servei: aforament al 75% 

 

 

 

 

 

 

 

19/06/2020 

Excepte * 

25/06/2020 

 

 

      Vigent fins 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8158/1800178.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8158/1800178.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8158/1800178.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8158/1800178.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8158/1800178.pdf
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Regulació activitats 

oci nocturn 

 

DOGC 

RESOLUCIÓ SLT/1457/2020, de 21 de juny, 

per la qual es regulen les activitats dels 

locals de discoteca i establiments d'oci 

nocturn per prevenir el risc de 

transmissió de la infecció per SARS-CoV-

2. 

 

Catalunya 

Limitació de les activitats als locals de discoteca i establiments d'oci nocturn 

Ús d'instal·lacions de ball per a grups de persones de contacte proper 

Adequació de les mesures restrictives 

 

22/06/2020 

que es 

mantingui 

activat el 

Pla 

d'actuació 

del 

PROCICAT. 

 

 

 

Restriccions sortida 

persones del Segrià 

 

 

 

DOGC 

 

RESOLUCIÓ INT/1607/2020, de 4 de juliol, 

per la qual s'acorda restringir la sortida 

de persones de la comarca del Segrià 

 

 

Segrià 

Restringir la sortida de persones de la comarca del Segrià, a partir de les 12.00 

hores del dia 4 de juliol de 2020, en els termes dels apartats següents, fins que es 

dicti una nova resolució que modifiqui o deixi sense efecte aquesta. 

Fins a les 16.00 hores del dia 4 de juliol de 2020, es permetrà, previ control de les 

unitats de MMEE desplegades sobre el terreny, la sortida de totes aquelles 

persones que no tinguin el seu domicili en algun municipi de la comarca del 

Segrià.  

Es permetrà l'entrada a la comarca del Segrià de les persones amb residència 

habitual en algun dels seus municipis que es trobin fora. 

 A partir de les 16.00 hores del dia 4 de juliol de 2020, quedarà prohibida tota 

sortida o entrada de la comarca del Segrià, tret de persones treballadores en els 

desplaçaments per motius laborals als centres de treball, incloent-hi el transport, 

la prestació de serveis, el comerç i les activitats empresarials i d'altres 

d'econòmiques.  

Recomanar a la població de la comarca del Segrià la permanència als municipis 

de residència i limitar la mobilitat als casos imprescindibles mentre es mantingui 

l'efectivitat de les mesures establertes en aquesta Resolució. 

 

 

 

 

16H 

4/7/2020 

 

 

Restriccions  Segrià 

 

DOGC 

 

RESOLUCIÓ SLT/1608/2020, de 4 de juliol, 

per la qual s'adopten mesures especials 

en matèria de salut pública per a la 

contenció del brot epidèmic de la 

 

 

Segrià 

 

Establir les mesures especials de salut pública per a la contenció de l'expansió de 

la pandèmia causada per la COVID-19 a la comarca del Segrià. 

Queden suspeses a la comarca del Segrià les mesures establertes a la Resolució 

 

16H 

4/7/2020 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8159A/1800741.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8159A/1800741.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8159A/1800741.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8159A/1800741.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8159A/1800741.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8159A/1800741.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8169/1802901.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8169/1802901.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8169/1802901.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8169A/1802903.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8169A/1802903.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8169A/1802903.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8169A/1802903.pdf
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pandèmia de COVID-19 a la comarca del 

Segrià. 

SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de 

protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la 

contenció de la infecció per SARS-CoV-2, que s'oposin al que preveu aquesta 

Resolució. 

 

Üs mascareta 

 

DOGC 

RESOLUCIÓ SLT/1648/2020, de 8 de juliol, 

per la qual s'estableixen noves mesures 

en l'ús de la mascareta per a la contenció 

del brot epidèmic de la pandèmia de 

COVID-19. 

 

Catalunya 

Les persones de sis anys en endavant estan obligades a l'ús de mascareta a la via 

pública, als espais a l'aire lliure i a qualsevol espai tancat d'ús públic o que es 

trobi obert al públic, amb independència del manteniment de la distància física 

interpersonal de seguretat 

 

09/07/2020 

 

 

Noves Restriccions 

a municipis  

 

 

DOGC 

RESOLUCIÓ SLT/1671/2020, de 12 de juliol, 

per la qual s'adopten noves mesures 

especials en matèria de salut pública per 

a la contenció del brot epidèmic de la 

pandèmia de COVID-19 als municipis de 

Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, la Granja 

d'Escarp, Massalcoreig, Seròs, Soses i 

Torres de Segre, i a les entitats 

municipals descentralitzades de Sucs i 

Raimat. 

Municipis de Lleida 

ciutat, Alcarràs, Aitona, 

la Granja d'Escarp, 

Massalcoreig, Seròs, 

Soses i Torres de 

Segre, i les entitats 

municipals 

descentralitzades de 

Sucs i Raimat 

Restriccions a la sortida i entrada dels municipis A partir de les 00.00 hores del 

dia 13 de juliol de 2020, queda prohibida tota sortida i entrada als municipis de 

Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, la Granja d'Escarp, Massalcoreig, Seròs, Soses i 

Torres de Segre, i les entitats municipals descentralitzades de Sucs i Raimat, tret 

dels desplaçaments per motius laborals per raó de serveis considerats essencials. 

Se suspenen les activitats d'hoteleria i restauració, que es poden prestar 

exclusivament mitjançant serveis d'entrega a domicili o recollida a l'establiment 

amb cita prèvia. 

 

00.00 

hores del 

dia 13 de 

juliol de 

2020 

 

 

 

Noves Restriccions 

a municipis 

 

 

DOGC 

 

RESOLUCIÓ SLT/1698/2020, de 15 de juliol, 

per la qual s'adopten noves mesures 

especials en matèria de salut pública per 

a la contenció del brot epidèmic de la 

pandèmia de COVID-19 als municipis de 

Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, la Granja 

d'Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre. 

 

 

Lleida ciutat, Alcarràs, 

Aitona, la Granja 

d'Escarp, Seròs, Soses i 

Torres de Segre. 

 

Restriccions a la sortida i entrada dels municipis A partir de les 16.00 hores del dia 

15 de juliol de 2020, queda restringida l'entrada i sortida als municipis de Lleida 

ciutat, Alcarràs, Aitona, la Granja d'Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre, tret 

dels desplaçaments per motius laborals per raó de serveis considerats essencials. 

(…)-9 Activitats d'hoteleria i restauració Se suspenen les activitats d'hoteleria i 

restauració, que es poden prestar exclusivament mitjançant serveis d'entrega a 

domicili o recollida a l'establiment amb cita prèvia. 

Durada 15 dies 

 

 

15/07/2020 

 

 

30/07/2020 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8169A/1802903.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8169A/1802903.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8173/1803866.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8173/1803866.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8173/1803866.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8173/1803866.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8173/1803866.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8175/1804360.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8175/1804360.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8175/1804360.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8175/1804360.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8175/1804360.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8175/1804360.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8175/1804360.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8175/1804360.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8175/1804360.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8175/1804360.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8177A/1804866.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8177A/1804866.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8177A/1804866.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8177A/1804866.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8177A/1804866.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8177A/1804866.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8177A/1804866.pdf
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Restriccions a Barris 

de l'Hospitalet de 

Llobregat 

 

 

DOGC 

 

RESOLUCIÓ SLT/1699/2020, de 15 de juliol, 

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 barris de la 

Torrassa, la Florida i Collblanc de la ciutat 

de l'Hospitalet de Llobregat. 

 

 

Barris de la Torrassa, la 

Florida i Collblanc de la 

ciutat de l'Hospitalet 

de Llobregat 

Mesures contingudes en aquesta Resolució són aplicables a totes les persones 

que es trobin i circulin als barris de la Torrassa, la Florida i Collblanc de la ciutat de 

l'Hospitalet de Llobregat, així com a les persones titulars de qualsevol activitat 

econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o obert al públic ubicat en 

aquests barris. 

(…) -8 Activitats d'hoteleria i restauració En les activitats d'hoteleria i restauració 

es limita l'aforament a l'interior dels establiments al 50% de l'autoritzat i el 

consum s'ha de realitzar sempre a la taula. A les terrasses, l'aforament ha de ser 

el resultant d'aplicar una distància de dos metres entre taules o grups de taules. 

Sempre que sigui possible, s'han d'utilitzar preferentment el servei a domicili i les 

comandes per emportar. 

Durada 15 dies 

 

 

 

15/07/2020 

 

 

 

30/07/2020 

 

Noves Restriccions 

a municipis 

 

 

 

DOGC 

 

RESOLUCIÓ SLT/1746/2020, de 17 de juliol, 

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 següents 

municipis: Barcelona, Viladecans, el Prat 

de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi 

de Llobregat, Cornellà, Sant Just 

Desvern, Esplugues de Llobregat, 

l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i 

Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant 

Adrià de Besòs i Badalona. 

 

Barcelona, Viladecans, 

el Prat de Llobregat, 

Sant Joan Despí, Sant 

Boi de Llobregat, 

Cornellà, Sant Just 

Desvern, Esplugues de 

Llobregat, l'Hospitalet 

de Llobregat, 

Montcada i Reixac, 

Santa Coloma de 

Gramenet, Sant Adrià 

de Besòs i Badalona. 

 

Mesures especials en matèria de salut pública Mitjançant aquesta Resolució 

s'estableixen mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció de 

l'expansió de la pandèmia causada per la COVID-19 als municipis de Barcelona, 

Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà, 

Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i 

Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Badalona. 

Es recomana que la població romangui en el seu domicili i que es limiti la 

circulació per les vies d'ús públic, respectant les mesures de protecció individual i 

col·lectiva establertes per les autoritats competents. 

(…)-8 Activitats d'hoteleria i restauració En les activitats d'hostaleria i 

restauració 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 

l'aforament serà el resultant d'aplicar una distància de 2 metres entre taules o 

grups de taules. 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. 

 

 

 

17/07/2020 

 

 

 

31/07/2020 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8177A/1804868.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8177A/1804868.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8177A/1804868.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8177A/1804868.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8177A/1804868.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8177A/1804868.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8177A/1804868.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8180/1805283.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8180/1805283.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8180/1805283.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8180/1805283.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8180/1805283.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8180/1805283.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8180/1805283.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8180/1805283.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8180/1805283.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8180/1805283.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8180/1805283.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8180/1805283.pdf
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Durada 15 dies 

 

 

 

 

Restriccions a  

Determinats 

municipis de La 

Noguera i del Segrià 

 

 

 

 

 

DOGC 

 

 

 

RESOLUCIÓ SLT/1747/2020, de 18 de juliol, 

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 la 

comarca de la Noguera i a determinats 

municipis de la comarca del Segrià. 

 

 

 

 

 

Determinats municipis 

de La Noguera i del 

Segrià 

Mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció de l'expansió de 

la pandèmia causada per la COVID-19 als municipis de la comarca de la Noguera, 

excepte els municipis d'Artesa de Segre, Vilanova de Meià, Baldomà, Alentorn, 

Cabanabona, Gualter, Oliola, Sanahuja, Vilanova de l'Aguda i Ponts, i a 

determinats municipis de la comarca del Segrià, en concret: els Alamús, 

Albatàrrec, Alcanó, Alcoletge, Alfarràs, Alfés, Alguaire, Almacelles, Almatret, 

Almenar, Alpicat, Aspa, Corbins, Llardecans, Maials, Montoliu de Lleida, la 

Portella, Puigverd de Lleida, Rosselló, Sudanell, Sunyer, Torrebesses, 

Torrefarrera, Torre-serona, Vilanova del Segrià, Vilanova de la Barca. Igualment, 

aquestes mesures són aplicables a les entitats municipals descentralitzades de 

Sucs i Raimat, dependents del municipi de Lleida. 

(…) -8 Activitats d'hoteleria i restauració En les activitats d'hostaleria i 

restauració 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 

l'aforament serà el resultant d'aplicar una distància de 2 metres entre taules o 

grups de taules. 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 serveis a domicili i comandes per emportar. 

Durada 15 dies 

 

 

 

 

 

18/07/2020 

 

 

 

 

01/08/2020 

Restriccions a 

Figueres i Vilafant 

DOGC RESOLUCIÓ SLT/1748/2020, de 19 de juliol, 

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 

Figueres i de Vilafant, de la comarca de 

l'Alt Empordà 

 

Figueres i Vilafant 

S'estableixen mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció de 

l'expansió de la pandèmia causada per la COVID-19 als municipis de Figueres i de 

Vilafant, 

(…)-8 Activitats d'hoteleria i restauració En les activitats d'hostaleria i 

restauració es limita l'aforament a l'interior dels establiments al 50% de 

l'autoritzat i el consum s'ha de realitzar sempre a la taula. A les terrasses 

l'aforament serà el resultant d'aplicar una distància de dos metres entre taules o 

grups de taules. En els establiments hotelers, l'aforament dels espais comuns es 

limita al 50% de l'aforament autoritzat. Sempre que sigui possible, s'han 

 

 

19/07/2020 

 

 

02/08/2020 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8180A/1805301.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8180A/1805301.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8180A/1805301.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8180A/1805301.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8180A/1805301.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8180A/1805301.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8180A/1805301.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8181/1805344.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8181/1805344.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8181/1805344.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8181/1805344.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8181/1805344.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8181/1805344.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8181/1805344.pdf
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d'utilitzar preferiblement servei a domicili i comandes per emportar 

Durada 15 dies 

 

 

Restriccions a Sant 

Feliu de Llobregat 

 

 

 

DOGC 

 

 

RESOLUCIÓ SLT/1749/2020, de 19 de juliol, 

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 al municipi de 

Sant Feliu de Llobregat. 

 

 

 

Sant Feliu de Llobregat 

Mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció de l'expansió de 

la pandèmia causada per la COVID-19 al municipi de Sant Feliu de Llobregat. 

(…) -8 Activitats d'hoteleria i restauració En les activitats d'hostaleria i 

restauració es limita l'aforament a l'interior dels establiments al 50% de 

l'autoritzat i el consum s'ha de realitzar sempre a la taula. A les terrasses 

l'aforament serà el resultant d'aplicar una distància de dos metres entre taules o 

grups de taules. 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. 

Durada 15 dies 

 

 

 

19/07/2020 

 

 

 

02/08/2020 

 

Restricció consum 

alcohol via pública 

 

 

DOGC 

RESOLUCIÓ SLT/1905/2020, de 28 de 

juliol, per la qual s'adopten mesures 

especials en matèria de salut pública 

relacionades amb el consum de begudes 

alcohòliques per a la contenció del brot 

epidèmic de la pandèmia de COVID-19 

 

 

Catalunya 

En defecte de l'ordenança municipal específica que ho reguli, es prohibeix, per 

raons de salut pública, a tot el territori de Catalunya, el consum compartit de 

begudes alcohòliques a la via pública i la resta d'espais oberts al públic. Aquesta 

prohibició no afecta el consum en locals o espais autoritzats per la corresponent 

llicència. 

Durada 15 dies 

 

 

28/07/2020 

 

 

11/08/2020 

 

Pròrroga mesures 

restrictives a 

municipis 

 

 

DOGC 

RESOLUCIÓ SLT/1941/2020, de 30 de juliol, 

per la qual es modifiquen i es prorroguen 

les mesures especials en matèria de salut 

pública per a la contenció del brot 

epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als 

municipis de Lleida ciutat, Alcarràs, 

Aitona, la Granja d'Escarp, Seròs, Soses i 

Torres de Segre. 

 

Lleida ciutat, Alcarràs, 

Aitona, la Granja 

d'Escarp, Seròs, Soses i 

Torres de Segre 

Es prorroguen, en part, les mesures especials en matèria de salut pública per a la 

contenció de l'expansió de la pandèmia causada per la COVID-19 adoptades per 

la Resolució SLT/1698/2020, als municipis de Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, la 

Granja d'Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre. 

(…)-8 Activitats d'hoteleria i restauració En les activitats d'hostaleria i 

restauració el consum es pot realitzar només a les terrasses, amb un aforament 

màxim d'un 50 per 100 i aplicant una distància de 2 metres entre taules o grups 

de taules. L'horari de tancament serà les 24:00. 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 

 

 

 

30/07/2020 

 

 

 

14/08/2020 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8181/1805420.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8181/1805420.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8181/1805420.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8181/1805420.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8181/1805420.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8181/1805420.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8188/1806946.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8188/1806946.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8188/1806946.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8188/1806946.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8188/1806946.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8188/1806946.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8189A/1807441.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8189A/1807441.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8189A/1807441.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8189A/1807441.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8189A/1807441.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8189A/1807441.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8189A/1807441.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8189A/1807441.pdf
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comandes per emportar 

Durada 15 dies 

 

Noves Restriccions 

a municipis. 

 

 

 

 

 

 

 

DOGC 

RESOLUCIÓ SLT/1960/2020, de 31 de juliol, 

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 següents 

municipis: Barcelona, Viladecans, el Prat 

de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi 

de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant 

Just Desvern, Esplugues de Llobregat, 

l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i 

Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant 

Adrià de Besòs, Badalona, Sant Feliu de 

Llobregat, Castelldefels i Gavà. 

Barcelona, Viladecans, 

el Prat de Llobregat, 

Sant Joan Despí, Sant 

Boi de Llobregat, 

Cornellà de Llobregat, 

Sant Just Desvern, 

Esplugues de 

Llobregat, l'Hospitalet 

de Llobregat, 

Montcada i Reixac, 

Santa Coloma de 

Gramenet, Sant Adrià 

de Besòs, Badalona, 

Sant Feliu de Llobregat, 

Castelldefels i Gavà. 

S'estableixen mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció de 

l'expansió de la pandèmia causada per la COVID-19 als municipis de Barcelona, 

Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà 

de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de 

Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, 

Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Castelldefels i Gavà, 

(…) -8 Activitats d'hoteleria i restauració En les activitats d'hostaleria i 

restauració 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 

l'aforament serà el resultant d'aplicar una distància de 2 metres entre taules o 

grups de taules. L'horari de tancament serà les 24:00. 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. 

Durada 15 dies 

 

 

 

 

 

 

 

09:00h del 

2/08/2020 

 

 

 

 

 

 

 

17/08/2020 

 

Modificació 

Mesures a 

determinats 

municipis de La 

Noguera i El Segrià 

DOGC RESOLUCIÓ SLT/1961/2020, de 31 de juliol, 

per la qual es modifiquen i es prorroguen 

mesures especials en matèria de salut 

pública per a la contenció del brot 

epidèmic de la pandèmia de COVID-19 a 

determinats municipis de la comarca de 

la Noguera i de la comarca del Segrià. 

 

 

Determinats municipis 

de La Noguera i El 

Segrià 

Es modifiquen i es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública 

per a la contenció de l'expansió de la pandèmia causada per la COVID-19 als 

municipis de la comarca de la Noguera i de la comarca del Segrià següents: els 

Alamús, Albatàrrec, Alcanó, Alcoletge, Alfarràs, Alfés, Alguaire, Almacelles, 

Almatret, Almenar, Alpicat, Aspa, Corbins, Llardecans, Maials, Montoliu de Lleida, 

la Portella, Puigverd de Lleida, Rosselló, Sudanell, Sunyer, Torrebesses, 

Torrefarrera, Torreserona, Vilanova del Segrià, Vilanova de la Barca, Àger, Albesa, 

Algerri, les Avellanes i Santa Linya, Balaguer, Bellcaire d'Urgell, Bellmunt d'Urgell, 

Camarasa, Castelló de Farfanya, Cubells, Ivars de Noguera, Menàrguens, 

Montgai, Os de Balaguer, Penelles, Térmens, Torrelameu, la Sentiu de Sió, 

Vallfogona de Balaguer. Igualment, aquestes mesures són aplicables a les 

entitats municipals descentralitzades de Sucs i Raimat. 

-8 Activitats d'hoteleria i restauració En les activitats d'hostaleria i restauració es 

00:00 

hores del 

dia 2 

d'agost 

17/08/2020 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8190A/1807724.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8190A/1807724.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8190A/1807724.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8190A/1807724.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8190A/1807724.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8190A/1807724.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8190A/1807724.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8190A/1807724.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8190A/1807724.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8190A/1807724.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8190A/1807724.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8190A/1807724.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8190A/1807724.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8191/1807728.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8191/1807728.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8191/1807728.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8191/1807728.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8191/1807728.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8191/1807728.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8191/1807728.pdf
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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 l'aforament serà el resultant 

d'aplicar una distància de 2 metres entre taules o grups de taules. . 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. 

Durada 15 dies 

Mesures especials 

per Figueres i 

Vilafant 

DOGC RESOLUCIÓ SLT/1962/2020, de 31 de juliol, 

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 

Figueres i Vilafant. 

Figueres i Vilafant s'estableixen mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció de 

l'expansió de la pandèmia causada per la COVID-19 als municipis de Figueres i 

Vilafant 

(…)-8 Activitats d'hoteleria i restauració En les activitats d'hostaleria i 

restauració 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 

l'aforament serà el resultant d'aplicar una distància de 2 metres entre taules o 

grups de taules. 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. 

Durada 15 dies 

00:00 

hores del 

dia 3 

d'agost 

18/8/2020 

Modificació 

mesures restrictives 

després de les 

interlocutòries de 

31 de juliol de 2020, 

dictades per la 

Secció 2a del 

Tribunal Superior 

de Justícia de 

Catalunya, 

DOGC RESOLUCIÓ SLT/1963/2020, de 31 de juliol, 

per la qual es dona publicitat a les 

interlocutòries de 31 de juliol de 2020, 

dictades per la Secció 2a de la Sala 

Contenciosa Administrativa del Tribunal 

Superior de Justícia de Catalunya en els 

recursos contenciosos administratius 

núm. 233/2020 i 238/2020, i es modifiquen 

la Resolució SLT/1941/2020, de 30 de 

juliol, i la Resolució SLT/1960/2020, de 31 

de juliol. 

