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Circular 20/163 – 26 de setembre de 2020 
 

Coronavirus: Resolució SLT/2325/2020, de 25 de setembre, sobre la 

pròrroga de les mesures especials en matèria de salut pública 	  
 

Benvolguts i benvolgudes, 

  

Pel vostre interès, us informem que avui al DOGC s’ha publicat la 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. S’adjunta la disposició.  

 

D’aquesta resolució es destaca el següent: 

 

Mesures especials en matèria de salut pública: 

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

adoptades a la Resolució SLT/2207/2020, de 10 de setembre.  

 

Reunions i/o trobades (familiars i de caràcter social) 

• Es prohibeixen les trobades i reunions de més de 6 persones, llevat que 

siguin convivents, tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic.  

• En les reunions fins a 6 persones en espais públics no es permet el consum 

ni d’aliments ni de begudes.  

• Les taules i agrupacions en establiments d’hoteleria i restauració també han 

de ser de 6 persones, tant en espais interiors com en terrasses. 

• No es consideren incloses en aquesta prohibició: 

o Les activitats laborals 

o Les activitats de culte 
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o Actes religiosos, inclosos casaments, serveis religiosos, celebracions i 

cerimònies fúnebres 

o Mitjans de transport públic 

o Activitats culturals, d’arts escèniques i musicals, cinema o exposicions 

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

similars. 

o Manifestacions 

• Les biblioteques, arxius, museus i monuments han de romandre oberts.  

• 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. 

 

Fires i festes majors: 

• Correspon a cada Ajuntament decidir si es poden celebrar.  

 

S’estableix la durada de les mesures durant 15 dies i la resolució entra en vigor 

avui mateix 26 de setembre de 2020.  

 

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

 

Rebeu una cordial salutació,  


