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Circular 20/149 – 29 d’agost de 2020 

 
Coronavirus: Resolució SLT/2107/2020, de 28 d’agost de mesures 

especials en matèria de salut pública 

  
Benvolguts i benvolgudes, 

  

Pel vostre interès, us informem que al DOGC d’avui número 8213 s’ha publicat 

la 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 pandèmia de 

COVID-19 al territori de Catalunya. S'adjunta la disposició.  

  

La normativa contempla que es prohibeixen les trobades i reunions (familiars i de 

caràcter social) de més de 10 persones tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic. 

  

Aquesta limitació també és aplicable a les taules ubicades en terrasses, 

restaurants i bars, amb un màxim de 10 persones per taula o agrupació, complint 

amb les distàncies mínimes entre taules o grup de taules. 

  

No obstant, NO es consideren incloses en aquesta prohibició: 

 Les activitats laborals 

 Les activitats de culte 

 Actes religiosos com casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies 

fúnebres 

 Mitjans de transport públic 

 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 del 

PROCICAT 

 Les biblioteques, arxius, muses i monuments han de romandre oberts 
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 Es poden dur a terme, la realització d’activitats lúdiques, recreatives i 

l’obertura al públic d’equipaments esportius, com ara piscines descobertes, 

parcs d’atraccions i parcs infantils, activitats esportives, com ara gimnasos i 

instal·lacions esportives 

 Es podran dur a terme manifestacions 

  

Aquesta resolució entra en vigor avui mateix. 

  

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte al respecte. 

  

Rebeu una cordial salutació, 
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