 

 

 

Catalunya 

A. Es modifica, amb efectes des de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya, l'apartat 8 de la Resolució SLT/1941/2020, 

de 30 de juliol, per la qual es modifiquen i es prorroguen les mesures especials en 

matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de 

COVID-19 als municipis de Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, la Granja d'Escarp, 

Seròs, Soses i Torres de Segre, que queda redactat de la manera següent: “-8 

Activitats d'hoteleria i restauració En les activitats d'hoteleria i restauració el 

consum es pot realitzar només a les terrasses, amb un aforament màxim d'un 

50% i aplicant una distància de 2 metres entre taules o grups de taules. 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.” 

 

 

Efectes: 

1/8/2020 
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B.Es modifica, amb efectes des de les 9 hores del dia 2 d'agost de 2020, l'apartat 

8 de la Resolució SLT/1960/2020, de 31 de juliol, 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 següents: Barcelona, Viladecans, el Prat ISSN 

1988-298X https://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007 1/2 Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya Núm. 8191 - 1.8.2020 CVE-DOGC-A-20213134-2020 de 

Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant 

Just Desvern, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i 

Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Badalona, Sant Feliu de 

Llobregat, Castelldefels i Gavà, que queda redactat de la manera següent: “-8 

Activitats d'hoteleria i restauració En les activitats d'hoteleria i restauració 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 l'aforament ha de ser el 

resultant d'aplicar una distància de 2 metres entre taules o grups de taules. 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.” 

 

 

 

9h del 

2/8/2020 

 

Pròrroga suspensió 

activitat oci nocturn 

i activitats musical 

amb pista de ball 

 

 

DOGC 

 

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. 

 

 

Catalunya 

 

Es prorroguen, amb efectes en tot el territori de Catalunya, les mesures especials 

en matèria de salut pública per a la contenció de l'expansió de la pandèmia 

causada per la COVID-19 següents: a) La suspensió de l'obertura al públic dels 

locals i establiments que disposin de llicència per a les activitats de discoteca, 

sala de ball i sala de festes amb espectacle. b) La suspensió de les activitats 

musicals amb pistes de ball o espais habilitats fora dels establiments establerts 

en l'apartat precedent. 

Durada 15 dies 

 

 

7/8/2020 

 

 

22/8/2020 

Modificació 

mesures restrictives 

hostaleria a 

municipis de Lleida 

ciutat, Alcarràs, 

DOGC RESOLUCIÓ SLT/2052/2020, de 10 d'agost, 

per la qual es modifica l'apartat 8 de la 

Resolució SLT/1941/2020, de 30 de juliol, 

per la qual es modifiquen i es prorroguen 

les mesures especials en matèria de salut 

municipis de Lleida 

ciutat, Alcarràs, Aitona, 

la Granja d'Escarp, 

Seròs, Soses i Torres de 

Es modifica l'apartat 8 de la Resolució SLT/1941/2020, de 30 de juliol, per la qual 

es modifiquen i es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública 

per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als municipis de 

Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, la Granja d'Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre, 

que queda redactat de la manera següent: “-8 Activitats d'hoteleria i restauració 
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Aitona, la Granja 

d'Escarp, Seròs, 

Soses i Torres de 

Segre 

 

pública per a la contenció del brot 

epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als 

municipis de Lleida ciutat, Alcarràs, 

Aitona, la Granja d'Escarp, Seròs, Soses i 

Torres de Segre. 

Segre En les activitats d'hoteleria i restauració 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 l'aforament ha de ser el resultant d'aplicar una distància de 2 

metres entre taules o grups de taules. 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.” 

Duració 15 dies 

11/8/2020 26/8/2020 

 

Pròrroga mesures 

consum begudes 

alcohòliques via 

pública 

 

 

DOGC 

RESOLUCIÓ SLT/2056/2020, d'11 d'agost, 

per la qual es prorroguen les mesures 

especials en matèria de salut pública 

relacionades amb el consum de begudes 

alcohòliques per a la contenció del brot 

epidèmic de la pandèmia de COVID-19. 

Catalunya  Es prorroguen les mesures especials en matèria de consum de begudes 

alcohòliques següents: En defecte de l'ordenança municipal específica que ho 

reguli, es prohibeix, per raons de salut pública, a tot el territori de Catalunya, el 

consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i la resta d'espais 

oberts al públic. Aquesta prohibició no afecta el consum en locals o espais 

autoritzats per la llicència corresponent. 

Duració 15 dies 

 

 

12/8/2020 

 

 

27/8/2020 

Pròrroga parcial 

mesures municipis 

de Lleida ciutat, 

Alcarràs, Aitona, la 

Granja d'Escarp, 

Seròs, Soses i 

Torres de Segre. 

 

 

DOGC 

RESOLUCIÓ SLT/2058/2020, de 12 d'agost, 

per la qual es modifiquen i es prorroguen 

les mesures especials en matèria de salut 

pública per a la contenció del brot 

epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als 

municipis de Lleida ciutat, Alcarràs, 

Aitona, la Granja d'Escarp, Seròs, Soses i 

Torres de Segre. 

 

Municipis de Lleida 

ciutat, Alcarràs, Aitona, 

la Granja d'Escarp, 

Seròs, Soses i Torres de 

Segre. 

 

Es prorroguen, en part, les mesures especials en matèria de salut pública per a la 

contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 adoptades per la 

Resolució SLT/1941/2020, de 30 de juliol, als municipis de Lleida ciutat, Alcarràs, 

Aitona, la Granja d'Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre. 

(…)-8 Activitats d'hoteleria i restauració En les activitats d'hostaleria i 

restauració 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 

l'aforament és el resultant d'aplicar una distància de 2 metres entre taules o 

grups de taules. 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. 

 

 

 

13/08/2020 

 

 

 

28/08/2020 

Pròrroga mesures a 

municipis 

DOGC RESOLUCIÓ SLT/2071/2020, de 14 d'agost, 

per la qual es prorroguen les mesures 

especials en matèria de salut pública per 

a la contenció del brot epidèmic de la 

Barcelona, Viladecans, 

el Prat de Llobregat, 

Sant Joan Despí, Sant 

Boi de Llobregat, 

es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública per a la 

contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 establertes a la 

Resolució SLT/1960/2020, de 31 de juliol, per als municipis de Barcelona, 

Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà 
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pandèmia de COVID-19 als municipis de 

Barcelona, Viladecans, el Prat de 

Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de 

Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant 

Just Desvern, Esplugues de Llobregat, 

l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i 

Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant 

Adrià de Besòs, Badalona, Sant Feliu de 

Llobregat, Castelldefels i Gavà. 

Cornellà de Llobregat, 

Sant Just Desvern, 

Esplugues de 

Llobregat, l'Hospitalet 

de Llobregat, 

Montcada i Reixac, 

Santa Coloma de 

Gramenet, Sant Adrià 

de Besòs, Badalona, 

Sant Feliu de Llobregat, 

Castelldefels i Gavà 

de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de 

Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, 

Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Castelldefels i Gavà, en els termes indicats als 

apartats següents. Aquestes mesures deixen sense efecte l'apartat 3 de la 

Resolució SLT/1963/2020, de 31 de juliol, per la qual es dona publicitat a les 

interlocutòries de 31 de juliol de 2020, dictades per la secció segona de la sala 

contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en els 

recursos contenciosos administratius núm. 233/2020 i 238/2020, i es modifiquen 

la Resolució SLT/1941/2020, de 30 de juliol, i la Resolució SLT/1960/2020, de 31 de 

juliol 

(…)-8 Activitats d'hoteleria i restauració En les activitats d'hostaleria i 

restauració 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 

l'aforament és el resultant d'aplicar una distància de 2 metres entre taules o 

grups de taules. 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. 

Durada 15 dies 

 

17/08/2020 

 

22/08/2020 

Pròrroga mesures a 

municipis de la 

comarca de la 

Noguera i de la 

comarca del Segrià 

DOGC RESOLUCIÓ SLT/2072/2020, de 14 d'agost, 

per la qual es prorroguen les mesures 

especials en matèria de salut pública per 

a la contenció del brot epidèmic de la 

pandèmia de COVID-19 a determinats 

municipis de la comarca de la Noguera i 

de la comarca del Segrià. 

Municipis de la 

comarca de la Noguera 

i de la comarca del 

Segrià 

Es prorroguen, en els termes indicats als apartats següents, les mesures 

especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la 

pandèmia de COVID-19 establertes a la Resolució SLT/1961/2020, de 31 de juliol, 

per als municipis de la comarca de la Noguera i de la comarca del Segrià 

següents: els Alamús, Albatàrrec, Alcanó, Alcoletge, Alfarràs, Alfés, Alguaire, 

Almacelles, Almatret, Almenar, Alpicat, Aspa, Corbins, Llardecans, Maials, 

Montoliu de Lleida, la Portella, Puigverd de Lleida, Rosselló, ISSN 1988-298X 

https://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007 1/4 Diari Oficial de la Generalitat 

de Catalunya Núm. 8202 - 17.8.2020 CVE-DOGC-A-20227049-2020 Sudanell, 

Sunyer, Torrebesses, Torrefarrera, Torre-serona, Vilanova de Segrià, Vilanova de 

la Barca, Àger, Albesa, Algerri, les Avellanes i Santa Linya, Balaguer, Bellcaire 

d'Urgell, Bellmunt d'Urgell, Camarasa, Castelló de Farfanya, Cubells, Ivars de 

Noguera, Menàrguens, Montgai, Os de Balaguer, Penelles, Térmens, Torrelameu, 

la Sentiu de Sió i Vallfogona de Balaguer. Igualment, aquestes mesures són 

 

 

 

17/08/2020 

 

 

 

22/08/2020 
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aplicables a les entitats municipals descentralitzades de Sucs i Raimat. 

(…)-8 Activitats d'hoteleria i restauració En les activitats d'hostaleria i 

restauració 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 

l'aforament és el resultant d'aplicar una distància de 2 metres entre taules o 

grups de taules. 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. 

Durada 15 dies 

Aplicació i 

concreció de 

l'Acord de 14 

d'agost de 2020, 

aprovades per 

unanimitat pel Ple 

del Consell 

Interterritorial del 

Sistema Nacional 

de Salut, 

 

 

 

DOGC 

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. 

Catalunya 4. Restriccions en activitats d'hoteleria i restauració En els establiments 

d'hoteleria, 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. 5. 

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. 

 

 

 

 

18/8/2020 

 

 

Aplicació de l’Acord 

del Consell 

Interterritorial del 

Sistema Nacional 

de Salut 

 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 

Catalunya Es modifica l'apartat 4 de 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, que queda redactat de la manera 

següent: “4. Restriccions en activitats d'hoteleria, restauració i activitats 

recreatives En els establiments d'hoteleria, restauració i terrasses, així com en els 

 

 

 

20/08/2020 
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de 2020, sobre la declaració d'actuacions 

coordinades en salut pública per a la 

contenció de la pandèmia de COVID-19. 

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. 

Aquestes mesures 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.” 2. S'addiciona un nou apartat, 4 

bis, a 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, amb el contingut següent: “4 bis. 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.” 3. 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 COVID19 en l'àmbit de les activitats d'oci. 

Adopció mesures 

restrictives a Reus 

DOGC RESOLUCIÓ SLT/2089/2020, de 22 

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 la COVID-19 al municipi de 

Reus S'estableixen mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció de 

l'expansió de la pandèmia causada per la COVID-19 al municipi de Reus. 

-8 Activitats d'hoteleria i restauració En els establiments d'hostaleria i restauració 

el consum s'ha de realitzar sempre en taula. En l'interior l'aforament es limita al 

50% de l'autoritzat i s'ha garantir una distància mínima entre taules o agrupacions 
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Reus. de taules, d'1,5 metres, amb un màxim de 10 persones per taula o agrupació 

d'aquestes. 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. Els establiments d'hoteleria i restauració han de disposar, en llocs 

visibles, de cartells indicatius de l'aforament autoritzat dels espais interiors i de la 

capacitat d'ocupació màxima de les terrasses i de la seva limitació al 50%. Sempre 

que sigui possible, s'han d'utilitzar preferiblement servei a domicili i comandes 

per emportar. 

Duració 15 dies 

22/08/2020 06/09/2020 

 

Adopció mesures 

restrictives a als 

municipis de 

Canovelles, 

Granollers i les 

Franqueses del 

Vallès 

DOGC 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). 

Canovelles, Granollers 

i les Franqueses del 

Vallès 

s'estableixen mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció de 

l'expansió de la pandèmia causada per la COVID-19 als municipis de Canovelles, 

Granollers i les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental). 

(…)-8 Activitats d'hoteleria i restauració En els establiments d'hostaleria i 

restauració el consum s'ha de realitzar sempre a la taula. En l'interior l'aforament 

es limita al 50% de l'autoritzat i s'ha 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. 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. Els establiments d'hoteleria i restauració han de disposar, 

en llocs visibles, de cartells indicatius de l'aforament autoritzat dels espais 

interiors i de la capacitat d'ocupació màxima permesa de les terrasses i de la seva 

limitació al 50%. Sempre que sigui possible, s'han d'utilitzar preferiblement servei 

25/08/2020 09/09/2020 
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a domicili i comandes per emportar. 

Duraciço 15 dies 

Pròrroga i 

modificació 

mesures hostaleria i 

restauració  

DOGC RESOLUCIÓ SLT/2100/2020, de 27 d'agost, 

per la qual es prorroguen les mesures 

especials en matèria de salut pública per 

a la contenció del brot epidèmic de la 

pandèmia de la COVID-19 als municipis de 

Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, la Granja 

d'Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre, i 

s'amplien les mesures en relació amb les 

activitats d'hoteleria i restauració. 

municipis de Lleida 

ciutat, Alcarràs, la 

Granja d'Escarp, Seròs, 

Soses i Torres de Segre 

Es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública per a la 

contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 adoptades per la 

Resolució SLT/2058/2020, de 12 d'agost, per la qual es modifiquen i es prorroguen 

les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot 

epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als municipis de Lleida ciutat, Alcarràs, la 

Granja d'Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre, i s'amplien les mesures en relació 

amb les activitats d'hoteleria i restauració, en els termes que preveu l'apartat 8 

de la present Resolució. 

(…)-8 Activitats d'hoteleria i restauració: En els establiments d'hostaleria i 

restauració el consum s'ha de realitzar sempre en taula. En l'interior l'aforament 

es limita al 50% de l'autoritzat i s'ha 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. 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. Els establiments d'hoteleria i restauració han de disposar, en llocs 

visibles, de cartells indicatius de l'aforament autoritzat dels espais interiors i de la 

capacitat d'ocupació màxima de les terrasses i de la seva limitació al 50%. Sempre 

que sigui possible, s'han d'utilitzar preferiblement servei a domicili i comandes 

per emportar. 

Durada 15 dies 

28/08/2020 12/09/2020 

Prohibició Trobades 

més de 10 persones 

DOGC RESOLUCIÓ SLT/2107/2020, de 28 d'agost, 

per la qual s'adopten mesures especials 

en matèria de salut pública per a la 

contenció del brot epidèmic de la 

Catalunya S'estableixen mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció de 

l'expansió de la pandèmia causada per la COVID-19 a Catalunya. 

Aquestes mesures deixen sense efecte, en tot allò que s'hi oposi, les establertes 

a la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures 

29/08/2020 13/08/2020 
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pandèmia de COVID-19 al territori de 

Catalunya. 

bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir 

la contenció de la infecció per SARS-CoV-2. 

Reunions i/o trobades (familiars i de caràcter social) Es prohibeixen les trobades i 

reunions de més de deu persones tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic. No 

es consideren incloses en aquesta prohibició les activitats laborals, les activitats 

de culte, actes religiosos com casaments, serveis religiosos, celebracions i 

cerimònies fúnebres ni els mitjans de transport públic. 

Durada 15 dies 

Pròrroga i 

modificació 

mesures hostaleria 

DOGC RESOLUCIÓ SLT/2114/2020, de 31 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 la COVID-19 

als municipis de Barcelona, Viladecans, el 

Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant 

Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, 

Sant Just Desvern, Esplugues de 

Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, 

Montcada i Reixac, Santa Coloma de 

Gramenet, Sant Adrià de Besòs, 

Badalona, Sant Feliu de Llobregat, 

Castelldefels i Gavà, i s'amplien les 

mesures en relació amb les activitats 

d'hoteleria i restauració. 

Barcelona, Viladecans, 

el Prat de Llobregat, 

Sant Joan Despí, Sant 

Boi de Llobregat, 

Cornellà de Llobregat, 

Sant Just Desvern, 

Esplugues de 

Llobregat, l'Hospitalet 

de Llobregat, 

Montcada i Reixac, 

Santa Coloma de 

Gramenet, Sant Adrià 

de Besòs, Badalona, 

Sant Feliu de Llobregat, 

Castelldefels i Gavà 

Es prorroguen determinades mesures especials en matèria de salut pública per a 

la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 adoptades per la 

Resolució SLT/2071/2020, de 14 d'agost, per als municipis de Barcelona, 

Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà 

de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de 

Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, 

Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Castelldefels i Gavà, i s'amplien les mesures en 

relació amb les activitats d'hoteleria i restauració 

(…)-9 Activitats d'hoteleria i restauració En els establiments d'hostaleria i 

restauració el consum s'ha de realitzar sempre en taula. En l'interior l'aforament 

es limita al 50% de l'autoritzat i s'ha 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. 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. Els establiments d'hoteleria i restauració han de disposar, en llocs 

visibles, de cartells indicatius de l'aforament autoritzat dels espais interiors i de la 

capacitat d'ocupació màxima de les terrasses i de la seva limitació al 50%. Sempre 

que sigui possible, s'han d'utilitzar preferiblement servei a domicili i comandes 

01/09/2020 15/09/2020 
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per emportar. 

Durada 15 dies 

 

 

 

 

Pròrroga mesures 

hostaleria i 

restauració 

 

 

 

 

 

DOGC 

 

 

 

RESOLUCIÓ SLT/2115/2020, de 31 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 la COVID-19 a 

determinats municipis de la comarca de 

la Noguera i de la comarca del Segrià, i 

s'amplien les mesures en relació amb les 

activitats d'hoteleria i restauració. 

 

 

 

 

 

Municipis de la 

Comarca de La 

Noguera i del Segrià 

es prorroguen determinades mesures especials en matèria de salut pública per a 

la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 adoptades per la 

Resolució SLT/2072/2020, de 14 d'agost, per a determinats municipis de la 

comarca de la Noguera i de la comarca del Segrià i La Noguera. 

-9 Activitats d'hoteleria i restauració En els establiments d'hostaleria i restauració 

el consum s'ha de realitzar sempre en taula. En l'interior l'aforament es limita al 

50% de l'autoritzat i s'ha 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. 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. Els establiments d'hoteleria i restauració han de disposar, en llocs 

visibles, de cartells indicatius de l'aforament autoritzat dels espais interiors i de la 

capacitat d'ocupació màxima de les terrasses i de la seva limitació al 50%. Sempre 

que sigui possible, s'han d'utilitzar preferiblement servei a domicili i comandes 

per emportar. 

Durada 15 dies 

01/09/2020 15/09/2020 

 

 

 

 

Pròrroga mesures 

 

 

 

 

DOGC 

 

 

 

RESOLUCIÓ SLT/2132/2020, de 3 de 

setembre, per la qual es prorroguen 

determinades mesures especials en 

 

 

 

 

Reus 

Es prorroguen determinades mesures especials en matèria de salut pública per a 

la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 adoptades per la 

Resolució SLT/2089/2020, de 22 d'agost, per al municipi de Reus 

(…)-9 Activitats d'hoteleria i restauració En els establiments d'hostaleria i 

restauració el consum s'ha de realitzar sempre en taula. En l'interior l'aforament 

es limita al 50% de l'autoritzat i s'ha 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. A les terrasses es limita la capacitat d'ocupació de l'espai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8215/1810824.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8215/1810824.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8215/1810824.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8215/1810824.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8215/1810824.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8215/1810824.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8215/1810824.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8215/1810824.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8215/1810824.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8218/1811058.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8218/1811058.pdf
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matèria de salut pública per a la 

contenció del brot epidèmic de la 

pandèmia de la COVID-19 al municipi de 

Reus. 

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. Els establiments d'hoteleria i restauració han de disposar, 

en llocs visibles, de cartells indicatius de l'aforament autoritzat dels espais 

interiors i de la capacitat d'ocupació màxima de les terrasses i de la seva limitació 

al 50%. Sempre que sigui possible, s'han d'utilitzar preferiblement servei a 

domicili i comandes per emportar 

Durada 15 dies 

04/09/2020 19/09/2020 

 

 

Pròrroga mesures 

restrictives 

 

 

 

DOGC 

 

RESOLUCIÓ SLT/2160/2020, de 8 de 

setembre, per la qual es prorroguen 

determinades mesures especials en 

matèria de salut pública per a la 

contenció del brot epidèmic de la 

pandèmia de la COVID-19 als municipis de 

Canovelles, Granollers i les Franqueses 

del Vallès (Vallès Oriental). 

 

 

Canovelles, Granollers i 

les Franqueses del 

Vallès (Vallès Oriental) 

Es prorroguen determinades mesures especials en matèria de salut pública per a 

la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 adoptades per la 

Resolució SLT/2094/2020, de 24 d'agost, per als municipis de Canovelles, 

Granollers i les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental) 

(…)-9 Activitats d'hoteleria i restauració En els establiments d'hostaleria i 

restauració el consum s'ha de realitzar sempre en taula. En l'interior l'aforament 

es limita al 50% de l'autoritzat i s'ha 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. 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. Els establiments d'hoteleria i restauració han de disposar, 

en llocs visibles, de cartells indicatius de l'aforament autoritzat dels espais 

interiors i de la capacitat d'ocupació màxima de les terrasses i de la seva limitació 

al 50%. Sempre que sigui possible, s'han d'utilitzar preferiblement servei a 

domicili i comandes per emportar. 

