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Circular 20/157 – 16 de setembre de 2020 

 
Coronavirus: Resolució SLT/2230/2020, de 15 de setembre, sobre 

les mesures especials de salut pública als municipis de Girona i Salt 

 

Benvolguts i benvolgudes, 

  

Per a la vostra informació, us adjuntem la 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 Salt. S’adjunta la disposició. 

  

D’aquesta disposició se’n destaca el següent: 

  

Empreses de serveis i comerç minorista: 

       Evitar les aglomeracions 

       En espais tancats com a l’aire lliure mantenir la distància física 

interpersonal d’1,5 m 

       Aforament màxim equivalent a 2,5 m2 

       Aplicar de manera rigorosa les mesures del PROCICAT 

  

Actes religiosos (casaments, serves religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres) 

       33% d’aforament 

  

Reunions i/o trobades familiars de caràcter social: 

       Màxim 10 persones 

       No es permet el consum ni d’aliments ni de begudes 

  

Activitats d’hostaleria i restauració: 

       Consum sempre a taula 
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       50% d’aforament a dintre dels establiments i a les terrasses 

       A dintre de l’establiment la distància entre taules i agrupacions de taules 

ha de ser d’1,5 metres, però a les terrasses de 2 metres 

       Màxim de 10 persones per taula o agrupació d’aquestes 

       L’horari de tancament és a les 1 h com a màxim, sense que es puguin 

admetre nous clients a partir de les 00:00 h 

       L’aforament dels espais comuns als establiments hotelers és del 50% 

       Tots els establiments d’hostaleria i restauració han de disposar en llocs 

visibles, de cartells indicatius de l’aforament i capacitat 

       Sempre que sigui possible, s’han d’utilitzar preferiblement servei a 

domicili i comandes per emportar 

  

S’estableix la durada de les mesures en un termini de 15 dies. 

  

Aquesta Resolució entra en vigor avui mateix 16 de setembre de 2020. 

  

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

  

Rebeu una cordial salutació, 

 

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

  

Rebeu una cordial salutació, 
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