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Circular 20/154 – 14 de setembre de 2020 

 
Coronavirus: Resolució SLT/2207/2020 | Pròrroga de les mesures 

especials en matèria de salut pública a Catalunya - COVID-19 

 

Benvolguts i benvolgudes, 

  

Us informem que el dissabte 12 de setembre es va publicar la 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 adoptades per la Resolució SLT/2107/2020, 

de 28 d'agost, per al territori de Catalunya. 

 

La trobareu adjunta en aquest Comunicat. 

 

Les mesures contingudes en aquesta Resolució són aplicables a totes les 

persones que es trobin i circulin per Catalunya, així com a les persones 

titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús 

públic o obert al públic ubicat en aquests territoris com ara, aquelles que 

recull relacionades amb les reunions i/o trobades (familiars i de caràcter 

social). 

 

Durada i entrada en vigor 

Aquesta Resolució produeix efectes des de la seva publicació en el DOGC, el 

dissabte 12 de setembre de 2020. 

 

És important tenir en compte que resten vigents les següents Resolucions:  

 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. 

http://www.gihostaleria.org/
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8199/1809431.pdf
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 Resolució SLT/2073/2020, de 17 d'agost, per la qual es prohibeix fumar 

en espais públics i s’ha de garantir la distància de seguretat. 

 Resolució SLT/2782/2020, de 19 d'agost, la qual modifica la Resolució 

SLT/2073/2020, de 17 d'agost. 

 

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

  

Rebeu una cordial salutació, 
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https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8203/1809940.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8205/1810132.pdf