 

 

 

09/09/2020 

 

 

 

24/09/2020 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8218/1811058.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8218/1811058.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8218/1811058.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8218/1811058.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8221/1811444.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8221/1811444.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8221/1811444.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8221/1811444.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8221/1811444.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8221/1811444.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8221/1811444.pdf
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Durada 15 dies 

 

 

 

 

Es prorroguen les 

mesures restrictives 

 

 

 

 

DOGC 

 

 

 

RESOLUCIÓ SLT/2194/2020, de 9 de 

setembre, per la qual es prorroguen 

determinades mesures especials en 

matèria de salut pública per a la 

contenció del brot epidèmic de la 

pandèmia de la COVID-19 als municipis de 

Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, la Granja 

d'Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre. 

 

 

 

Lleida ciutat, Alcarràs, 

Aitona, la Granja 

d'Escarp, Seròs, Soses i 

Torres de Segre. 

 

Es prorroguen determinades mesures especials en matèria de salut pública per a 

la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 adoptades per la 

Resolució SLT/2100/2020, de 27 d'agost, per als municipis de Lleida ciutat, 

Alcarràs, Aitona, la Granja d'Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre. 

(…)-9 Activitats d'hoteleria i restauració En els establiments d'hostaleria i 

restauració el consum s'ha de realitzar sempre en taula. En l'interior l'aforament 

es limita al 50% de l'autoritzat i s'ha 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. 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. Els establiments d'hoteleria i restauració han de disposar, 

en llocs visibles, de cartells indicatius de l'aforament autoritzat dels espais 

interiors i de la capacitat d'ocupació màxima de les terrasses i de la seva limitació 

al 50%. Sempre que sigui possible, s'han d'utilitzar preferiblement servei a 

domicili i comandes per emportar. 

Durada 7 dies 

 

 

 

 

 

10/09/2020 

 

 

 

 

 

17/9/2020 

 

Pròrroga mesures 

prohibició grups             

>10 persones 

 

 

DOGC 

 

RESOLUCIÓ SLT/2207/2020, de 10 de 

setembre, per la qual es prorroguen les 

mesures especials en matèria de salut 

pública per a la contenció del brot 

epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al 

  

Es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública per a la 

contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 adoptades per la 

Resolució SLT/2107/2020, de 28 d'agost, per al territori de Catalunya. 

-2 Reunions i/o trobades (familiars i de caràcter social) Es prohibeixen les 

trobades i reunions de més de deu persones tant en l'àmbit privat com en l'àmbit 

12/09/2020 27/09/2020 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8222/1811697.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8222/1811697.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8222/1811697.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8222/1811697.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8222/1811697.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8222/1811697.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8222/1811697.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8222/1811697.pdf
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_sumari_del_dogc/?numDOGC=8223&seccion=0&language=ca_ES&anexos=1
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_sumari_del_dogc/?numDOGC=8223&seccion=0&language=ca_ES&anexos=1
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_sumari_del_dogc/?numDOGC=8223&seccion=0&language=ca_ES&anexos=1
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_sumari_del_dogc/?numDOGC=8223&seccion=0&language=ca_ES&anexos=1
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_sumari_del_dogc/?numDOGC=8223&seccion=0&language=ca_ES&anexos=1
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territori de Catalunya. públic. 

Durada 15 dies 

 

 

 

 

 

Pròrroga i 

modificació 

mesures 

 

 

 

 

 

 

DOGC 

 

 

 

RESOLUCIÓ SLT/2228/2020, de 15 de 

setembre, per la qual es prorroguen i es 

modifiquen les mesures especials en 

matèria de salut pública per a la 

contenció del brot epidèmic de la 

pandèmia de la COVID-19 als municipis de 

Barcelona, Viladecans, el Prat de 

Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de 

Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant 

Just Desvern, Esplugues de Llobregat, 

l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i 

Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant 

Adrià de Besòs, Badalona, Sant Feliu de 

Llobregat, Castelldefels i Gavà. 

 

 

 

Barcelona, Viladecans, 

el Prat de Llobregat, 

Sant Joan Despí, Sant 

Boi de Llobregat, 

Cornellà de Llobregat, 

Sant Just Desvern, 

Esplugues de 

Llobregat, l'Hospitalet 

de Llobregat, 

Montcada i Reixac, 

Santa Coloma de 

Gramenet, Sant Adrià 

de Besòs, Badalona, 

Sant Feliu de Llobregat, 

Castelldefels i Gavà. 

 

Es prorroguen, en els termes indicats en els apartats següents, determinades 

mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot 

epidèmic de la pandèmia de COVID19 adoptades per la Resolució SLT/2114/2020, 

de 31 d'agost, per als municipis de Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, 

Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Just Desvern, 

Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa 

Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, 

Castelldefels i Gavà. 

(...)-9 Activitats d'hoteleria i restauració En els establiments d'hostaleria i 

restauració el consum s'ha de realitzar sempre a la taula. En l'interior l'aforament 

es limita al 50% de l'autoritzat i 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. 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. Els establiments d'hoteleria i restauració han de disposar, en llocs 

visibles, de cartells indicatius de l'aforament autoritzat dels espais interiors i de la 

capacitat d'ocupació màxima de les terrasses i de la seva limitació al 50%. Sempre 

que sigui possible, s'han d'utilitzar preferiblement servei a domicili i comandes 

per emportar. 

Durada 15 dies 

16/09/2020 01/10/2020 

Es prorroguen les 

mesures als 

municipis de la 

DOGC RESOLUCIÓ SLT/2229/2020, de 15 de 

setembre, per la qual es prorroguen i es 

modifiquen les mesures especials en 

Municipis comarca de 

La Noguera 

Es prorroguen, en els termes indicats en els apartats següents, les mesures 

especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la 

pandèmia de COVID-19 adoptades per la Resolució SLT/2115/2020, de 31 d'agost, 

16/09/2020 01/10/2020 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_sumari_del_dogc/?numDOGC=8223&seccion=0&language=ca_ES&anexos=1
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8226/1812300.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8226/1812300.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8226/1812300.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8226/1812300.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8226/1812300.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8226/1812300.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8226/1812300.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8226/1812300.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8226/1812300.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8226/1812300.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8226/1812300.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8226/1812300.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8226/1812300.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8226/1812300.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8226/1812314.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8226/1812314.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8226/1812314.pdf
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comarca de La 

Noguera 

matèria de salut pública per a la 

contenció del brot epidèmic de la 

pandèmia de la COVID-19 a determinats 

municipis de la comarca de la Noguera. 

per als municipis de la comarca de la Noguera següents: Àger, Albesa, Algerri, 

Avellanes i Santa Linya, Balaguer, Bellcaire d'Urgell, Bellmunt d'Urgell, Camarasa, 

Castelló de Farfanya, Cubells, Ivars de Noguera, Menàrguens, Montgai, Os de 

Balaguer, Penelles, La Sentiu de Sió, Térmens, Torrelameu, Vallfogona de 

Balaguer. 

(…)-9 Activitats d'hoteleria i restauració En els establiments d'hostaleria i 

restauració el consum s'ha de realitzar sempre a la taula. En l'interior l'aforament 

es limita al 50% de l'autoritzat i 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. 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. Els establiments d'hoteleria i restauració han de disposar, en llocs 

visibles, de cartells indicatius de l'aforament autoritzat dels espais interiors i de la 

capacitat d'ocupació màxima de les terrasses i de la seva limitació al 50%. Sempre 

que sigui possible, s'han d'utilitzar preferiblement servei a domicili i comandes 

per emportar. 

Durada 15 dies 

Adopció mesures 

restrictives 

DOGC RESOLUCIÓ SLT/2230/2020, de 15 de 

setembre, 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 

Girona i de Salt. 

Girona i Salt S'estableixen mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció de 

l'expansió de la pandèmia causada per la COVID-19 als municipis de Girona i de 

Salt. 

(…)-9 Activitats d'hoteleria i restauració En els establiments d'hostaleria i 

restauració el consum s'ha de realitzar sempre a la taula. En l'interior l'aforament 

es limita al 50% de l'autoritzat i 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. 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 

16/09/2020 01/10/2020 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8226/1812314.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8226/1812314.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8226/1812314.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8226/1812314.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8226/1812370.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8226/1812370.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8226/1812370.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8226/1812370.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8226/1812370.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8226/1812370.pdf
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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. Els establiments d'hoteleria i restauració han de disposar, 

en llocs visibles, de cartells indicatius de l'aforament autoritzat dels espais 

interiors i de la capacitat d'ocupació màxima de les terrasses i de la seva limitació 

al 50%. Sempre que sigui possible, s'han d'utilitzar preferiblement servei a 

domicili i comandes per emportar. 

Durada 15 dies 

Pròrroga i 

modificació de les 

mesures restrictives 

DOGC RESOLUCIÓ SLT/2252/2020, de 17 de 

setembre, per la qual es prorroguen i es 

modifiquen les mesures especials en 

matèria de salut pública per a la 

contenció del brot epidèmic de la 

pandèmia de la COVID-19 al municipi de 

Reus. 

Reus  Es prorroguen i es modifiquen, en els termes indicats en els apartats següents, 

les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot 

epidèmic de la pandèmia de COVID-19 adoptades per la Resolució SLT/2132/2020, 

de 3 de setembre, per al municipi de Reus. 

(…)-9 Activitats d'hoteleria i restauració En els establiments d'hostaleria i 

restauració el consum s'ha de realitzar sempre a la taula. En l'interior l'aforament 

es limita al 50% de l'autoritzat i 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. 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. Els establiments d'hoteleria i restauració han de disposar, en llocs 

visibles, de cartells indicatius de l'aforament autoritzat dels espais interiors i de la 

capacitat d'ocupació màxima de les terrasses i de la seva limitació al 50%. Sempre 

que sigui possible, s'ha d'utilitzar preferiblement el servei a domicili i comandes 

per emportar. 

Durada 7 dies 

18/09/2020 25/09/2020 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8228/1812808.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8228/1812808.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8228/1812808.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8228/1812808.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8228/1812808.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8228/1812808.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8228/1812808.pdf
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Modificació 

mesures àmbit 

cultural a 

deteminats 

municipis del 

Barcelonèsi Baix 

Llobregat 

 

DOGC RESOLUCIÓ SLT/2266/2020, de 21 de 

setembre, per la qual es modifica 

l'apartat 8 de la Resolució SLT/2228/2020, 

de 15 de setembre, per la qual es 

prorroguen i es modifiquen les mesures 

especials en matèria de salut pública per 

a la contenció del brot epidèmic de la 

pandèmia de la COVID-19 als municipis de 

Barcelona, Viladecans, el Prat de 

Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de 

Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant 

Just Desvern, Esplugues de Llobregat, 

l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i 

Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant 

Adrià de Besòs, Badalona, Sant Feliu de 

Llobregat, Castelldefels i Gavà 

Barcelona, Viladecans, 

el Prat de Llobregat, 

Sant Joan Despí, Sant 

Boi de Llobregat, 

Cornellà de Llobregat, 

Sant Just Desvern, 

Esplugues de 

Llobregat, l'Hospitalet 

de Llobregat, 

Montcada i Reixac, 

Santa Coloma de 

Gramenet, Sant Adrià 

de Besòs, Badalona, 

Sant Feliu de Llobregat, 

Castelldefels i Gavà. 

 

Es modifica, en els termes indicats en l'apartat següent, l'apartat 8 de la 

Resolució SLT/2228/2020, de 15 de setembre, per la qual es prorroguen i es 

modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció 

del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 als municipis de Barcelona, 

Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà 

de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de 

Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, 

Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Castelldefels i Gavà. 

Modificació de l'apartat 8 de la Resolució SLT/2228/2020, de 15 de setembre 

L'apartat 8 de la Resolució SLT/2228/2020, de 15 de setembre, queda redactat de 

la manera següent: “-8 Activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives i 

esportives 

22/09/2020 00 h del dia 

1 d'octubre 

de 2020 

 

 

 

Pròrroga i 

modificació 

mesures Actes 

religiosos 

 

 

 

 

DOGC 

 

RESOLUCIÓ SLT/2286/2020, de 22 de 

setembre, per la qual es modifica 

l'apartat 5 de la Resolució SLT/2228/2020, 

de 15 de setembre, per la qual es 

prorroguen i es modifiquen les mesures 

especials en matèria de salut pública per 

a la contenció del brot epidèmic de la 

pandèmia de la COVID-19 als municipis de 

Barcelona, Viladecans, el Prat de 

Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de 

Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant 

Just Desvern, Esplugues de Llobregat, 

l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i 

Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant 

Adrià de Besòs, Badalona, Sant Feliu de 

 

municipis de Barcelona, 

Viladecans, el Prat de 

Llobregat, Sant Joan 

Despí, Sant Boi de 

Llobregat, Cornellà de 

Llobregat, Sant Just 

Desvern, Esplugues de 

Llobregat, l'Hospitalet 

de Llobregat, 

Montcada i Reixac, 

Santa Coloma de 

Gramenet, Sant Adrià 

de Besòs, Badalona, 

Sant Feliu de Llobregat, 

 

Es modifica, en els termes indicats en l'apartat següent, l'apartat 5 de la 

Resolució SLT/2228/2020, de 15 de setembre, per la qual es prorroguen i es 

modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció 

del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 als municipis de es modifica, en 

els termes indicats en l'apartat següent, l'apartat 5 de la Resolució 

SLT/2228/2020, de 15 de setembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les 

mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot 

epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 als municipis de Barcelona, Viladecans, 

el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de 

Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, 

Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Badalona, 

Sant Feliu de Llobregat, Castelldefels i Gavà. 

Modificació de l'apartat 5 de la Resolució SLT/2228/2020, de 15 de setembre 

L'apartat 5 de la Resolució SLT/2228/2020, de 15 de setembre, queda redactat de 

 

 

 

 

 

23/09/2020 

 

 

 

 

fins a les 

00h del dia 

1 d'octubre 

de 2020 
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Llobregat, Castelldefels i Gavà. Castelldefels i Gavà. la manera següent: “-5 Actes religiosos Els actes religiosos, inclosos casaments, 

serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres han de limitar l'assistència 

al 50% de l'aforament.” 

Pròrroga i 

modificació 

mesures a 

Canovelles, 

Granollers i les 

Franqueses del 

Vallès (Vallès 

Oriental). 

DOGC RESOLUCIÓ SLT/2312/2020, de 23 de 

setembre, per la qual es prorroguen i es 

modifiquen les mesures especials en 

matèria de salut pública per a la 

contenció del brot epidèmic de la 

pandèmia de la COVID-19 als municipis de 

Canovelles, Granollers i les Franqueses 

del Vallès (Vallès Oriental). 

Canovelles, Granollers i 

les Franqueses del 

Vallès (Vallès Oriental). 

Es prorroguen i es modifiquen, en els termes indicats en els apartats següents, 

les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot 

epidèmic de la pandèmia de COVID-19 adoptades per la Resolució SLT/2160/2020, 

de 8 de setembre, per als municipis de Canovelles, Granollers i les Franqueses del 

Vallès (Vallès Oriental). 

(…) -9 Activitats d'hoteleria i restauració En els establiments d'hostaleria i 

restauració el consum s'ha de realitzar sempre en taula. En l'interior l'aforament 

es limita al 50% de l'autoritzat i s'ha 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. 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. Els establiments d'hoteleria i restauració han de disposar, en llocs 

visibles, de cartells indicatius de l'aforament autoritzat dels espais interiors i de la 

capacitat d'ocupació màxima de les terrasses i de la seva limitació al 50%. Sempre 

que sigui possible, s'han d'utilitzar preferiblement servei a domicili i comandes 

per emportar. 

Durada 15 dies 

24/09/2020 9/10/2020 

Pròrroga i 

modificació 

mesures Reus 

DOGC RESOLUCIÓ SLT/2313/2020, de 24 de 

setembre, per la qual es prorroguen i es 

modifiquen les mesures especials en 

matèria de salut pública per a la 

contenció del brot epidèmic de la 

pandèmia de la COVID-19 al municipi de 

Reus Es prorroguen i es modifiquen, en els termes indicats en els apartats següents, 

les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot 

epidèmic de la pandèmia de COVID-19 adoptades per la Resolució SLT/2252/2020, 

de 17 de setembre, per al municipi de Reus. 

(…)-9 Activitats d'hoteleria i restauració En els establiments d'hostaleria i 

restauració el consum s'ha de realitzar sempre a la taula. A l'interior, l'aforament 

25/09/2020 1/10/2020 
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Reus. es limita al 50% de l'autoritzat i 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. 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. Els establiments d'hoteleria i restauració han de disposar, en llocs 

visibles, de cartells indicatius de l'aforament autoritzat dels espais interiors i de la 

capacitat d'ocupació màxima de les terrasses i de la seva limitació al 50%. Sempre 

que sigui possible, s'ha d'utilitzar preferiblement el servei a domicili i les 

comandes per emportar. 

Durada 7 dies 

Adopció mesures a 

La Cerdanya 

DOGC RESOLUCIÓ SLT/2314/2020, de 24 de 

setembre, 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 la 

comarca de la Cerdanya. 

Municipis de La 

Cerdanya 

S'estableixen mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció de 

l'expansió de la pandèmia causada per la COVID-19 als municipis de la comarca de 

la Cerdanya, 

(…)-9 Activitats d'hoteleria i restauració En els establiments d'hostaleria i 

restauració el consum s'ha de realitzar sempre en taula. En l'interior l'aforament 

es limita al 50% de l'autoritzat i s'ha 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. 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. Els establiments d'hoteleria i restauració han de disposar, 

en llocs visibles, de cartells indicatius de l'aforament autoritzat dels espais 

interiors i de la capacitat d'ocupació màxima de les terrasses i de la seva limitació 

al 50%. Sempre que sigui possible, s'han d'utilitzar preferiblement servei a 

25/09/2020 9/10/2020 
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domicili i comandes per emportar. 

Durada 15 dies 

Pròrroga i 

modificació 

mesures Salut 

Pública 

DOGC RESOLUCIÓ SLT/2325/2020, de 25 de 

setembre, per la qual es prorroguen i 

modifiquen les mesures especials en 

matèria de salut pública per a la 

contenció del brot epidèmic de la 

pandèmia de COVID-19 al territori de 

Catalunya. 

Catalunya Es prorroguen i es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública 

per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 adoptades per 

la Resolució SLT/2207/2020, de 10 de setembre, per al territori de Catalunya. 

(…) -2 Reunions i/o trobades (familiars i de caràcter social) Es prohibeixen les 

trobades i reunions de més de sis persones, llevat que siguin convivents, tant en 

l'àmbit privat com en l'àmbit públic. En les reunions que concentrin fins a sis 

persones en espais públics no es permet el consum ni d'aliments ni de begudes. 

Així mateix, es limita a sis el nombre de persones que poden ocupar una taula o 

agrupacions de taules en els ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc DL B 

38014-2007 2/4 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 8234 - 26.9.2020 

CVE-DOGC-A-20269072-2020 establiments d'hoteleria i restauració, tant en espais 

interiors com en terrasses, sens perjudici del compliment d'altres limitacions 

establertes a l'activitat d'hoteleria i restauració en les resolucions amb mesures 

especials en matèria de salut pública per a la contenció de l'expansió de la 

pandèmia causada per la COVID-19 vigents en àmbits territorials específics. No es 

consideren incloses en aquesta prohibició les activitats laborals, les activitats de 

culte, actes religiosos, inclosos casaments, serveis religiosos, celebracions i 

cerimònies fúnebres, ni els mitjans de transport públic. També resten excloses de 

la present Resolució les activitats culturals, d'arts escèniques i musicals, cinema o 

exposicions tant en recintes estables, com ara teatres, cinemes, carpes de circ o 

similars, sempre que es compleixin les indicacions dels plans sectorials aprovats 

pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT. 

Durada 15 dies 

26/09/2020 10/10/2020 

Pròrroga i 

Modificació 

mesures a la 

comarca de La 

Noguera  

DOGC RESOLUCIÓ SLT/2394/2020, de 30 de 

setembre, per la qual es prorroguen i es 

modifiquen les mesures especials en 

matèria de salut pública per a la 

contenció del brot epidèmic de la 

Municipis de la 

Comarca de La 

Noguera  

Es prorroguen i es modifiquen, en els termes indicats en els apartats següents, 

les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot 

epidèmic de la pandèmia de COVID-19 adoptades per la Resolució SLT/2229/2020, 

de 15 de setembre, per als municipis de la comarca de la Noguera següents: Àger, 

Albesa, Algerri, Avellanes i Santa Linya, Balaguer, Bellcaire d'Urgell, Bellmunt 

01/10/2020 15/10/2020 
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pandèmia de la COVID-19 a determinats 

municipis de la comarca de la Noguera. 

d'Urgell, Camarasa, Castelló de Farfanya, Cubells, Ivars de Noguera, Menàrguens, 

Montgai, Os de Balaguer, Penelles, la Sentiu de Sió, Térmens, Torrelameu i 

Vallfogona de Balaguer. 

(…)-8 Activitats d'hoteleria i restauració En els establiments d'hostaleria i 

restauració el consum s'ha de realitzar sempre a la taula. A l'interior, l'aforament 

es limita al 50% de l'autoritzat i s'ha de garantir una distància mínima entre taules 

o agrupacions de taules d'1,5 metres. 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. 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. Els establiments d'hoteleria i restauració 

han de disposar, en llocs visibles, de cartells indicatius de l'aforament autoritzat 

dels espais interiors i de la capacitat d'ocupació màxima de les terrasses i de la 

seva limitació al 50%. Sempre que sigui possible, s'han d'utilitzar preferiblement 

el servei a domicili i les comandes per emportar. 

