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Circular 20/162 – 25 de setembre de 2020 

 
Coronavirus: Resolució SLT/2314/2020, de 24 de setembre, sobre 

les mesures especials de salut pública als municipis de la comarca de 

la Cerdanya 

Benvolguts i benvolgudes, 

  

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

  

D’aquesta disposició se’n destaca el següent: 

  

Desplaçaments personals 

 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.  

 Es recomana que la sortida del domicili es realitzi solament en els següents 

casos: 

o Assistir al lloc de treball. 

o Assistir a centres, serveis i establiments sanitaris. 

o Assistir als centres docents (inclosos els universitaris), i per fer 

activitats de lleure i juvenil (inclosos extraescolars) i activitats 

d’intervenció socioeducativa. 

o Assistir i tenir cura de persones grans, menors d’edat, persones 

dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables. 

o Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances i d’altres serveis.  

o Accedir als establiments comercials minoristes d’alimentació, begudes i 

matèries primeres.  
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o Accedir a altres establiments comercials minoristes amb cita o avís 

previ. 

o Fer trobades i activitats culturals, del lleure i esportives amb persones 

del grup de convivència habitual.  

o Realitzar actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, 

judicials o notarials.  

o Renovacions de permisos i documentació oficial, així com tràmits 

administratius inajornables.  

o Dur a terme mudances domèstiques o professionals.  

o Atendre els horts familiars d’autoconsum. 

o Fer exàmens o proves oficials inajornables.  

o Causa de força major o situació de necessitat.  

 Els grups han de ser el més estable possible.  

 

Centres de treball: 

 Mesures de neteja i desinfecció amb intensitat. 

 Disposar d’aigua i sabó o gels hidroalcohòlics o desinfectants virucides.  

 Mesures organitzatives que garanteixin que es mantingui la distància 

interpersonal.  

 Ús de la mascareta obligatori en l’entorn laboral.  

 Evitar coincidència massiva de persones.  

 Potenciar l’ús del teletreball.  

 

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

       50% 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 

       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 25 de setembre de 2020. 

 

Aprofitem l’avinentesa per informar-vos que encara no s’ha publicat la 

Resolució, en relació al canvi de la concentració del nombre de persones de 

10 a 6.  

  

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte al respecte. 
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Rebeu una cordial salutació, 
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