Durada 15 dies 

Pròrroga i 

modificació 

mesures 

DOGC RESOLUCIÓ SLT/2395/2020, de 30 de 

setembre, per la qual es prorroguen i es 

modifiquen les mesures especials en 

matèria de salut pública per a la 

contenció del brot epidèmic de la 

pandèmia de la COVID-19 als municipis de 

Girona i de Salt 

Girona i Salt Es prorroguen i es modifiquen, en els termes indicats en els apartats següents, 

les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot 

epidèmic de la pandèmia 

(…)-8 Activitats d'hoteleria i restauració En els establiments d'hostaleria i 

restauració el consum s'ha de realitzar sempre a la taula. A l'interior, l'aforament 

es limita al 50% de l'autoritzat i s'ha de garantir una distància mínima entre taules 

o agrupacions de taules d'1,5 metres. 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. 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. Els establiments d'hoteleria i restauració 

han de disposar, en llocs visibles, de cartells indicatius de l'aforament autoritzat 

dels espais interiors i de la capacitat d'ocupació màxima de les terrasses i de la 

1/10/2020 15/10/2020 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8238/1814663.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8238/1814663.pdf
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https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8238/1814732.pdf
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seva limitació al 50%. Sempre que sigui possible, s'han d'utilitzar preferiblement 

el servei a domicili i les comandes per emportar. 

Durada 15 dies 

Pròrroga i 

modificació 

mesures 

DOGC RESOLUCIÓ SLT/2396/2020, de 30 de 

setembre, per la qual es prorroguen i es 

modifiquen les mesures especials en 

matèria de salut pública per a la 

contenció del brot epidèmic de la 

pandèmia de la COVID-19 als municipis de 

Barcelona, Viladecans, el Prat de 

Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de 

Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant 

Just Desvern, Esplugues de Llobregat, 

l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i 

Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant 

Adrià de Besòs, Badalona, Sant Feliu de 

Llobregat, Castelldefels i Gavà. 

Barcelona, Viladecans, 

el Prat de Llobregat, 

Sant Joan Despí, Sant 

Boi de Llobregat, 

Cornellà de Llobregat, 

Sant Just Desvern, 

Esplugues de 

Llobregat, l'Hospitalet 

de Llobregat, 

Montcada i Reixac, 

Santa Coloma de 

Gramenet, Sant Adrià 

de Besòs, Badalona, 

Sant Feliu de Llobregat, 

Castelldefels i Gavà 

Es prorroguen i es modifiquen, en els termes indicats en els apartats següents, 

les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot 

epidèmic de la pandèmia. 

(…) -8 Activitats d'hoteleria i restauració En els establiments d'hostaleria i 

restauració el consum s'ha de realitzar sempre a la taula. A l'interior, l'aforament 

es limita al 50% de l'autoritzat i s'ha de garantir una distància mínima entre taules 

o agrupacions de taules d'1,5 metres. 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. 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. Els establiments d'hoteleria i restauració 

han de disposar, en llocs visibles, de cartells indicatius de l'aforament autoritzat 

dels espais interiors i de la capacitat d'ocupació màxima de les terrasses i de la 

seva limitació al 50%. Sempre que sigui possible, s'han d'utilitzar preferiblement 

el servei a domicili i les comandes per emportar. 

Durada 15 dies 

1/10/2020 15/10/2020 

S'estableixen 

mesures especials 

DOGC RESOLUCIÓ SLT/2397/2020, de 30 de 

setembre, 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 

Vic i de Manlleu. 

Vic i Manlleu S'estableixen mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció de 

l'expansió de la pandèmia causada per la COVID-19 als municipis de Vic i de 

Manlleu. 

(…) -8 Activitats d'hoteleria i restauració En els establiments d'hostaleria i 

restauració el consum s'ha de realitzar sempre a la taula. A l'interior, l'aforament 

es limita al 50% de l'autoritzat i s'ha de garantir una distància mínima entre taules 

o agrupacions de taules d'1,5 metres. 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. 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 

01/10/2020 15/10/2020 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8238/1814734.pdf
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https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8238/1814764.pdf
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les 00:00 hores. En els establiments hotelers, l'aforament dels espais comuns es 

limita al 50% de l'aforament autoritzat. Els establiments d'hoteleria i restauració 

han de disposar, en llocs visibles, de cartells indicatius de l'aforament autoritzat 

dels espais interiors i de la capacitat d'ocupació màxima de les terrasses i de la 

seva limitació al 50%. Sempre que sigui possible, s'han d'utilitzar preferiblement 

el servei a domicili i les comandes per emportar. 

Durada 15 dies 

S'estableixen 

mesures especials 

DOGC RESOLUCIÓ SLT/2452/2020, de 5 

d'octubre, 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 

Tortosa i de Roquetes (Baix Ebre) i 

d'Amposta (Montsià). 

Tortosa i de Roquetes 

(Baix Ebre) i d'Amposta 

(Montsià) 

 

s'estableixen mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció de 

l'expansió de la pandèmia causada per la COVID-19 als municipis de Tortosa i de 

Roquetes (Baix Ebre) i d'Amposta (Montsià) 

(…)-8 Activitats d'hoteleria i restauració En els establiments d'hostaleria i 

restauració el consum s'ha de realitzar sempre en taula. En l'interior l'aforament 

es limita al 50% de l'autoritzat i s'ha garantir una distància mínima entre taules o 

agrupacions de taules d'1,5 metres. 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. 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. Els establiments d'hoteleria i restauració 

han de disposar, en llocs visibles, de cartells indicatius de l'aforament autoritzat 

dels espais interiors i de la capacitat d'ocupació màxima de les terrasses i de la 

seva limitació al 50%. 

Sempre que sigui possible, s'han d'utilitzar preferiblement servei a domicili i 

comandes per emportar. 

Durada 15 dies 

6/10/2020 21/10/2020 

Pròrroga i 

modificació 

mesures 

DOGC RESOLUCIÓ SLT/2479/2020, de 8 

d'octubre, per la qual es prorroguen i es 

modifiquen les mesures especials en 

matèria de salut pública per a la 

contenció del brot epidèmic de la 

Canovelles, Granollers i 

les Franqueses del 

Vallès (Vallès Oriental) 

Es prorroguen i es modifiquen, en els termes indicats en els apartats següents, 

les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot 

epidèmic de la pandèmia de COVID-19 adoptades per la Resolució SLT/2312/2020, 

de 23 de setembre 

9/10/2020 23/10/2020 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8241/1815515.pdf
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pandèmia de la COVID-19 als municipis de 

Canovelles, Granollers i les Franqueses 

del Vallès (Vallès Oriental). 

(…)-9 Activitats d'hoteleria i restauració En els establiments d'hostaleria i 

restauració el consum s'ha de realitzar sempre en taula. En l'interior l'aforament 

es limita al 50% de l'autoritzat i s'ha garantir una distància mínima entre taules o 

agrupacions de taules d'1,5 metres, 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. 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. Els establiments d'hoteleria i restauració 

han de disposar, en llocs visibles, de cartells indicatius de l'aforament autoritzat 

dels espais interiors i de la capacitat d'ocupació màxima de les terrasses i de la 

seva limitació al 50%. Sempre que sigui possible, s'han d'utilitzar preferiblement 

servei a domicili i comandes per emportar. 

Durada 15 dies 

Pròrroga mesures 

especials 

DOGC RESOLUCIÓ SLT/2480/2020, de 8 

d'octubre, per la qual es prorroguen les 

mesures especials en matèria de salut 

pública per a la contenció del brot 

epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al 

territori de Catalunya. 

Catalunya Es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública per a la 

contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 adoptades per la 

Resolució SLT/2325/2020, de 25 de setembre, per al territori de 

Catalunya.Reunions i/o trobades (familiars i de caràcter social) Es prohibeixen les 

trobades i reunions de més de sis persones, llevat que siguin convivents, tant en 

l'àmbit privat com en l'àmbit públic. En les reunions que concentrin fins a sis 

persones en espais públics no es permet el consum ni d'aliments ni de begudes. 

Així mateix, es limita a sis el nombre de persones que poden ocupar una taula o 

agrupacions de taules en els establiments d'hoteleria i restauració, tant en espais 

interiors com en terrasses, sens perjudici del compliment d'altres limitacions 

establertes a l'activitat d'hoteleria i restauració en les resolucions amb mesures 

especials en matèria de salut pública per a la contenció de l'expansió de la 

pandèmia causada per la COVID-19 vigents en àmbits territorials específics. 

9/10/2020 23/10/2020 

Adopció noves 

mesures contenció 

DOGC RESOLUCIÓ SLT/2546/2020, de 15 

d'octubre, per la qual s'adopten noves 

mesures en matèria de salut pública per a 

la contenció del brot epidèmic de la 

pandèmia de COVID-19 al territori de 

Catalunya S'estableixen mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció de 

l'expansió de la pandèmia causada per la COVID-19 aplicables al territori de 

Catalunya. 

El concepte de bombolla fa referència a un grup de persones que es relacionen 

16/10/2020  
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Catalunya. entre si generant un espai de confiança i seguretat. La “bombolla de 

convivència” fa referència al grup de persones que conviuen sota el mateix 

sostre. Pot incloure també persones cuidadores i/o de suport imprescindibles per 

prevenir conseqüències negatives de l'aïllament social. El grup ha de ser el més 

estable possible. Els contactes fora de la “bombolla de convivència” s'han de 

limitar, tant com sigui possible, a les persones que integren la “bombolla 

ampliada” a què fa referència el paràgraf següent. La “bombolla ampliada” fa 

referència al grup de persones de la “bombolla de convivència” més un(s) 

altre(s) grup(s) acotat de persones, sempre les mateixes, i amb les quals es pot 

relacionar la “bombolla de convivència” amb diferents finalitats (relacions 

familiars, laborals, escolars, recreatives). El grup ha de ser el més estable 

possible. 

-9 Activitats relacionades amb el joc Se suspèn l'obertura al públic d'activitats de 

salons de jocs, casinos i sales de bingo.  

-10 Activitats d'hoteleria i restauració Se suspenen les activitats de restauració, 

en tot tipus de locals i establiments, que es poden prestar exclusivament 

mitjançant serveis d'entrega a domicili o recollida a l'establiment amb cita prèvia. 

Resten exclosos d'aquesta suspensió els restaurants dels hotels i altres 

allotjaments turístics, que poden romandre oberts sempre que sigui per a ús 

exclusiu dels seus clients, sens perjudici que també puguin prestar serveis 

d'entrega a domicili o recollida a l'establiment amb cita prèvia. També resten 

exclosos d'aquesta suspensió els serveis de restauració integrats en centres i 

serveis sanitaris, sociosanitaris i socials, incloent-hi les activitats de lleure infantil i 

juvenil, els menjadors escolars, i els serveis de menjador de caràcter social. En els 

establiments hotelers, l'aforament dels espais comuns es limita al 50% de 

l'aforament autoritzat, el qual estarà identificat en cartells visibles. 

Aquesta Resolució deixa sense efectes la Resolució SLT/2480/2020, de 8 

d'octubre, per la qual es prorroguen les mesures especials en matèria de salut 

pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 en el 

territori de Catalunya 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8248/1816959.pdf
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Modificació 

Resolució noves 

mesures 

 

 

 

 

 

 

DOGC 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓ SLT/2568/2020, de 19 

d'octubre, per la qual es modifica la 

Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, 

per la qual s'adopten noves mesures en 

matèria de salut pública per a la 

contenció del brot epidèmic de la 

pandèmia de COVID-19 al territori de 

Catalunya. 

 

 

 

 

 

 

Catalunya 

 

S'addiciona una nova lletra, la d), en l'apartat 5 de la Resolució SLT/2546/2020, de 

15 d'octubre, amb el redactat següent: “d) Les botigues de conveniència, els 

establiments comercials annexos a les gasolineres i els establiments de menys de 

300 metres quadrats de superfície de venda, i tots els establiments comercials 

ubicats en municipis turístics d'acord amb el que estableix l'article 38 de la Llei 

18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires, no poden romandre oberts ni 

portar a terme cap activitat de venda entre les 22.00 hores i les 07.00 hores.” --2 

Es modifica l'apartat 10 de la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, que 

queda redactat de la manera següent: “-10 Activitats d'hoteleria i restauració Se 

suspenen les activitats de restauració, en tot tipus de locals i establiments, que 

es poden prestar exclusivament mitjançant serveis d'entrega a domicili o 

recollida a l'establiment amb cita prèvia. Resten exclosos d'aquesta suspensió: -

els restaurants dels hotels i altres allotjaments turístics, que poden romandre 

oberts sempre que sigui per a ús exclusiu dels seus clients, sens perjudici que 

també puguin prestar serveis d'entrega a domicili o recollida a l'establiment amb 

cita prèvia, -els serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, 

sociosanitaris i socials, incloent-hi les activitats de lleure infantil i juvenil, els 

menjadors escolars i els serveis de menjador de caràcter social, -altres serveis de 

restauració de centres de formació no inclosos en el paràgraf anterior i els 

serveis de restauració dels centres de treball destinats a les persones 

treballadores. En les àrees de servei d'autopistes i altres vies, les activitats de 

restauració es poden prestar exclusivament mitjançant serveis d'entrega al 

mateix establiment, sense que es puguin utilitzar els espais interiors destinats al 

consum d'aliments i begudes, i garantint en tot cas en l'interior de l'establiment 

l'entrega individual i separada a cada client. En els establiments hotelers i altres 

establiments turístics, l'aforament dels espais comuns es limita al 50% de 

l'aforament autoritzat, el qual estarà identificat en cartells visibles.” 

 

 

 

 

 

 

 

20/10/2020 

 

 

 

 

 

 

00:00h del 

dia 31 

d'octubre 

de 2020 
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Declaració Estat 

d’Alarma 

 

 

 

BOE 

 

 

Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, 

por el que se declara el estado de alarma 

para contener la propagación de 

infecciones causadas por el SARS-CoV-2 

 

 

 

Nacional 

Declaració estat d'alarma 

Limitació de la llibertat de circulació de les persones en horari nocturn: Durant el 

període comprès entre les 23.00 i les 6.00 hores, les persones únicament podran 

circular per les vies o espais d'ús públic per a la realització de les determinades 

activitats 

L'autoritat competent delegada corresponent podrà determinar, en el seu àmbit 

territorial, que l'hora de començament de la limitació prevista en aquest article 

sigui entre les 22.00 i les 00.00 hores i l'hora de finalització d'aquesta limitació 

sigui entre les 5.00 i les 7.00 hores. 

Es restringeix l'entrada i sortida de persones del territori de cada comunitat 

autònoma i de cada ciutat amb Estatut d'autonomia excepte per a aquells 

desplaçaments, adequadament justificats  

La permanència de grups de persones en espais d'ús públic, tant tancats com a 

l'aire lliure, quedarà condicionada al fet que no se superi el número màxim de sis 

persones, tret que es tracti de convivents 

  

00:00 

horae del 

día 9 de 

noviembre 

de 2020 

 

 

Pròrroga Estat 

d’Alarma 

 

 

BOE 

Resolución de 29 de octubre de 2020, del 

Congreso de los Diputados, por la que se 

ordena la publicación del Acuerdo de 

autorización de la prórroga del estado de 

alarma declarado por el Real Decreto 

926/2020, de 25 de octubre, por el que se 

declara el estado de alarma para 

contener la propagación de infecciones 

causadas por el SARS-CoV-2 

 

 

Nacional 

  

00:00 

hores del 

día 9 de 

noviembre 

de 2020 

 

00:00 

hores del 

día 9 de 

mayo de 

2021 

Adopció mesures 

davant declaración 

Estat d’Alarma 

DOGC 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 

 Catalunya 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 

25/10/2020  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-12898
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-12898
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-12898
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-12898
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-13492
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-13492
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-13492
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-13492
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-13492
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-13492
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-13492
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-13492
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-13492
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8254/1818443.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8254/1818443.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8254/1818443.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8254/1818443.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8254/1818443.pdf
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provocada per la COVID19. 

Adopciói mesures 

restricciço mobilitat  

(toc de queda) 

DOGC RESOLUCIÓ SLT/2620/2020, de 25 

d'octubre, per la qual s'adopten mesures 

de salut pública, de restricció de la 

mobilitat nocturna, per a la contenció del 

brot epidèmic de la pandèmia de COVID-

19 al territori de Catalunya. 

Catalunya Mesures de restricció de la mobilitat nocturna per a la contenció del brot 

epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya Resten prohibits 

tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 hores i 

les 06.00 hores. S'exclouen d'aquesta prohibició els següents desplaçaments de 

caràcter essencial, que caldrà justificar adequadament. 

Horaris de tancament L'horari d'obertura al públic de les activitats de serveis i de 

comerç minorista i de restauració, i de les activitats culturals, d'espectacles 

públics, recreatives i esportives autoritzades d'acord amb la Resolució 

SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, modificada per la Resolució SLT/2568/ 2020, de 

19 d'octubre, o, si escau, resolució que la substitueixi, és el corresponent a cada 

activitat, sense que en cap cas pugui superar les 21.00 hores o les 22.00 hores en 

cas d'activitats culturals i espectacles públics i de l'activitat de prestació de 

serveis de restauració a domicili, tret de les activitats de caràcter essencial 

establertes a l'annex 2 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la 

Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública. 

Durada 15 dies 

25/10/2020 8/10/2020 

Correcció errades DOGC CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució 

SLT/2620/2020, de 25 d'octubre, per la 

qual s'adopten mesures de salut pública, 

de restricció de la mobilitat nocturna, per 

a la contenció del brot epidèmic de la 

pandèmia de COVID-19 al territori de 

Catalunya (DOGC núm. 8254, de 

25.10.2020). 

Catalunya    

Pròrroga mesures 

contenció 

DOGC RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, de 29 

d'octubre, per la qual es prorroguen i es 

modifiquen les mesures en matèria de 

salut pública per a la contenció del brot 

epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al 

Catalunya Es prorroguen determinades mesures especials en matèria de salut pública per a 

la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 adoptades per la 

Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures 

en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia 

de COVID-19 al territori de Catalunya. Així mateix, es limita l'entrada i la sortida 

30/10/2020 13/11/2020 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8254/1818443.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8254/1818441.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8254/1818441.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8254/1818441.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8254/1818441.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8254/1818441.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8254/1818441.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8256/1818728.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8256/1818728.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8256/1818728.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8256/1818728.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8256/1818728.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8256/1818728.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8256/1818728.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8256/1818728.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8259/1819636.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8259/1819636.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8259/1819636.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8259/1819636.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8259/1819636.pdf
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territori de Catalunya. de persones de Catalunya i de l'àmbit territorial municipal i s'amplien les mesures 

restrictives en relació amb diverses activitats. 

Queda restringida l'entrada i sortida de persones del territori de Catalunya, 

excepte per a aquells desplaçaments, adequadament justificats. Addicionalment, 

durant el temps de vigència de l'esmentada mesura de restricció, des de les 

06.00 hores de divendres fins a les 06.00 hores de dilluns, queda limitada 

l'entrada i sortida de persones de cada terme municipal, 

La “bombolla de convivència” fa referència al grup de persones que conviuen 

sota el mateix sostre. Pot incloure també persones cuidadores i/o de suport 

imprescindibles per prevenir conseqüències negatives de l'aïllament social. El 

grup ha de ser tan estable com sigui possible. Els contactes fora de la “bombolla 

de convivència” s'han de limitar, tant com sigui possible, a les persones que 

integren la “bombolla ampliada” a què fa referència el paràgraf següent. La 

“bombolla ampliada” fa referència al grup de persones de la “bombolla de 

convivència” més un altre grup o uns altres grups acotats de persones, sempre 

les mateixes, i amb les quals es pot relacionar la “bombolla de convivència” amb 

diferents finalitats (relacions familiars, laborals, escolars, recreatives). El grup ha 

de ser tan estable com sigui possible. 

Es prohibeixen les trobades i reunions de més de sis persones, llevat que 

pertanyin a la “bombolla de convivència” a què fa referència l'apartat 3 de la 

Resolució, tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic. 2. En les reunions que 

concentrin fins a sis persones en espais públics no es permet el consum ni 

d'aliments ni de begudes. S'exceptuen de la prohibició de consum d'aliments i 

begudes en espais púbics els àpats que es puguin fer a l'aire lliure en les sortides 

escolars i en l'àmbit de les activitats d'intervenció socioeducativa. 

10 Activitats relacionades amb el joc Se suspèn l'obertura al públic d'activitats de 

salons de jocs, casinos i sales de bingo.  

-11 Activitats d'hoteleria i restauració 1. Se suspèn l'obertura al públic dels serveis 

de restauració en tot tipus de locals i establiments. Els serveis de restauració es 

poden continuar prestant exclusivament mitjançant serveis d'entrega a domicili 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8259/1819636.pdf
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o recollida a l'establiment. 2. Resten exclosos d'aquesta suspensió: Els 

restaurants dels hotels i altres allotjaments turístics, que poden romandre oberts 

sempre que sigui per a ús exclusiu dels seus clients, sense perjudici que també 

puguin prestar serveis de lliurament a domicili o recollida a l'establiment. Els 

serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i 

socials, incloent-hi les activitats de lleure infantil i juvenil, els menjadors escolars i 

els serveis de menjador de caràcter social. Altres serveis de restauració de 

centres de formació no inclosos en el paràgraf anterior i els serveis de 

restauració dels centres de treball destinats a les persones treballadores. 3. En 

les àrees de servei d'autopistes i altres vies, les activitats de restauració es poden 

prestar exclusivament mitjançant serveis de lliurament al mateix establiment. 

Durada 15 dies 

Pròrroga mesures 

restricció mobilitat 

nocturna 

DOGC RESOLUCIÓ SLT/2811/2020, de 6 de 

novembre, per la qual es prorroguen les 

mesures de salut pública, de restricció de 

la mobilitat nocturna, per a la contenció 

del brot epidèmic de la pandèmia de 

COVID-19 al territori de Catalunya. 

Catalunya Es prorroguen les mesures de restricció de la mobilitat nocturna per a la 

contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya 

previstes a la Resolució SLT/2620/2020, de 25 d'octubre, en els termes següents: 

Resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre 

les 22.00 hores i les 06.00 hores. S'exclouen d'aquesta prohibició els 

desplaçaments de caràcter essencial, que caldrà justificar adequadament. 

L'horari d'obertura al públic de les activitats permeses per resolució de les 

autoritats integrants del Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT per 

a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt 

risc és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar la 

franja entre les 06.00 hores i les 21.00 hores, o la franja entre les 06.00 hores i les 

22.00 hores per a la recollida a l'establiment en els serveis de restauració. En el 

cas de l'activitat de prestació de serveis de restauració a domicili, aquesta es pot 

prestar en la franja compresa entre les 06.00 hores i les 23.00 hores. S'exceptuen 

d'aquesta limitació les activitats de caràcter esencial. 

Durada 15 dies 

9/11/2020 23/11/2020 

Pròrroga i 

modificació 

DOGC RESOLUCIÓ SLT/2875/2020, de 12 de 

novembre, per la qual es prorroguen i es 

Catalunya Es prorroguen i es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública 

per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de 

14/11/2020 00.00 

hores del 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8266/1820921.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8266/1820921.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8266/1820921.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8266/1820921.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8266/1820921.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8266/1820921.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8271/1822079.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8271/1822079.pdf


Resum de les Restriccions decretades pel Govern d’Espanya i de la Generalitat arrel de la COVID 19 i que afecten Hostaleria i Restauració 

 

 

Pàgina | 44  

Revissió 23/05/2021 

 

mesures  modifiquen les mesures en matèria de 

salut pública per a la contenció del brot 

epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al 

territori de Catalunya. 

Catalunya adoptades per la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual 

es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la 

contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, 

en els termes indicats en els apartats següents d'aquesta Resolució. Així mateix, 

es prorroguen les mesures de restricció de la mobilitat nocturna adoptades per 

la Resolució SLT/2811/2020, de 6 de novembre, per la qual es prorroguen les 

mesures de salut pública, de restricció de la mobilitat nocturna, per a la 

contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. 

Queda restringida l'entrada i sortida de persones del territori de Catalunya, 

excepte per a aquells desplaçaments, adequadament justificats. Addicionalment, 

durant el temps de vigència de l'esmentada mesura de restricció, des de les 

06.00 hores de divendres fins a les 06.00 hores de dilluns, queda limitada 

l'entrada i sortida de persones de cada terme municipal, amb les excepcions 

Mesures de restricció de la mobilitat nocturna Resten prohibits tots els 

desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 hores i les 

06.00 hores. S'exclouen d'aquesta prohibició els desplaçaments de caràcter 

esencial 

Horaris de tancament L'horari d'obertura al públic de les activitats permeses per 

aquesta Resolució és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui 

superar la franja entre les 06.00 hores i les 21.00 hores, o la franja entre les 06.00 

hores i les 22.00 hores per a la recollida a l'establiment en els serveis de 

restauració. En el cas de l'activitat de prestació de serveis de restauració a 

domicili, aquesta es pot prestar en la franja compresa entre les 06.00 hores i les 

23.00 hores. Les botigues de conveniència, els establiments comercials annexos 

a les gasolineres, i els establiments de menys de 300 metres quadrats de 

superfície de venda, i tots els establiments comercials ubicats en municipis 

turístics d'acord amb el que estableix l'article 38 de la Llei 18/2017, d'1 d'agost, de 

comerç, serveis i fires, no poden romandre oberts ni portar a terme cap activitat 

de venda entre les 21.00 i les 06.00 hores. S'exceptuen d'aquesta limitació les 

activitats de caràcter esencial. 

-12 Activitats relacionades amb el joc Se suspèn l'obertura al públic d'activitats de 

dia 23 de 

novembre 

de 2020 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8271/1822079.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8271/1822079.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8271/1822079.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8271/1822079.pdf
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salons de jocs, casinos i sales de bingo.  

-13 Activitats d'hoteleria i restauració 1. Se suspèn l'obertura al públic dels serveis 

de restauració en tot tipus de locals i establiments. Els serveis de restauració es 

poden continuar prestant exclusivament mitjançant serveis d'entrega a domicili 

o recollida a l'establiment. 2. Resten exclosos d'aquesta suspensió: - Els 

restaurants dels hotels i altres allotjaments turístics, que poden romandre oberts 

sempre que sigui per a ús exclusiu dels seus clients allotjats, sense perjudici que 

també puguin prestar serveis de lliurament a domicili o recollida a l'establiment. - 

Els serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i 

socials, incloent-hi les activitats de lleure infantil i juvenil, els menjadors escolars i 

els serveis de menjador de caràcter social. - Altres serveis de restauració de 

centres de formació no inclosos en el paràgraf anterior i els serveis de 

restauració dels centres de treball destinats a les persones treballadores. 3. En 

les àrees de servei d'autopistes i altres vies, les activitats de restauració es poden 

prestar exclusivament mitjançant serveis de lliurament al mateix establiment, 

amb l'excepció dels serveis de restauració per a transportistes professionals en 

ruta, i sempre aplicant de manera rigorosa les mesures higièniques i de seguretat 

establertes en el pla sectorial de restauració aprovat pel Comitè de Direcció del 

Pla d'actuació del PROCICAT. 

Aquesta Resolució deixa sense efectes la Resolució SLT/2811/2020, de 6 de 

novembre, per la qual es prorroguen les mesures de salut pública, de restricció 

de la mobilitat nocturna, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de 

COVID-19 al territori de Catalunya. 

Pròrroga i 

modificasció 

mesures contenció: 

Reobertura amb 

limitacions de 

l’hostaleria i la 

restauració 

DOGC RESOLUCIÓ SLT/2983/2020, de 21 de 

novembre, per la qual es prorroguen i es 

modifiquen les mesures en matèria de 

salut pública per a la contenció del brot 

epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al 

territori de Catalunya. 

Catalunya es prorroguen i es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública 

per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de 

Catalunya adoptades per la Resolució SLT/2875/2020, de 12 de novembre, per la 

qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a 

la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de 

Catalunya. 

Queda restringida l'entrada i sortida de persones del territori de Catalunya, 

excepte per a aquells desplaçaments, adequadament justificats. Addicionalment, 

23/11/2020 6/12/2020 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8277/1823181.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8277/1823181.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8277/1823181.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8277/1823181.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8277/1823181.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8277/1823181.pdf
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durant el temps de vigència de l'esmentada mesura de restricció, des de les 

06.00 hores de divendres fins a les 06.00 hores de dilluns, queda limitada 

l'entrada i sortida de persones de cada terme municipal, amb les excepcions 

previstes. Addicionalment, durant el temps de vigència de l'esmentada mesura 

de restricció, des de les 06.00 hores de divendres fins a les 06.00 hores de 

dilluns, queda limitada l'entrada i sortida de persones de cada terme municipal, 

amb les excepcions previstes en el punt anterior. 

concepte de bombolla 

Resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre 

les 22.00 hores i les 06.00 hores. S'exclouen d'aquesta prohibició els següents 

desplaçaments de caràcter essencial, que caldrà justificar. 

Horaris de tancament L'horari d'obertura al públic de les activitats permeses per 

aquesta Resolució és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui 

superar la franja entre les 06.00 hores i les 21.00 hores, en general; la franja entre 

les 06:00 hores i les 21:30 hores, en el cas de restauració per a consum a 

l'establiment, o la franja entre les 06.00 hores i les 22.00 hores, en cas d'activitats 

culturals i per a la recollida a l'establiment en els serveis de restauració. En el cas 

de l'activitat de prestació de serveis de restauració a domicili, aquesta es pot 

prestar en la franja compresa entre les 06.00 hores i les 23.00 hores. Les 

botigues de conveniència, els establiments comercials annexos a les gasolineres, 

i els establiments de menys de 300 metres quadrats de superfície de venda, i tots 

els establiments comercials ubicats en municipis turístics d'acord amb el que 

estableix l'article 38 de la Llei 18/2017, d'1 d'agost, de comerç, serveis i fires, no 

poden romandre oberts ni portar a terme cap activitat de venda entre les 21.00 i 

les 06.00 hores. S'exceptuen d'aquesta limitació les activitats de caràcter 

essencial establertes a l'annex 2 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de 

modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública. En cap cas 

aquest caràcter essencial s'aplica a la venta de begudes alcohòliques en horari 

entre les 21.00 i les 6.00 hores. 

-12 Activitats relacionades amb el joc Se suspèn l'obertura al públic d'activitats de 
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salons de jocs, casinos i sales de bingo.  

-13 Activitats d'hostaleria i restauració Els establiments d'hostaleria i restauració 

poden obrir amb subjecció a les condicions següents: - El consum s'ha de 

realitzar sempre a la taula. - En l'interior, l'aforament es limita al 30% de 

l'autoritzat i s'ha garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos 

metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. S'ha de 

garantir la ventilació de l'espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de 

ventilació. - A les terrasses s'ha de garantir una distància mínima degudament 

senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o grups de taules 

diferents. - Es limita a quatre el nombre màxim de comensals per taula o 

agrupació de taules, llevat que pertanyin a la “bombolla de convivència” a què fa 

referència l'apartat 3 d'aquesta Resolució. - S'ha de garantir la distància d'un 

metre entre persones d'una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin 

a la “bombolla de convivència”. El tipus i mida de taula ha de permetre que es 

garanteixin aquestes distàncies. - No es pot dur a terme servei en taula més enllà 

de les 21:30 hores. A partir d'aquesta hora l'establiment només pot dur a terme 

activitat de restauració per servir a domicili o per a recollida dels clients a 

l'establiment, d'acord amb el règim horari establert a l'apartat 5 d'aquesta 

Resolució. - S'han de complir sempre totes les indicacions del Pla sectorial de la 

restauració aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT. 

-17 Congressos, convencions, fires comercials i festes majors Queda suspesa la 

celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials, festes majors 

i altres festes que puguin suposar la celebració d'actes amb risc de generar 

aglomeracions de persones. 

Durada 14 dies 

Correcció errades 

Resolució 

SLT/2983/2020 

DOGC CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució 

SLT/2983/2020, de 21 de novembre, per la 

qual es prorroguen i es modifiquen les 

mesures en matèria de salut pública per a 

la contenció del brot epidèmic de la 

pandèmia de COVID-19 al territori de 

Catalunya “1. Els locals i els espais en què es desenvolupen activitats culturals d'arts 

escèniques i musicals, com ara teatres, cinemes i auditoris, amb programació 

artística estable, tant en recintes tancats com a l'aire lliure, i els espais 

especialment habilitats per a la realització d'espectacles públics, poden obrir 

limitant l'aforament al 50% de l'autoritzat i amb un nombre màxim de 500 

persones per sessió o actuació, totes assegudes i sempre que es garanteixi una 
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https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8277A/1823186.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8277A/1823186.pdf


Resum de les Restriccions decretades pel Govern d’Espanya i de la Generalitat arrel de la COVID 19 i que afecten Hostaleria i Restauració 

 

 

Pàgina | 48  

Revissió 23/05/2021 

 

Catalunya (DOGC núm. 8277, de 

21.11.2020). 

bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes 

de ventilació. En el cas dels locals o establiments amb llicència o que hagin 

presentat la comunicació prèvia com a sales de concert, els són aplicables les 

limitacions assenyalades al paràgraf anterior, i no es permet que s'hi dugui a 

terme el servei de bar. Pel que fa als establiments o locals amb llicència o que 

hagin presentat la comunicació prèvia com a restaurants musicals o com a cafès 

teatre i cafès concert, els és d'aplicació el que s'estableix en relació amb les 

activitats d'hostaleria i restauració a l'apartat 13.” 

Pròrroga mesures 

contenció 

DOGC RESOLUCIÓ SLT/3177/2020, de 4 de 

desembre, per la qual es prorroguen les 

mesures en matèria de salut pública per a 

la contenció del brot epidèmic de la 

pandèmia de COVID-19 al territori de 

Catalunya. 

Catalunya Es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública per a la 

contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya 

adoptades per la Resolució SLT/2983/2020, de 21 de novembre, per la qual es 

prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la 

contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya 

Queda restringida l'entrada i sortida de persones del territori de Catalunya, 

excepte per a aquells desplaçaments, adequadament justificats. Addicionalment, 

durant el temps de vigència de l'esmentada mesura de restricció, des de les 

06.00 hores de divendres fins a les 06.00 hores de dilluns, queda limitada 

l'entrada i sortida de persones de cada terme municipal. 

Resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre 

les 22.00 hores i les 06.00 hores. S'exclouen d'aquesta prohibició els següents 

desplaçaments de caràcter essencial, que caldrà justificar adequadament. 

Horaris de tancament L'horari d'obertura al públic de les activitats permeses per 

aquesta Resolució és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui 

superar la franja entre les 06.00 hores i les 21.00 hores, en general; la franja entre 

les 06:00 hores i les 21:30 hores, en el cas de restauració per a consum a 

l'establiment, o la franja entre les 06.00 hores i les 22.00 hores, en cas d'activitats 

culturals i per a la recollida a l'establiment en els serveis de restauració. En el cas 

de l'activitat de prestació de serveis de restauració a domicili, aquesta es pot 

prestar en la franja compresa entre les 06.00 hores i les 23.00 hores. Les 

botigues de conveniència, els establiments comercials annexos a les gasolineres, 

i els establiments de menys de 300 metres quadrats de superfície de venda, i tots 

7/12/2020 21/12/2020 
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els establiments comercials ubicats en municipis turístics d'acord amb el que 

estableix l'article 38 de la Llei 18/2017, d'1 d'agost, de comerç, serveis i fires, no 

poden romandre oberts ni portar a terme cap activitat de venda entre les 21.00 i 

les 06.00 hores. S'exceptuen d'aquesta limitació les activitats de caràcter 

essencial establertes a l'annex 2 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de 

modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública. En cap cas 

aquest caràcter essencial s'aplica a la venda de begudes alcohòliques en horari 

entre les 21.00 i les 6.00 hores. 

Activitats relacionades amb el joc Se suspèn l'obertura al públic d'activitats de 

salons de jocs, casinos i sales de bingo. 

Activitats d'hostaleria i restauració Els establiments d'hostaleria i restauració 

poden obrir amb subjecció a les condicions següents: - El consum s'ha de 

realitzar sempre a la taula. - En l'interior, l'aforament es limita al 30% de 

l'autoritzat i s'ha garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos 

metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. S'ha de 

garantir la ventilació de l'espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de 

ventilació. - A les terrasses s'ha de garantir una distància mínima degudament 

senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o grups de taules 

diferents. - Es limita a quatre el nombre màxim de comensals per taula o 

agrupació de taules, llevat que pertanyin a la “bombolla de convivència” a què fa 

referència l'apartat 3 d'aquesta Resolució. - S'ha de garantir la distància d'un 

metre entre persones d'una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin 

a la “bombolla de convivència”. El tipus i mida de taula ha de permetre que es 

garanteixin aquestes distàncies. - No es pot dur a terme servei en taula més enllà 

de les 21:30 hores. A partir d'aquesta hora l'establiment només pot dur a terme 

activitat de restauració per servir a domicili o per a recollida dels clients a 

l'establiment, d'acord amb el règim horari establert a l'apartat 5 d'aquesta 

Resolució. - S'han de complir sempre totes les indicacions del Pla sectorial de la 

restauració aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT. 

Durada 14 dies 
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Pròrroga i 

modificació 

mesures 

DOGC RESOLUCIÓ SLT/3268/2020, de 12 de 

desembre, per la qual es prorroguen i es 

modifiquen les mesures en matèria de 

salut pública per a la contenció del brot 

epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al 

territori de Catalunya. 

Catalunya Es prorroguen i es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública 

per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de 

Catalunya adoptades per la Resolució SLT/3177/2020, de 4 de desembre, per la 

qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del 

brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. 

Queda restringida l'entrada i sortida de persones del territori de Catalunya, 

excepte per a aquells desplaçaments, adequadament justificats. Addicionalment, 

durant el temps de vigència de l'esmentada mesura de restricció, des de les 

06.00 hores de divendres fins a les 06.00 hores de dilluns, queda limitada 

l'entrada i sortida de persones de cada comarca, amb les excepcions previstes en 

el punt anterior 

Concepte bombolla: familiar i convivència 

Es prohibeixen les trobades i reunions de més de sis persones, llevat que 

pertanyin a la “bombolla de convivència” tant en l'àmbit privat com en l'àmbit 

públic. En les reunions que concentrin fins a sis persones en espais públics no es 

permet el consum ni d'aliments ni de begudes excepte one stigui permès. 

Resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre 

les 22.00 hores i les 06.00 hores. S'exclouen d'aquesta prohibició els següents 

desplaçaments de caràcter essencial, 

Horaris de tancament L'horari d'obertura al públic de les activitats permeses per 

aquesta Resolució és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui 

superar la franja entre les 06.00 hores i les 21.00 hores, en general; la franja entre 

les 06:00 hores i les 21:30 hores, en el cas de restauració per a consum a 

l'establiment, tret del cas de restauració en àrees de servei de vies de 

comunicació que no resta subjecta a cap franja, o la franja entre les 06.00 hores i 

les 22.00 hores, en cas d'activitats culturals i per a la recollida a l'establiment en 

els serveis de restauració. En el cas de l'activitat de prestació de serveis de 

restauració a domicili, aquesta es pot prestar en la franja compresa entre les 

06.00 hores i les 23.00 hores. Les botigues de conveniència, els establiments 

comercials annexos a les gasolineres, i els establiments de menys de 300 metres 

14/12/2020 27/12/2020 
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quadrats de superfície de venda, i tots els establiments comercials ubicats en 

municipis turístics d'acord amb el que estableix l'article 38 de la Llei 18/2017, d'1 

d'agost, de comerç, serveis i fires, no poden romandre oberts ni portar a terme 

cap activitat de venda entre les 21.00 i les 06.00 hores. S'exceptuen d'aquesta 

limitació les activitats de caràcter essencial establertes a l'annex 2 del Decret llei 

27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut 

pública. En cap cas aquest caràcter essencial s'aplica a la venda de begudes 

alcohòliques en horari entre les 21.00 i les 6.00 hores 

Es prohibeixen les trobades i reunions de més de sis persones, llevat que 

pertanyin a la “bombolla de convivència” 

Activitats relacionades amb el joc Se suspèn l'obertura al públic d'activitats de 

salons de jocs, casinos i sales de bingo.  

-13 Activitats d'hostaleria i restauració Els establiments d'hostaleria i restauració 

poden obrir amb subjecció a les condicions següents: - El consum s'ha de 

realitzar sempre a la taula. - En l'interior, l'aforament es limita al 30% de 

l'autoritzat i s'ha garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos 

metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. S'ha de 

garantir la ventilació de l'espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de 

ventilació. - A les terrasses s'ha de garantir una distància mínima degudament 

senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o grups de taules 

diferents. - Es limita a quatre el nombre màxim de comensals per taula o 

agrupació de taules, llevat que pertanyin a la “bombolla de convivència” a què fa 

referència l'apartat 3 d'aquesta Resolució. - S'ha de garantir la distància d'un 

metre entre persones d'una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin 

a la “bombolla de convivència”. El tipus i mida de taula han de permetre que es 

garanteixin aquestes distàncies. - No es pot dur a terme servei en taula més enllà 

de les 21:30 hores. A partir d'aquesta hora l'establiment només pot dur a terme 

activitat de restauració per servir a domicili o per a recollida dels clients a 

l'establiment, d'acord amb el règim horari establert a l'apartat 5 d'aquesta 

Resolució. - S'han de complir sempre totes les indicacions del Pla sectorial de la 

restauració aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT. 
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Durada 14 dies 

Pròrroga i 

modificació 

mesures contenció 

Mobilitat Festes, 

alteració núm. 

membres grups 

bombolla, Nadal 

Sant Esve i Reis 

DOGC RESOLUCIÓ SLT/3354/2020, de 19 de 

desembre, per la qual es prorroguen i es 

modifiquen les mesures en matèria de 

salut pública per a la contenció del brot 

epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al 

territori de Catalunya. 

Catalunya Es prorroguen i es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública 

per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de 

Catalunya adoptades per la Resolució SLT/3268/2020, de 12 de desembre, per la 

qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a 

la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de 

Catalunya. 

Queda restringida l’entrada i sortida de persones del territori de Catalunya, 

excepte per a aquells desplaçaments, adequadament justificats. 

Específicament per al període comprès entre el dia 23 de desembre de 2020 i el 

dia 6 de gener de 2021, ambdós inclosos, s’autoritzen, a més dels desplaçaments 

justificats, els desplaçaments d’entrada i sortida del territori de Catalunya per 

anar i tornar al lloc de residència habitual de familiars o persones properes dels 

qui es desplacin per a visitar-los, complint-se en tot moment els límits a la 

permanència de grups de persones que siguin aplicables d’acord amb l’apartat 8. 

Queda limitada l’entrada i sortida de persones de cada comarca, amb les 

excepcions justificades previstes a l’apartat 2.1. A més, durant la vigència 

d'aquesta mesura es permet que les persones que integren la bombolla de 

convivència s’estableixin en una comarca diferent de la comarca on resideixen 

habitualment, sempre que es mantingui la integritat de l'esmentada bombolla i 

es compleixin les mesures relatives a reunions i trobades familiars i de caràcter 

social d’acord amb l’apartat 8. Així mateix, durant el període comprès entre el dia 

23 de desembre de 2020 i el dia 6 de gener de 2021, ambdós inclosos, s’autoritzen 

els desplaçaments a poblacions d’altres comarques que siguin lloc de residència 

habitual de familiars o persones properes dels qui es desplacin per a visitar-los. 

Resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre 

les 22.00 hores i les 06.00 hores. 

Sens perjudici de l’esmentat, la limitació de la llibertat de circulació de les 

persones en horari nocturn s’amplia, fins a les 1:00 hores, les nits del 24 al 25 de 

desembre de 2020 i del 31 de desembre de 2020 a l’1 de gener de 2021, i fins a les 

21/12/2020 00:00 

hores del 

dia 11 de 

gener de 

2021 
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23:00 hores la nit del 5 de gener de 2021 i únicament per permetre el retorn al 

domicili. En cap cas, durant aquestes ampliacions horàries es permeten els 

desplaçaments a diferents trobades socials. Durant els horaris de restricció de la 

mobilitat previstos, es permet la circulació de vehicles per als desplaçaments 

permesos.. 

Horaris de tancament L’horari d’obertura al públic de les activitats permeses per 

aquesta Resolució és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui 

superar la franja entre les 06.00 hores i les 21.00 hores, en general; la franja entre 

les 06.00 hores i les 22.00 hores per a la recollida a l’establiment en els serveis de 

restauració, i la franja entre les 06.00 hores i les 23.00 hores per a l’activitat de 

prestació de serveis de restauració a domicili. La restauració en àrees de servei 

de vies de comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap 

franja horària. Les botigues de conveniència, els establiments comercials 

annexos a les gasolineres i els establiments de menys de 300 metres quadrats de 

superfície de venda, i tots els establiments comercials ubicats en municipis 

turístics d’acord amb el que estableix l’article 38 de la Llei 18/2017, d’1 d’agost, de 

comerç, serveis i fires, no poden romandre oberts ni portar a terme cap activitat 

de venda entre les 21.00 i les 06.00 hores. S’exceptuen d’aquesta limitació les 

activitats de caràcter essencial establertes a l’annex 2 del Decret llei 27/2020, de 

13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública. En 

cap cas aquest caràcter essencial s’aplica a la venda de begudes alcohòliques en 

horari entre les 21.00 i les 6.00 hores. 

Es prohibeixen les trobades i reunions de més de sis persones, llevat que 

pertanyin a la bombolla de convivència, tant en l’àmbit privat com en l’àmbit 

públic. Excepcionalment, les trobades amb familiars o persones properes per a la 

celebració dels àpats dels dies 24, 25, 26 i 31 de desembre de 2020 i dels dies 1, 5 i 

6 de gener de 2021 queden condicionades al fet que no se superi el nombre 

màxim de deu persones, llevat que es tracti de convivents, i que no se superin les 

dues bombolles de convivència, sens perjudici del que s’estableix per a les 

celebracions en establiments de restauració en l’apartat 14. 

Activitats relacionades amb el joc Se suspèn l’obertura al públic d’activitats de 

salons de jocs, casinos i sales de bingo. -14 Activitats d’hostaleria i restauració Els 
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establiments d’hostaleria i restauració poden obrir amb subjecció a les 

condicions següents: - El consum s’ha de realitzar sempre a la taula. - En l’interior, 

l’aforament es limita al 30% de l’autoritzat i s’ha garantir una distància mínima 

degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o 

agrupacions de taules diferents. S’ha de garantir la ventilació de l’espai 

mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació. - A les terrasses s’ha 

de garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre 

comensals de taules o grups de taules diferents. - Es limita a quatre el nombre 

màxim de comensals per taula o agrupació de taules, llevat que pertanyin a la 

bombolla de convivència. Excepcionalment, en els serveis corresponents als 

àpats dels dies 24, 25, 26 i 31 de desembre de 2020 i dels dies 1, 5 i 6 de gener de 

2021, el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules s’estableix 

en sis persones, llevat que siguin convivents, sempre que pertanyin com a màxim 

a dues bombolles de convivència. - S’ha de garantir la distància d’un metre entre 

persones d’una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la 

bombolla de convivència. El tipus i mida de taula han de permetre que es 

garanteixin aquestes distàncies. - El servei només es pot dur a terme de les 7:30 

hores a les 9:30 hores i de les 13:00 hores a les 15:30 hores. Els clients no podran 

romandre a l’establiment fora d’aquestes franges horàries. - Les activitats de 

restauració per servir a domicili o per a recollida dels clients a l’establiment es 

podran dur a terme durant tot l’horari d’obertura de l’establiment, d’acord amb 

el règim horari establert a l’apartat 6 d’aquesta Resolució. - Els establiments 

d’hoteleria poden donar també servei de restauració exclusivament a les 

persones allotjades en horari de sopar, d’acord amb el règim horari establert a 

l’apartat 6 d’aquesta Resolució. - S’han de complir sempre totes les indicacions 

del Pla sectorial de la restauració aprovat pel Comitè de Direcció del Pla 

d’actuació del PROCICAT. 

Adopció mesures 

contenció 

DOGC RESOLUCIÓ SLT/3397/2020, de 22 de 

desembre, per la qual s'estableixen 

mesures en matèria de salut pública per a 

la contenció del brot epidèmic de la 

pandèmia de COVID-19 a les comarques 

de la Cerdanya i del Ripollès. 

Confinament Comarcal 

i Municipal La Cerdanya 

i Ripollès 

S’estableixen mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció 

del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 per als municipis de les comarques 

de la Cerdanya i del Ripollès. 

Queda restringida l’entrada i sortida de persones del territori de les comarques 

de la Cerdanya i del Ripollès, excepte per a aquells desplaçaments, 

adequadament justificats. En el període comprès entre el dia 23 de desembre de 

23/12/2020 6/1/2021 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8302/1828461.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8302/1828461.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8302/1828461.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8302/1828461.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8302/1828461.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8302/1828461.pdf
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2020 i el dia 6 de gener de 2021, ambdós inclosos, no estan autoritzats els 

desplaçaments d’entrada i sortida de les comarques de la Cerdanya i del Ripollès 

per anar i tornar al lloc de residència habitual de familiars o persones properes 

dels qui es desplacin per a visitar-los. 

Resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre 

les 22.00 hores i les 06.00 hores. S’exclouen d’aquesta prohibició els següents 

desplaçaments de caràcter esencia. Sens perjudici de l’esmentat, la limitació de la 

llibertat de circulació de les persones en horari nocturn s’amplia, fins a les 1:00 

hores, les nits del 24 al 25 de desembre de 2020 i del 31 de desembre de 2020 a l’1 

de gener de 2021, i fins a les 23:00 hores la nit del 5 de gener de 2021 i únicament 

per permetre el retorn al domicili. En cap cas, durant aquestes ampliacions 

horàries es permeten els desplaçaments a diferents trobades socials. Durant els 

horaris de restricció de la mobilitat previstos, es permet la circulació de vehicles 

per als desplaçaments permesos. La circulació de vehicles per carreteres i vies 

que transcorrin o travessin l’àmbit territorial de les comarques de la Cerdanya i 

del Ripollès està permesa sempre que tingui origen i destí fora d’aquests 

territoris. Així mateix, està sempre permesa la circulació quan es tracti de 

transport de mercaderies. 

Es prohibeixen les trobades i reunions de més de sis persones, llevat que 

pertanyin a la bombolla de convivència, tant en l’àmbit privat com en l’àmbit 

públic. Les trobades amb familiars o persones properes per a la celebració dels 

àpats dels dies 24, 25, 26 i 31 de desembre de 2020 i dels dies 1, 5 i 6 de gener de 

2021 queden condicionades al fet que no se superi el nombre màxim de sis 

persones, llevat que es tracti de convivents, i que no se superin les dues 

bombolles de convivència. 

8 Activitats d’hostaleria i restauració 1. Se suspèn l’obertura al públic dels serveis 

de restauració en tot tipus de locals i establiments. Els serveis de restauració es 

poden continuar prestant exclusivament mitjançant serveis d’entrega a domicili 

o recollida a l’establiment. 2. Resten exclosos d’aquesta suspensió: - Els 

restaurants dels hotels i altres allotjaments turístics, que poden romandre oberts 

sempre que sigui per a ús exclusiu dels seus clients allotjats, sense perjudici que 

també puguin prestar serveis de lliurament a domicili o recollida a l’establiment. - 
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Els serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i 

socials, incloent-hi els serveis de menjador de caràcter social. - Altres serveis de 

restauració de centres de formació no inclosos en el paràgraf anterior i els 

serveis de restauració dels centres de treball destinats a les persones 

treballadores. 3. En les àrees de servei d’autopistes i altres vies, les activitats de 

restauració es poden prestar exclusivament mitjançant serveis de lliurament al 

mateix establiment amb l’excepció dels serveis de restauració per a 

transportistes professionals en ruta i sempre aplicant de manera rigorosa les 

mesures higièniques i de seguretat establertes en el pla sectorial de restauració 

aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT. 

Durada 15 dies 

Pròprroga i 

modificació 

mesures contenció: 

Confinament 

perminetral 

municipal CAT 

DOGC RESOLUCIÓ SLT/1/2021, de 4 de gener, per 

la qual es prorroguen i es modifiquen les 

mesures en matèria de salut pública per a 

la contenció del brot epidèmic de la 

pandèmia de COVID-19 al territori de 

Catalunya. 

Catalunya Es prorroguen i es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública 

per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de 

Catalunya adoptades per la Resolució SLT/3354/2020, de 19 de desembre, per la 

qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a 

la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de 

Catalunya. 

Queda restringida l’entrada i sortida de persones del territori de Catalunya, 

excepte per a aquells desplaçaments, adequadament justificats 

Queda limitada l’entrada i sortida de persones de cada municipi, amb les 

excepcions justificades 

Resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre 

les 22.00 hores i les 06.00 hores. S’exclouen d’aquesta prohibició els següents 

desplaçaments de caràcter esencial 

L’horari d’obertura al públic de les activitats permeses per aquesta Resolució és 

el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar la franja 

entre les 06.00 hores i les 21.00 hores, en general; la franja entre les 06.00 hores i 

les 22.00 hores, en cas d’activitats culturals i per a la recollida a l’establiment en 

els serveis de restauració, i la franja entre les 06.00 hores i les 23.00 hores per a 

l’activitat de prestació de serveis de restauració a domicili. La restauració en 

7/1/2021 s 00:00 

hores del 

dia 18 de 

gener de 

2021 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8309/1830246.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8309/1830246.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8309/1830246.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8309/1830246.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8309/1830246.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8309/1830246.pdf
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àrees de servei de vies de comunicació per a professionals de transport no resta 

subjecta a cap franja horària. S’exceptuen d’aquesta limitació les activitats de 

caràcter essencial establertes a l’annex 2 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de 

modificació de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública. En cap cas 

aquest caràcter essencial s’aplica a la venda de begudes alcohòliques en horari 

entre les 21.00 i les 6.00 hores. 

Les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, tant en l’àmbit públic com 

privat, es permeten sempre que no se superi el nombre màxim de sis persones, 

llevat que es tracti de convivents, i que no se superin les dues bombolles de 

convivència. 

Se suspèn l’obertura al públic d’activitats de salons de jocs, casinos i sales de 

bingo. 

(…) -14 Activitats d’hostaleria i restauració Els establiments d’hostaleria i 

restauració poden obrir amb subjecció a les condicions següents: - El consum 

s’ha de realitzar sempre a la taula. - En l’interior, l’aforament es limita al 30% de 

l’autoritzat i s’ha garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos 

metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. S’ha de 

garantir la ventilació de l’espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de 

ventilació. - A les terrasses s’ha de garantir una distància mínima degudament 

senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o grups de taules 

diferents. - Es limita a quatre el nombre màxim de comensals per taula o 

agrupació de taules, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència. - S’ha de 

garantir la distància d’un metre entre persones d’una mateixa taula, excepte per 

a persones que pertanyin a la bombolla de convivència. El tipus i mida de taula 

han de permetre que es garanteixin aquestes distàncies. - El servei només es pot 

dur a terme de les 7:30 hores a les 9:30 hores i de les 13:00 hores a les 15:30 

hores. Els clients no podran romandre a l’establiment fora d’aquestes franges 

horàries. - Les activitats de restauració per servir a domicili o per a recollida dels 

clients a l’establiment es podran dur a terme durant tot l’horari d’obertura de 

l’establiment, d’acord amb el règim horari establert a l’apartat 6 d’aquesta 

Resolució. - Els establiments d’hoteleria poden donar també servei de 

restauració exclusivament a les persones allotjades en horari de sopar fins a les 
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22:00 hores. - S’han de complir sempre totes les indicacions del Pla sectorial de la 

restauració aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT. 

Pròrroga mesures 

contenció 

DOGC RESOLUCIÓ SLT/67/2021, de 16 de gener, 

per la qual es prorroguen les mesures en 

matèria de salut pública per a la 

contenció del brot epidèmic de la 

pandèmia de COVID-19 al territori de 

Catalunya. 

Catalunya Es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública per a la 

contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya 

adoptades per la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i 

es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot 

epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, 

18/01/2021 00:00 

hores del 

dia 25 de 

gener de 

2021, 

Pròrroga mesures 

confinament 

perimetral i toc de 

queda 

DOGC RESOLUCIÓ SLT/133/2021, de 22 de gener, 

per la qual es prorroguen les mesures en 

matèria de salut pública per a la 

contenció del brot epidèmic de la 

pandèmia de COVID-19 al territori de 

Catalunya 

Confinament 

perminetra municipal 

CAT 

Toc de queda 22h a 6h 

L'horari d'obertura al públic de les activitats permeses per aquesta Resolució és 

el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar la franja 

entre les 06.00 hores i les 21.00 hores, en general; la franja entre les 06.00 hores i 

les 22.00 hores, per a la recollida a l'establiment en els serveis de restauració, i la 

franja entre les 06.00 hores i les 23.00 hores per a l'activitat de prestació de 

serveis de restauració a domicili. La restauració en àrees de servei de vies de 

comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap franja 

horària. 

(…)-14 Activitats d'hostaleria i restauració Els establiments d'hostaleria i 

restauració poden obrir amb subjecció a les condicions següents: - El consum 

s'ha de realitzar sempre a la taula. - En l'interior, l'aforament es limita al 30% de 

l'autoritzat i s'ha garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos 

metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. S'ha de 

garantir la ventilació de l'espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de 

ventilació. - A les terrasses s'ha de garantir una distància mínima degudament 

senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o grups de taules 

diferents. - Es limita a quatre el nombre màxim de comensals per taula o 

agrupació de taules, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència. - S'ha de 

garantir la distància d'un metre entre persones d'una mateixa taula, excepte per 

a persones que pertanyin a la bombolla de convivència. El tipus i mida de taula 

han de permetre que es garanteixin aquestes distàncies. - El servei només es pot 

dur a terme de les 7:30 hores a les 9:30 hores i de les 13:00 hores a les 15:30 

hores. Els clients no podran romandre a l'establiment fora d'aquestes franges 

horàries. Aquestes franges horàries no són aplicables als serveis de restauració 

 

00:00 

hores del 

25/1/2021 

 

00:00 

hoores 

8/2/2021 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8318/1831321.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8318/1831321.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8318/1831321.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8318/1831321.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8318/1831321.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8318/1831321.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8324/1832344.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8324/1832344.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8324/1832344.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8324/1832344.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8324/1832344.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8324/1832344.pdf
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dels centres de treball destinats a les persones treballadores, als serveis de 

restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials per 

donar servei exclusivament a les persones que hi realitzen prestació laboral i a 

les persones que hi estan ingressades, i als serveis de menjador de caràcter 

social, per a les persones usuàries del servei. - Les activitats de restauració per 

servir a domicili o per a recollida dels clients a l'establiment es podran dur a 

terme durant tot l'horari d'obertura de l'establiment, d'acord amb el règim 

horari establert a l'apartat 6 d'aquesta Resolució. - Els establiments d'hoteleria 

poden donar també servei de restauració exclusivament a les persones allotjades 

en horari de sopar fins a les 22:00 hores. - S'han de complir sempre totes les 

indicacions del Pla sectorial de la restauració aprovat pel Comitè de Direcció del 

Pla d'actuació del PROCICAT. 

Pròrroga i 

modificaciómesures 

confinament 

perimetral 

DOGC RESOLUCIÓ SLT/275/2021, de 5 de febrer, 

per la qual es prorroguen i es modifiquen 

les mesures en matèria de salut pública 

per a la contenció del brot epidèmic de la 

pandèmia de COVID-19 al territori de 

Catalunya 

Confinament 

perminetra comarcal 

Alt Urgell+Andorra 

CAT 

Toc de queda 22h a 6h 

Confinament perimetral comarcal tota la setmana. Restricció entrada i sortida 

CAT 

L'horari d'obertura al públic de les activitats permeses per aquesta Resolució és 

el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar la franja 

entre les 06.00 hores i les 21.00 hores, en general; la franja entre les 06.00 hores i 

les 22.00 hores, per a la recollida a l'establiment en els serveis de restauració, i la 

franja entre les 06.00 hores i les 23.00 hores per a l'activitat de prestació de 

serveis de restauració a domicili. La restauració en àrees de servei de vies de 

comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap franja 

horària. 

-14 Activitats d'hostaleria i restauració Els establiments d'hostaleria i restauració 

poden obrir amb subjecció a les condicions següents: - El consum s'ha de 

realitzar sempre a la taula. - En l'interior, l'aforament es limita al 30% de 

l'autoritzat i s'ha garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos 

metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. S'ha de 

garantir la ventilació de l'espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de 

ventilació. - A les terrasses s'ha de garantir una distància mínima degudament 

senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o grups de taules 

diferents. - Es limita a quatre el nombre màxim de comensals per taula o 

agrupació de taules, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència. - S'ha de 

00:00 

hores 

8/2/2021 

00:00 

hores del 

dia 22 de 

febrer de 

2021 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8335/1834594.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8335/1834594.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8335/1834594.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8335/1834594.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8335/1834594.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8335/1834594.pdf
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garantir la distància d'un metre entre persones d'una mateixa taula, excepte per 

a persones que pertanyin a la bombolla de convivència. El tipus i mida de taula 

han de permetre que es garanteixin aquestes distàncies. - El servei només es pot 

dur a terme de les 7:30 hores a les 10:30 hores i de les 13:00 hores a les 16:30 

hores. Els clients no podran romandre a l'establiment fora d'aquestes franges 

horàries. Aquestes franges horàries no són aplicables als serveis de restauració 

dels centres de treball destinats a les persones treballadores, als serveis de 

restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials per 

donar servei exclusivament a les persones que hi realitzen prestació laboral i a 

les persones que hi estan ingressades, i als serveis de menjador de caràcter 

social, per a les persones usuàries del servei. - Les activitats de restauració per 

servir a domicili o per a recollida dels clients a l'establiment es podran dur a 

terme durant tot l'horari d'obertura de l'establiment, d'acord amb el règim 

horari establert a l'apartat 6 d'aquesta Resolució. - Els establiments d'hoteleria 

poden donar també servei de restauració exclusivament a les persones allotjades 

en horari de sopar fins a les 22:00 hores. - S'han de complir sempre totes les 

indicacions del Pla sectorial de la restauració aprovat pel Comitè de Direcció del 

Pla d'actuació del PROCICAT. 

 

 

Correcció errades 

 

 

DOGC 

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució 

SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual 

es prorroguen i es modifiquen les 

mesures en matèria de salut pública per a 

la contenció del brot epidèmic de la 

pandèmia de COVID-19 al territori de 

Catalunya  

  

 

On deia “limitació d’entrada i sortida dels Municipis”, s’ha de llegir “de la 

Comarca” 

  

Pròrroga i 

modificaciómesures 

confinament 

perimetral 

 

 

DOGC 

 

RESOLUCIÓ SLT/436/2021, de 19 de 

febrer, per la qual es prorroguen i es 

modifiquen les mesures en matèria de 

salut pública per a la contenció del brot 

epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al 

 

Confinament 

perminetral comarcal 

Alt Urgell+Andorra 

CAT 

 

Confinament perimetral comarcal tota la setmana. Restricció entrada i sortida 

CAT 

L'horari d'obertura al públic de les activitats permeses per aquesta Resolució és 

el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar la franja 

entre les 06.00 hores i les 21.00 hores, en general; la franja entre les 06.00 hores i 

 

00:00 

hores 

23/2/2021 

 

00:00 

hores del 

dia 1 de 

març de 

2021 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8335A/1834774.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8335A/1834774.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8335A/1834774.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8335A/1834774.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8335A/1834774.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8335A/1834774.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8335A/1834774.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8346/1837041.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8346/1837041.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8346/1837041.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8346/1837041.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8346/1837041.pdf
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territori de Catalunya. 

 

Toc de queda 22h a 6h les 22.00 hores, per a la recollida a l'establiment en els serveis de restauració, i la 

franja entre les 06.00 hores i les 23.00 hores per a l'activitat de prestació de 

serveis de restauració a domicili. La restauració en àrees de servei de vies de 

comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap franja 

horària. 

-14 Activitats d'hostaleria i restauració Els establiments d'hostaleria i restauració 

poden obrir amb subjecció a les condicions següents: - El consum s'ha de 

realitzar sempre a la taula. - En l'interior, l'aforament es limita al 30% de 

l'autoritzat i s'ha garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos 

metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. S'ha de 

garantir la ventilació de l'espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de 

ventilació. - A les terrasses s'ha de garantir una distància mínima degudament 

senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o grups de taules 

diferents. - Es limita a quatre el nombre màxim de comensals per taula o 

agrupació de taules, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència. - S'ha de 

garantir la distància d'un metre entre persones d'una mateixa taula, excepte per 

a persones que pertanyin a la bombolla de convivència. El tipus i mida de taula 

han de permetre que es garanteixin aquestes distàncies. - El servei només es pot 

dur a terme de les 7:30 hores a les 10:30 hores i de les 13:00 hores a les 16:30 

hores. Els clients no podran romandre a l'establiment fora d'aquestes franges 

horàries. Aquestes franges horàries no són aplicables als serveis de restauració 

dels centres de treball destinats a les persones treballadores, als serveis de 

restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials per 

donar servei exclusivament a les persones que hi realitzen prestació laboral i a 

les persones que hi estan ingressades, i als serveis de menjador de caràcter 

social, per a les persones usuàries del servei. - Les activitats de restauració per 

servir a domicili o per a recollida dels clients a l'establiment es podran dur a 

terme durant tot l'horari d'obertura de l'establiment, d'acord amb el règim 

horari establert a l'apartat 6 d'aquesta Resolució. - Els establiments d'hoteleria 

poden donar també servei de restauració exclusivament a les persones allotjades 

en horari de sopar fins a les 22:00 hores. - S'han de complir sempre totes les 

indicacions del Pla sectorial de la restauració aprovat pel Comitè de Direcció del 

Pla d'actuació del PROCICAT. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8346/1837041.pdf
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RESOLUCIÓ SLT/516/2021, de 26 de febrer, 

per la qual es prorroguen i es modifiquen 

les mesures en matèria de salut pública 

per a la contenció del brot epidèmic de la 

pandèmia de COVID-19 al territori de 

Catalunya. 

 

 

 

Confinament 

perminetral comarcal 

Alt Urgell+Andorra 

CAT 

Toc de queda 22h a 6h 

Confinament perimetral comarcal tota la setmana. Restricció entrada i sortida 

CAT 

L'horari d'obertura al públic de les activitats permeses per aquesta Resolució és 

el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar la franja 

entre les 06.00 hores i les 21.00 hores, en general; la franja entre les 06.00 hores i 

les 22.00 hores, per a la recollida a l'establiment en els serveis de restauració, i la 

franja entre les 06.00 hores i les 23.00 hores per a l'activitat de prestació de 

serveis de restauració a domicili. La restauració en àrees de servei de vies de 

comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap franja 

horària. 

-14 Activitats d'hostaleria i restauració Els establiments d'hostaleria i restauració 

poden obrir amb subjecció a les condicions següents: - El consum s'ha de 

realitzar sempre a la taula. - En l'interior, l'aforament es limita al 30% de 

l'autoritzat i s'ha garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos 

metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. S'ha de 

garantir la ventilació de l'espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de 

ventilació. - A les terrasses s'ha de garantir una distància mínima degudament 

senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o grups de taules 

diferents. - Es limita a quatre el nombre màxim de comensals per taula o 

agrupació de taules, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència. - S'ha de 

garantir la distància d'un metre entre persones d'una mateixa taula, excepte per 

a persones que pertanyin a la bombolla de convivència. El tipus i mida de taula 

han de permetre que es garanteixin aquestes distàncies. - El servei només es pot 

dur a terme de les 7:30 hores a les 10:30 hores i de les 13:00 hores a les 16:30 

hores. Els clients no podran romandre a l'establiment fora d'aquestes franges 

horàries. Aquestes franges horàries no són aplicables als serveis de restauració 

dels centres de treball destinats a les persones treballadores, als serveis de 

restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials per 

donar servei exclusivament a les persones que hi realitzen prestació laboral i a 

les persones que hi estan ingressades, i als serveis de menjador de caràcter 

social, per a les persones usuàries del servei. - Les activitats de restauració per 

servir a domicili o per a recollida dels clients a l'establiment es podran dur a 

terme durant tot l'horari d'obertura de l'establiment, d'acord amb el règim 

 

 

 

 

00:00 

hores 
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00:00 
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març de 

2021 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8352/1838141.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8352/1838141.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8352/1838141.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8352/1838141.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8352/1838141.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8352/1838141.pdf
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horari establert a l'apartat 6 d'aquesta Resolució. - Els establiments d'hoteleria 

poden donar també servei de restauració exclusivament a les persones allotjades 

en horari de sopar fins a les 22:00 hores. - S'han de complir sempre totes les 

indicacions del Pla sectorial de la restauració aprovat pel Comitè de Direcció del 

Pla d'actuació del PROCICAT. 

Es permet l'obertura al públic, de dilluns a divendres, dels centres comercials, 

galeries comercials i recintes comercials condicionada al fet que es compleixin els 

requisits següents: a) Redueixin al 30% l'aforament permès. Aquesta reducció 

s'aplica tant als establiments i locals comercials com a les zones comunes i de pas 

dels centres comercials i recintes comercials; b) Compleixin amb les condicions 

de ventilació i qualitat de l'aire reforçades indicades a l'annex 1 ….Roman 

suspesa l'obertura al públic dels locals i establiments de restauració integrats 

en centres, galeries o recintes comercials 

 

 

Pròrroga i 

modificació 

mesures 

confinament 

perimetral 

 

 

 

DOGC 

 

 

RESOLUCIÓ SLT/612/2021, de 5 de març, 

per la qual es prorroguen i es modifiquen 

les mesures en matèria de salut pública 

per a la contenció del brot epidèmic de la 

pandèmia de COVID-19 al territori de 

Catalunya. 

 

 

Confinament 

perminetral comarcal 

Alt Urgell+Andorra 

No Es permet entrar i 

sortir de CAT 

Toc de queda 22h a 6h 

Confinament perimetral comarcal tota la setmana. Restricció entrada i sortida 

CAT 

L'horari d'obertura al públic de les activitats permeses per aquesta Resolució és 

el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar la franja 

entre les 06.00 hores i les 21.00 hores, en general; la franja entre les 06.00 hores i 

les 22.00 hores, per a la recollida a l'establiment en els serveis de restauració, i la 

franja entre les 06.00 hores i les 23.00 hores per a l'activitat de prestació de 

serveis de restauració a domicili. La restauració en àrees de servei de vies de 

comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap franja 

horària. 

-14 Activitats d'hostaleria i restauració Els establiments d'hostaleria i restauració 

poden obrir amb subjecció a les condicions següents: - El consum s'ha de 

realitzar sempre a la taula. - En l'interior, l'aforament es limita al 30% de 

l'autoritzat i s'ha garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos 

metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. S'ha de 

garantir la ventilació de l'espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de 

ventilació. - A les terrasses s'ha de garantir una distància mínima degudament 

senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o grups de taules 
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https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8358/1839360.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8358/1839360.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8358/1839360.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8358/1839360.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8358/1839360.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8358/1839360.pdf
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diferents. - Es limita a quatre el nombre màxim de comensals per taula o 

agrupació de taules, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència. - S'ha de 

garantir la distància d'un metre entre persones d'una mateixa taula, excepte per 

a persones que pertanyin a la bombolla de convivència. El tipus i mida de taula 

han de permetre que es garanteixin aquestes distàncies. - El servei només es pot 

dur a terme de les 7:30 hores a les 17:00 hores. Els clients no podran romandre a 

l'establiment fora d'aquesta franja horària. Els clients no podran romandre a 

l'establiment fora d'aquestes franges horàries. Aquestes franges horàries no són 

aplicables als serveis de restauració dels centres de treball destinats a les 

persones treballadores, als serveis de restauració integrats en centres i serveis 

sanitaris, sociosanitaris i socials per donar servei exclusivament a les persones 

que hi realitzen prestació laboral i a les persones que hi estan ingressades, i als 

serveis de menjador de caràcter social, per a les persones usuàries del servei. - 

Les activitats de restauració per servir a domicili o per a recollida dels clients a 

l'establiment es podran dur a terme durant tot l'horari d'obertura de 

l'establiment, d'acord amb el règim horari establert a l'apartat 6 d'aquesta 

Resolució. - Els establiments d'hoteleria poden donar també servei de 

restauració exclusivament a les persones allotjades en horari de sopar fins a les 

22:00 hores. - S'han de complir sempre totes les indicacions del Pla sectorial de la 

restauració aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT. 

 

 

Acuerdo Consejo 

Interterritorial del 

Sistema Nacional 

de Salud especial 

Sant Josep i 

Setmana Santa 

 

 

 

BOE 

 

Resolución de 11 de marzo de 2021, de la 

Secretaría de Estado de Sanidad, por la 

que se publica el Acuerdo del Consejo 

Interterritorial del Sistema Nacional de 

Salud sobre la declaración de actuaciones 

coordinadas frente a la COVID-19 con 

motivo de la festividad de San José y de 

la Semana Santa de 2021 

 Se declaran como actuaciones coordinadas en salud pública frente a la COVID-19, 

durante el periodo comprendido entre el 17 y el 21 de marzo de 2021 en aquellos 

territorios en los que sea festivo el día 19 de marzo; y desde el 26 de marzo al 9 

de abril de 2021, en todo el territorio las siguientes:  

Medidas de obligado cumplimiento: Limitación de la movilidad territorial. 1.1 La 

movilidad estará limitada por el cierre perimetral de todas las comunidades y 

ciudades autónomas y sujeta a las excepciones reguladas en el artículo 6 del Real 

Decreto 926/2020, de 25 de octubre. Lo anterior no será de aplicación a las 

comunidades autónomas de Islas Canarias e Islas Baleares. La entrada en sus 

territorios se limitará a los supuestos establecidos en el Real Decreto 926/2020, 

de 25 de octubre. 1.2 Limitación de movilidad en horario nocturno. Se limitará el 

derecho de movilidad nocturna como máximo a partir de las 23:00 horas y hasta 

las 6:00 horas. 1.3 Limitación de la permanencia de grupos de personas en los 
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https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-3841.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-3841.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-3841.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-3841.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-3841.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-3841.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-3841.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-3841.pdf
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espacios públicos o privados. Se limitará la permanencia de grupos de personas 

a un máximo de cuatro en espacios públicos cerrados y seis en espacios 

públicos abiertos, salvo que se trate de convivientes. En espacios privados las 

reuniones se limitarán a convivientes. Aquellas comunidades y ciudades 

autónomas que se rijan por medidas más restrictivas que las contempladas en el 

apartado primero.1 de este acuerdo, serán quienes decidan la conveniencia o no 

de flexibilizarlas, teniendo en cuenta que ello supondría una modificación de los 

hábitos establecidos hasta ahora y que están siendo cumplidos por la ciudadanía. 

Este Acuerdo de declaración de actuaciones coordinadas obliga a todas las 

comunidades autónomas y ciudades autónomas, con independencia del sentido 

de su voto 

 

 

Pròrroga i 

modificació 
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RESOLUCIÓ SLT/716/2021, de 12 de març, 

per la qual es prorroguen i es modifiquen 

les mesures en matèria de salut pública 

per a la contenció del brot epidèmic de la 

pandèmia de COVID-19 al territori de 

Catalunya. 

 

 

Es permet l'entrada i 

sortida de persones de 

cada comarca només 

en els casos exceptuats 

a l'apartat 2.1 i quan les 

persones que integren 

la bombolla de 

convivència es 

desplacin a una 

comarca diferent de la 

comarca on resideixen 

habitualment 

Alt Urgell+Andorra 

NO es permet entrar ni 

sortir de CAT amb 

excepcions 

 

Es permet l'entrada i sortida de persones de cada comarca només en els casos 

exceptuats a l'apartat 2.1 i quan les persones que integren la bombolla de 

convivència es desplacin a una comarca diferent de la comarca on resideixen 

habitualment, sempre que es mantingui la integritat de l'esmentada bombolla i 

es compleixin les mesures relatives a reunions i trobades familiars i de caràcter 

social d'acord amb l'apartat 8. 

Es recomana que s'adopti una estratègia de desplaçaments basada en la 

bombolla de convivència. 

El concepte de bombolla fa referència a un grup de persones que es relacionen 

entre si generant un espai de confiança i seguretat. 

La bombolla de convivència fa referència al grup de persones que conviuen sota 

el mateix sostre. Pot incloure també persones cuidadores i/o de suport 

imprescindibles per prevenir conseqüències negatives de l'aïllament social. El 

grup ha de ser tan estable com sigui possible. 

L'horari d'obertura al públic de les activitats permeses per aquesta Resolució és 

el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar la franja 

entre les 06.00 hores i les 21.00 hores, en general; la franja entre les 06.00 hores i 
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https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8364/1840707.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8364/1840707.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8364/1840707.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8364/1840707.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8364/1840707.pdf
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Toc de queda 22h a 6h les 22.00 hores, per a la recollida a l'establiment en els serveis de restauració, i la 

franja entre les 06.00 hores i les 23.00 hores per a l'activitat de prestació de 

serveis de restauració a domicili. La restauració en àrees de servei de vies de 

comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap franja 

horària. 

-14 Activitats d'hostaleria i restauració Els establiments d'hostaleria i restauració 

poden obrir amb subjecció a les condicions següents: - El consum s'ha de 

realitzar sempre a la taula. - En l'interior, l'aforament es limita al 30% de 

l'autoritzat i s'ha garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos 

metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. S'ha de 

garantir la ventilació de l'espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de 

ventilació. - A les terrasses s'ha de garantir una distància mínima degudament 

senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o grups de taules 

diferents. - Es limita a quatre el nombre màxim de comensals per taula o 

agrupació de taules, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència. - S'ha de 

garantir la distància d'un metre entre persones d'una mateixa taula, excepte per 

a persones que pertanyin a la bombolla de convivència. El tipus i mida de taula 

han de permetre que es garanteixin aquestes distàncies. - El servei només es pot 

dur a terme de les 7:30 hores a les 17:00 hores. Els clients no podran romandre a 

l'establiment fora d'aquesta franja horària. Els clients no podran romandre a 

l'establiment fora d'aquestes franges horàries. Aquestes franges horàries no són 

aplicables als serveis de restauració dels centres de treball destinats a les 

persones treballadores, als serveis de restauració integrats en centres i serveis 

sanitaris, sociosanitaris i socials per donar servei exclusivament a les persones 

que hi realitzen prestació laboral i a les persones que hi estan ingressades, i als 

serveis de menjador de caràcter social, per a les persones usuàries del servei. - 

Les activitats de restauració per servir a domicili o per a recollida dels clients a 

l'establiment es podran dur a terme durant tot l'horari d'obertura de 

l'establiment, d'acord amb el règim horari establert a l'apartat 6 d'aquesta 

Resolució. - Els establiments d'hoteleria poden donar també servei de 

restauració exclusivament a les persones allotjades en horari de sopar fins a les 

22:00 hores. - S'han de complir sempre totes les indicacions del Pla sectorial de la 

restauració aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT. 
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RESOLUCIÓ SLT/845/2021, de 26 de març, 

per la qual es prorroguen les mesures en 

matèria de salut pública per a la 

contenció del brot epidèmic de la 

pandèmia de COVID-19 al territori de 

Catalunya 

 

 

 

Es permet l'entrada i 

sortida de persones de 

cada comarca només 

en els casos exceptuats 

a l'apartat 2.1 i quan les 

persones que integren 

la bombolla de 

convivència es 

desplacin a una 

comarca diferent de la 

comarca on resideixen 

habitualment 

Alt Urgell+Andorra 

NO es permet entrar ni 

sortir de CAT amb 

excepcions 

Toc de queda 22h a 6h 

Es permet l'entrada i sortida de persones de cada comarca només en els casos 

exceptuats a l'apartat 2.1 i quan les persones que integren la bombolla de 

convivència es desplacin a una comarca diferent de la comarca on resideixen 

habitualment, sempre que es mantingui la integritat de l'esmentada bombolla i 

es compleixin les mesures relatives a reunions i trobades familiars i de caràcter 

social d'acord amb l'apartat 8. 

Es recomana que s'adopti una estratègia de desplaçaments basada en la 

bombolla de convivència. 

El concepte de bombolla fa referència a un grup de persones que es relacionen 

entre si generant un espai de confiança i seguretat. 

La bombolla de convivència fa referència al grup de persones que conviuen sota 

el mateix sostre. Pot incloure també persones cuidadores i/o de suport 

imprescindibles per prevenir conseqüències negatives de l'aïllament social. El 

grup ha de ser tan estable com sigui possible. 

L'horari d'obertura al públic de les activitats permeses per aquesta Resolució és 

el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar la franja 

entre les 06.00 hores i les 21.00 hores, en general; la franja entre les 06.00 hores i 

les 22.00 hores, per a la recollida a l'establiment en els serveis de restauració, i la 

franja entre les 06.00 hores i les 23.00 hores per a l'activitat de prestació de 

serveis de restauració a domicili. La restauració en àrees de servei de vies de 

comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap franja 

horària. 

-14 Activitats d'hostaleria i restauració Els establiments d'hostaleria i restauració 

poden obrir amb subjecció a les condicions següents: - El consum s'ha de 

realitzar sempre a la taula. - En l'interior, l'aforament es limita al 30% de 

l'autoritzat i s'ha garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos 

metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. S'ha de 

garantir la ventilació de l'espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de 

ventilació. - A les terrasses s'ha de garantir una distància mínima degudament 

senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o grups de taules 

 

 

 

 

 

 

 

00:00 

hores del 

dia 29 de 

març de 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

00:00 

hores del 

dia 9 

d’abril de 

2021 
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diferents. - Es limita a quatre el nombre màxim de comensals per taula o 

agrupació de taules, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència. - S'ha de 

garantir la distància d'un metre entre persones d'una mateixa taula, excepte per 

a persones que pertanyin a la bombolla de convivència. El tipus i mida de taula 

han de permetre que es garanteixin aquestes distàncies. - El servei només es pot 

dur a terme de les 7:30 hores a les 17:00 hores. Els clients no podran romandre a 

l'establiment fora d'aquesta franja horària. Els clients no podran romandre a 

l'establiment fora d'aquestes franges horàries. Aquestes franges horàries no són 

aplicables als serveis de restauració dels centres de treball destinats a les 

persones treballadores, als serveis de restauració integrats en centres i serveis 

sanitaris, sociosanitaris i socials per donar servei exclusivament a les persones 

que hi realitzen prestació laboral i a les persones que hi estan ingressades, i als 

serveis de menjador de caràcter social, per a les persones usuàries del servei. - 

Les activitats de restauració per servir a domicili o per a recollida dels clients a 

l'establiment es podran dur a terme durant tot l'horari d'obertura de 

l'establiment, d'acord amb el règim horari establert a l'apartat 6 d'aquesta 

Resolució. - Els establiments d'hoteleria poden donar també servei de 

restauració exclusivament a les persones allotjades en horari de sopar fins a les 

22:00 hores. - S'han de complir sempre totes les indicacions del Pla sectorial de la 

restauració aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT. 

Correcció errades DOGC CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució 

SLT/845/2021, de 26 de març, per la qual 

es prorroguen les mesures en matèria de 

salut pública per a la contenció del brot 

epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al 

territori de Catalunya (DOGC núm. 8375, 

de 27.3.2021). 

 

Catalunya “k) Desplaçaments entre la comarca de l'Alt Urgell i el Principat d'Andorra, per 

part de les persones amb residència habitual en un municipi d'aquests dos 

territoris.”. 

  

Pròrroga i 

Modificació de les 

mesures en matèria 

DOGC RESOLUCIÓ SLT/971/2021, de 8 d'abril, per 

la qual es prorroguen i es modifiquen les 

mesures en matèria de salut pública per a 

la contenció del brot epidèmic de la 

No es permet l'entrada 

i sortida de persones 

de cada comarca 

excepte en els casos 

3.1. Queda limitada l'entrada i sortida de persones de cada comarca (amb 

excepcions) 

L'horari d'obertura al públic de les activitats permeses per aquesta Resolució és 
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de salut pública pandèmia de COVID-19 al territori de 

Catalunya. 

 

exceptuats a l'apartat 

2.1  

Alt Urgell+Andorra 

NO es permet entrar ni 

sortir de CAT amb 

excepcions 

Toc de queda 22h a 6h 

el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar la franja 

entre les 06.00 hores i les 21.00 hores, en general; la franja entre les 06.00 hores i 

les 22.00 hores, per a la recollida a l'establiment en els serveis de restauració, i la 

franja entre les 06.00 hores i les 23.00 hores per a l'activitat de prestació de 

serveis de restauració a domicili. La restauració en àrees de servei de vies de 

comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap franja 

horària. 

-14 Activitats d'hostaleria i restauració Els establiments d'hostaleria i restauració 

poden obrir amb subjecció a les condicions següents: - El consum s'ha de 

realitzar sempre a la taula. - En l'interior, l'aforament es limita al 30% de 

l'autoritzat i s'ha garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos 

metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. S'ha de 

garantir la ventilació de l'espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de 

ventilació. - A les terrasses s'ha de garantir una distància mínima degudament 

senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o grups de taules 

diferents. - Es limita a quatre el nombre màxim de comensals per taula o 

agrupació de taules, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència. - S'ha de 

garantir la distància d'un metre entre persones d'una mateixa taula, excepte per 

a persones que pertanyin a la bombolla de convivència. El tipus i mida de taula 

han de permetre que es garanteixin aquestes distàncies. - El servei només es pot 

dur a terme de les 7:30 hores a les 17:00 hores. Els clients no podran romandre a 

l'establiment fora d'aquesta franja horària. Els clients no podran romandre a 

l'establiment fora d'aquestes franges horàries. Aquestes franges horàries no són 

aplicables als serveis de restauració dels centres de treball destinats a les 

persones treballadores, als serveis de restauració integrats en centres i serveis 

sanitaris, sociosanitaris i socials per donar servei exclusivament a les persones 

que hi realitzen prestació laboral i a les persones que hi estan ingressades, i als 

serveis de menjador de caràcter social, per a les persones usuàries del servei. - 

Les activitats de restauració per servir a domicili o per a recollida dels clients a 

l'establiment es podran dur a terme durant tot l'horari d'obertura de 

l'establiment, d'acord amb el règim horari establert a l'apartat 6 d'aquesta 

Resolució. - Els establiments d'hoteleria poden donar també servei de 

restauració exclusivament a les persones allotjades en horari de sopar fins a les 

22:00 hores. - S'han de complir sempre totes les indicacions del Pla sectorial de la 

 

00:00 

hores del 

dia 10 

d’abril de 

2021 

 

A 

EXCEPCIÓ 

 

de 

 

Apartat 3.1 

(Queda 

limitada 

l'entrada i 

sortida de 

persones 

de cada 

comarca) 

que entra 

en vigor el 

dia 9 

d'abril de 

2021. 

 

fins a les 

00:00 

hores del 

dia 19 

d'abril de 

2021 
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restauració aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT. 

 

Pròrroga de 

Mesures 

DOGC RESOLUCIÓ SLT/1088/2021, de 16 d'abril, 

per la qual es prorroguen les mesures en 

matèria de salut pública per a la 

contenció del brot epidèmic de la 

pandèmia de COVID-19 al territori de 

Catalunya. 

 

restringida l'entrada i 

sortida de persones del 

territori de Catalunya 

Queda limitada 

l'entrada i sortida de 

persones de cada 

comarca, amb les 

excepcions justificades 

Resten prohibits tots 

els desplaçaments i la 

circulació per les vies 

públiques entre les 

22.00 hores i les 06.00 

hores, amb excepcions 

taxades 

 

L'horari d'obertura al públic de les activitats permeses per aquesta Resolució és 

el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar la franja 

entre les 06.00 hores i les 21.00 hores, en general; la franja entre les 06.00 hores i 

les 22.00 hores, en cas d'activitats culturals i per a la recollida a l'establiment en 

els serveis de restauració, i la franja entre les 06.00 hores i les 23.00 hores per a 

l'activitat de prestació de serveis de restauració a domicili. La restauració en 

àrees de servei de vies de comunicació per a professionals de transport no resta 

subjecta a cap franja horària. 

Roman suspesa l'obertura al públic dels locals i establiments de restauració 

integrats en centres, galeries o recintes comercials. 

En el cas dels locals o establiments amb llicència o que hagin presentat la 

comunicació prèvia com a sales de concert, cafès teatre o cafès concert els són 

aplicables les limitacions assenyalades al paràgraf anterior, i no es permet que 

s'hi dugui a terme el servei de bar. 

Pel que fa als establiments o locals amb llicència o que hagin presentat la 

comunicació prèvia com a restaurants musicals els és d'aplicació el que 

s'estableix en relació amb les activitats d'hostaleria i restauració a l'apartat 14. 

Roman suspesa l'obertura al públic dels serveis complementaris de bar i de 

restauració en els salons de jocs, casinos i sales de bingo. 

Els establiments d'hostaleria i restauració poden obrir amb subjecció a les 

condicions següents: 

- El consum s'ha de realitzar sempre a la taula. 

- En l'interior, l'aforament es limita al 30% de l'autoritzat i s'ha garantir una 

distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de 

taules o agrupacions de taules diferents. S'ha de garantir la ventilació de l'espai 

entra en 

vigor el dia 

19 d'abril 

de 2021 

fins a les 

00:00 

hores del 

dia 26 

d'abril de 

2021 
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mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació. 

- A les terrasses s'ha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada 

de dos metres entre comensals de taules o grups de taules diferents. 

- Es limita a quatre el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de 

taules, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència. 

- S'ha de garantir la distància d'un metre entre persones d'una mateixa taula, 

excepte per a persones que pertanyin a la bombolla de convivència. El tipus i 

mida de taula han de permetre que es garanteixin aquestes distàncies. 

- El servei només es pot dur a terme de les 7:30 hores a les 17:00 hores. Els clients 

no podran romandre a l'establiment fora d'aquesta franja horària. 

Aquesta franja horària no és aplicable als serveis de restauració dels centres de 

treball destinats a les persones treballadores, als serveis de restauració integrats 

en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials per donar servei 

exclusivament a les persones que hi realitzen prestació laboral i a les persones 

que hi estan ingressades, i als serveis de menjador de caràcter social, per a les 

persones usuàries del servei. 

- Les activitats de restauració per servir a domicili o per a recollida dels clients a 

l'establiment es podran dur a terme durant tot l'horari d'obertura de 

l'establiment, d'acord amb el règim horari establert a l'apartat 6 d'aquesta 

Resolució. 

- Els establiments d'hoteleria poden donar també servei de restauració 

exclusivament a les persones allotjades en horari de sopar fins a les 22:00 hores. 

- S'han de complir sempre totes les indicacions del Pla sectorial de la restauració 

aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT. 

 

Pròrroga i 

modificació de 

DOGC RESOLUCIÓ SLT/1178/2021, de 23 d'abril, 

per la qual es prorroguen i es modifiquen 

restringida l'entrada i 

sortida de persones del 

L'horari d'obertura al públic de les activitats permeses per aquesta Resolució és 

el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar la franja 

entra en 

vigor el dia 

fins a les 

00:00 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=898931
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mesures les mesures en matèria de salut pública 

per a la contenció del brot epidèmic de la 

pandèmia de COVID-19 al territori de 

Catalunya. 

territori de Catalunya 

Resten prohibits tots 

els desplaçaments i la 

circulació per les vies 

públiques entre les 

22.00 hores i les 06.00 

hores, amb excepcions 

taxades 

 

entre les 06.00 hores i les 21.00 hores, en general; la franja entre les 06.00 hores i 

les 22.00 hores, en cas d'activitats culturals i per a la recollida a l'establiment en 

els serveis de restauració, i la franja entre les 06.00 hores i les 23.00 hores per a 

l'activitat de prestació de serveis de restauració a domicili. La restauració en 

àrees de servei de vies de comunicació per a professionals de transport no resta 

subjecta a cap franja horària. 

Es permet la reobertura al públic dels locals i establiments de restauració 

integrats en centres, galeries o recintes comercials, amb subjecció a les 

condicions establertes a l'apartat 13 d'aquesta Resolució. 

En el cas dels locals o establiments amb llicència o que hagin presentat la 

comunicació prèvia com a sales de concert, cafès teatre o cafès concert els són 

aplicables les limitacions assenyalades al paràgraf anterior, i no es permet que 

s'hi dugui a terme el servei de bar. 

Pel que fa als establiments o locals amb llicència o que hagin presentat la 

comunicació prèvia com a restaurants musicals els és d'aplicació el que 

s'estableix en relació amb les activitats d'hostaleria i restauració a l'apartat 13 

d'aquesta Resolució. 

Es poden reemprendre les activitats lúdiques que es desenvolupen en espais 

tancats amb subjecció a una limitació en l'aforament autoritzat del 30%. En tot 

cas, roman suspesa l'obertura al públic dels serveis complementaris de bar i de 

restauració.  

Roman suspesa l'obertura al públic dels serveis complementaris de bar i de 

restauració en els salons de jocs, casinos i sales de bingo. 

Els establiments d'hostaleria i restauració poden obrir amb subjecció a les 

condicions següents: 

- El consum s'ha de realitzar sempre a la taula. 

- En l'interior, l'aforament es limita al 30% de l'autoritzat i s'ha garantir una 

distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de 

26 d'abril 

de 2021 

hores del 

dia 3 de 

maig de 

2021 
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https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=898931
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=898931
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=898931


Resum de les Restriccions decretades pel Govern d’Espanya i de la Generalitat arrel de la COVID 19 i que afecten Hostaleria i Restauració 

 

 

Pàgina | 73  

Revissió 23/05/2021 

 

taules o agrupacions de taules diferents. S'ha de garantir la ventilació de l'espai 

mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació. 

- A les terrasses s'ha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada 

de dos metres entre comensals de taules o grups de taules diferents. 

- Es limita a quatre el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de 

taules, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència. 

- S'ha de garantir la distància d'un metre entre persones d'una mateixa taula, 

excepte per a persones que pertanyin a la bombolla de convivència. El tipus i 

mida de taula han de permetre que es garanteixin aquestes distàncies. 

- El servei només es pot dur a terme de les 7:30 hores a les 17:00 hores. Els clients 

no podran romandre a l'establiment fora d'aquesta franja horària. 

Aquesta franja horària no és aplicable als serveis de restauració dels centres de 

treball destinats a les persones treballadores, als serveis de restauració integrats 

en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials per donar servei 

exclusivament a les persones que hi realitzen prestació laboral i a les persones 

que hi estan ingressades, i als serveis de menjador de caràcter social, per a les 

persones usuàries del servei. 

- Les activitats de restauració per servir a domicili o per a recollida dels clients a 

l'establiment es podran dur a terme durant tot l'horari d'obertura de 

l'establiment, d'acord amb el règim horari establert a l'apartat 5 d'aquesta 

Resolució. 

- Els establiments d'hoteleria poden donar també servei de restauració 

exclusivament a les persones allotjades en horari de sopar fins a les 22:00 hores. 

- S'han de complir sempre totes les indicacions del Pla sectorial de la restauració 

aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT. 

Pròrroga i 

modificació de 

DOGC RESOLUCIÓ SLT/1278/2021, de 30 d'abril, 

per la qual es prorroguen i es modifiquen 

restringida l'entrada i 

sortida de persones del 

L'horari d'obertura al públic de les activitats permeses per aquesta Resolució és 

el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar la franja 

Aquesta 

Resolució 

 fins a les 

00:00 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=899647
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mesures les mesures en matèria de salut pública 

per a la contenció del brot epidèmic de la 

pandèmia de COVID-19 al territori de 

Catalunya. 

 

territori de Catalunya 

Resten prohibits tots 

els desplaçaments i la 

circulació per les vies 

públiques entre les 

22.00 hores i les 06.00 

hores, amb excepcions 

taxades 

entre les 06.00 hores i les 21.00 hores, en general; la franja entre les 06.00 hores i 

les 22.00 hores, en cas d'activitats culturals i per a la recollida a l'establiment en 

els serveis de restauració, i la franja entre les 06.00 hores i les 23.00 hores per a 

l'activitat de prestació de serveis de restauració a domicili. La restauració en 

àrees de servei de vies de comunicació per a professionals de transport no resta 

subjecta a cap franja horària. 

Es permet la reobertura al públic dels locals i establiments de restauració 

integrats en centres, galeries o recintes comercials, amb subjecció a les 

condicions establertes a l'apartat 13 d'aquesta Resolució. 

En el cas dels locals o establiments amb llicència o que hagin presentat la 

comunicació prèvia com a sales de concert, cafès teatre o cafès concert els són 

aplicables les limitacions assenyalades al paràgraf anterior, i no es permet que 

s'hi dugui a terme el servei de bar. 

Pel que fa als establiments o locals amb llicència o que hagin presentat la 

comunicació prèvia com a restaurants musicals els és d'aplicació el que 

s'estableix en relació amb les activitats d'hostaleria i restauració a l'apartat 13 

d'aquesta Resolució. 

Roman suspesa l'obertura al públic dels serveis complementaris de bar i de 

restauració en els salons de jocs, casinos i sales de bingo. 

Els establiments d'hostaleria i restauració poden obrir amb subjecció a les 

condicions següents: 

- El consum s'ha de realitzar sempre a la taula. 

- En l'interior, l'aforament es limita al 30% de l'autoritzat i s'ha garantir una 

distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de 

taules o agrupacions de taules diferents. S'ha de garantir la ventilació de l'espai 

mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació. 

- A les terrasses s'ha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada 

entra en 

vigor el dia 

3 de maig 

de 2021 

hores del 

dia 9 de 

maig de 

2021 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=899647
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=899647
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=899647
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=899647
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de dos metres entre comensals de taules o grups de taules diferents. 

- Es limita a quatre el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de 

taules, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència. 

- S'ha de garantir la distància d'un metre entre persones d'una mateixa taula, 

excepte per a persones que pertanyin a la bombolla de convivència. El tipus i 

mida de taula han de permetre que es garanteixin aquestes distàncies. 

- El servei només es pot dur a terme de les 7:30 hores a les 17:00 hores. Els clients 

no podran romandre a l'establiment fora d'aquesta franja horària. 

Aquesta franja horària no és aplicable als serveis de restauració dels centres de 

treball destinats a les persones treballadores, als serveis de restauració integrats 

en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials per donar servei 

exclusivament a les persones que hi realitzen prestació laboral i a les persones 

que hi estan ingressades, i als serveis de menjador de caràcter social, per a les 

persones usuàries del servei. 

- Les activitats de restauració per servir a domicili o per a recollida dels clients a 

l'establiment es podran dur a terme durant tot l'horari d'obertura de 

l'establiment, d'acord amb el règim horari establert a l'apartat 5 d'aquesta 

Resolució. 

- Els establiments d'hoteleria poden donar també servei de restauració 

exclusivament a les persones allotjades en horari de sopar fins a les 22:00 hores. 

- S'han de complir sempre totes les indicacions del Pla sectorial de la restauració 

aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT. 

Queda suspesa, amb caràcter general, la celebració presencial de congressos, 

convencions, fires comercials, festes majors i altres festes que puguin suposar la 

celebració d'actes amb risc de generar aglomeracions de persones. 

Modificació i 

pròroga de 

DOGC RESOLUCIÓ SLT/1392/2021, de 7 de maig, 

per la qual es prorroguen i es modifiquen 

CAT L'horari d'obertura al públic de les activitats permeses per aquesta Resolució és 

el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar la franja 

Aquesta 

Resolució 

fins a les 

00:00 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=900211
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=900211
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mesures les mesures en matèria de salut pública 

per a la contenció del brot epidèmic de la 

pandèmia de COVID-19 al territori de 

Catalunya. 

 

entre les 06.00 hores i les 23.00 hores en cas de (…)  serveis de restauració, 

inclosa la recollida a l'establiment i la prestació de serveis a domicili. La 

restauració en àrees de servei de vies de comunicació per a professionals de 

transport no resta subjecta a cap franja horària. 

L'activitat dels locals i establiments de restauració integrats en centres, galeries 

o recintes comercials se subjecta a les condicions establertes per la Restauració. 

En el cas dels locals o establiments amb llicència o que hagin presentat la 

comunicació prèvia com a sales de concert, cafès teatre o cafès concert els són 

aplicables les limitacions assenyalades al paràgraf anterior, i no es permet que 

s'hi dugui a terme el servei de bar. 

Pel que fa als establiments o locals amb llicència o que hagin presentat la 

comunicació prèvia com a restaurants musicals els és d'aplicació el que 

s'estableix en relació amb les activitats d'hostaleria i restauració a l'apartat 13 

d'aquesta Resolució. 

Es mantenen les activitats lúdiques que es desenvolupen en espais tancats amb 

subjecció a una limitació en l'aforament autoritzat del 30%. En tot cas, roman 

suspesa l'obertura al públic dels serveis complementaris de bar i de restauració. 

Roman suspesa l'obertura al públic dels serveis complementaris de bar i de 

restauració en els salons de jocs, casinos i sales de bingo. 

Els establiments d'hostaleria i restauració poden obrir amb subjecció a les 

condicions següents: 

- El consum s'ha de realitzar sempre a la taula. 

- En l'interior, l'aforament es limita al 30% de l'autoritzat i s'ha garantir una 

distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de 

taules o agrupacions de taules diferents. S'ha de garantir la ventilació de l'espai 

mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació. 

- A les terrasses s'ha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada 

entra en 

vigor el dia 

9 de maig 

de 2021. 

hores del 

dia 24 de 

maig de 

2021 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=900211
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=900211
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=900211
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=900211
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de dos metres entre comensals de taules o grups de taules diferents. 

- Es limita a quatre el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de 

taules, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència. 

- S'ha de garantir la distància d'un metre entre persones d'una mateixa taula, 

excepte per a persones que pertanyin a la bombolla de convivència. El tipus i 

mida de taula han de permetre que es garanteixin aquestes distàncies. 

- El servei només es pot dur a terme de les 7:30 hores a les 23:00 hores. Els clients 

no podran romandre a l'establiment fora d'aquesta franja horària. 

Aquesta franja horària no és aplicable als serveis de restauració dels centres de 

treball destinats a les persones treballadores, als serveis de restauració integrats 

en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials per donar servei 

exclusivament a les persones que hi realitzen prestació laboral i a les persones 

que hi estan ingressades, i als serveis de menjador de caràcter social, per a les 

persones usuàries del servei. 

- Les activitats de restauració per servir a domicili o per a recollida dels clients a 

l'establiment es podran dur a terme durant tot l'horari d'obertura de 

l'establiment, d'acord amb el règim horari establert a l'apartat 3 d'aquesta 

Resolució. 

- S'han de complir sempre totes les indicacions del Pla sectorial de la restauració 

aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT. 

Correcció errades 

mesures 

DOGC CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució 

SLT/1392/2021, de 7 de maig, per la qual es 

prorroguen i es modifiquen les mesures 

en matèria de salut pública per a la 

contenció del brot epidèmic de la 

pandèmia de COVID-19 al territori de 

Catalunya (DOGC núm. 8405, de 8.5.2021) 

CAT ha de dir: 

“Pel que fa als establiments o locals amb llicència o que hagin presentat la 

comunicació prèvia com a restaurants musicals els és d'aplicació el que 

s'estableix en relació amb les activitats d'hostaleria i restauració a l'apartat 11 

d'aquesta Resolució.”. 

 

  

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=900686
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=900686
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=900686
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=900686
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=900686
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=900686
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=900686
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 TSJC Interlocutòria de 20 de maig de 2021 de la 

Sala Contenciosa Administrativa del 

Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya (Secció Tercera - Sala de 

Discòrdia), dictada en el recurs 

contenciós administratiu núm. 204/2021 

(recurs de Sala 1656/2021) 

CAT les mesures administratives objecte del present litigi no impediran que, 

cautelarment, les activitats d'hostaleria i restauració puguin: 

- Obrir fins a les 24 hores. 

- Ampliar l'aforament interior fins al 50% de l'autoritzat. 

- Ampliar-ne sis el nombre de comensals per taula, o a més si es tracta de 

persones pertanyents a la mateixa unitat de convivència. 

- Restablir el consum en barra, amb una separació interpersonal d'1,50 metres.” 

 

  

Modificació 

Mesures 

DOGC RESOLUCIÓ SLT/1561/2021, de 20 de maig, 

per la qual es dona publicitat a la 

Interlocutòria de 20 de maig de 2020, 

dictada per la Sala Contenciosa 

Administrativa del Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya (Secció Tercera - 

Sala de Discòrdia) en el recurs contenciós 

administratiu núm. 204/2021 (recurs de 

Sala 1656/2021), interposat pel Gremi de 

Restauració de Barcelona. 

 

CAT Escau l'adopció de la mesura cautelar sol·licitada pel Gremi de Restauració de 

Barcelona amb caràcter subsidiari en les presents actuacions del recurs 

contenciós administratiu ordinari núm. 1.656/2021 de Sala i núm. 204/2021 de 

Secció, en el sentit que les mesures administratives objecte del present litigi no 

impediran que, cautelarment, les activitats d'hostaleria i restauració puguin: 

- Obrir fins a les 24 hores. 

- Ampliar l'aforament interior fins al 50% de l'autoritzat. 

- Ampliar-ne sis el nombre de comensals per taula, o a més si es tracta de 

persones pertanyents a la mateixa unitat de convivència. 

- Restablir el consum en barra, amb una separació interpersonal d'1,50 metres.” 

 

  

Pròrroga i 

modificacions 

DOGC RESOLUCIÓ SLT/1587/2021, de 21 de maig, 

per la qual es prorroguen i es modifiquen 

les mesures en matèria de salut pública 

per a la contenció del brot epidèmic de la 

pandèmia de COVID-19 al territori de 

 Els establiments d'hostaleria i restauració poden obrir amb subjecció a les 

condicions següents: 

- Es restableix el consum en barra, amb una separació interpersonal d'1,50 metres 

en qualsevol cas. 

- En l'interior, l'aforament es limita al 50% de l'autoritzat i s'ha garantir una 

24 de maig 

de 2021 

00:00 

hores del 

dia 7 de 

juny de 

2021 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=901485
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=901485
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=901485
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=901485
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=901485
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=901485
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=901485
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=901485
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=901485
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=901533
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=901533
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=901533
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=901533
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Catalunya. distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de 

taules o agrupacions de taules diferents. S'ha de garantir la ventilació de l'espai 

mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació. 

- A les terrasses s'ha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada 

de dos metres entre comensals de taules o grups de taules diferents. 

- El nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules és de sis 

persones tant a l'interior com en terrasses, llevat que pertanyin a la bombolla de 

convivència. 

- S'ha de garantir la distància d'un metre entre persones d'una mateixa taula, 

excepte per a persones que pertanyin a la bombolla de convivència. El tipus i 

mida de taula han de permetre que es garanteixin aquestes distàncies. 

- El servei només es pot dur a terme de les 06:00 hores a les 24:00 hores. Els 

clients no podran romandre a l'establiment fora d'aquesta franja horària. 

Aquesta franja horària no és aplicable als serveis de restauració dels centres de 

treball destinats a les persones treballadores, als serveis de restauració integrats 

en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials per donar servei 

exclusivament a les persones que hi realitzen prestació laboral i a les persones 

que hi estan ingressades, i als serveis de menjador de caràcter social, per a les 

persones usuàries del servei. 

- Les activitats de restauració per servir a domicili o per a recollida dels clients a 

l'establiment es podran dur a terme durant tot l'horari d'obertura de 

l'establiment, d'acord amb el règim horari establert a l'apartat 3 d'aquesta 

Resolució. 

- S'han de complir sempre totes les indicacions del Pla sectorial de la restauració 

aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT. 

Es permet l'obertura al públic dels serveis complementaris de bar i de restauració 

en els salons de jocs, casinos i sales de bingo, amb subjecció a les condicions 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=901533
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establertes a l'apartat 11 d'aquesta Resolució. 

Les activitats lúdiques en espais tancats es poden desenvolupar amb subjecció a 

una limitació en l'aforament autoritzat del 30%. També poden reobrir al públic els 

serveis complementaris de bar i de restauració subjectes a les condicions per la 

restauració 

En el cas dels locals o establiments amb llicència o que hagin presentat la 

comunicació prèvia com a sales de concert, cafès teatre o cafès concert els són 

aplicables les limitacions assenyalades al paràgraf anterior, i no es permet que 

s'hi dugui a terme el servei de bar. 

Pel que fa als establiments o locals amb llicència o que hagin presentat la 

comunicació prèvia com a restaurants musicals els és d'aplicació el que 

s'estableix en relació amb les activitats d'hostaleria i restauració a l'apartat 11 

d'aquesta Resolució. 

L'horari d'obertura al públic de les activitats permeses per aquesta Resolució és 

el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar (…) la franja 

entre les 06.00 hores i les 24.00 hores en cas de (…) serveis de restauració, 

inclosa la recollida a l'establiment i la prestació de serveis a domicili. La 

restauració en àrees de servei de vies de comunicació per a professionals de 

transport no resta subjecta a cap franja horària. 

 


