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Circular 20/181 – 16 d’octubre de 2020 

 
Coronavirus: Resolució SLT/2546/2020 de les noves mesures en 

matèria de salut pública 

 

Benvolguts i benvolgudes, 

  

Per a la vostra informació, us adjuntem la Resolució SLT/2546/2020, de 15 

d’octubre, per la qual s’adopten mesures en matèria de salut pública per a la 

contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.   

  

D’aquesta disposició se’n destaca el següent: 

 

 Aquesta Resolució deixa sense efectes la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de 

juny i l’apartat 4 de la Resolució SLT/2073/2020, de 17 d’agost. 

 Les altres resolucions continuen vigents.  

  

Activitats d’hoteleria i restauració: 

 Es suspenen les activitats de restauració, en tot tipus de locals i 

establiments.  

 Es permet el servei d’entrega a domicili o recollida a l’establiment amb cita 

prèvia. 

 Poden romandre oberts els restaurants dels hotels i d’altres allotjaments 

turístics, que també poden oferir el servei d’entrega a domicili o recollida a 

l’establiment amb cita prèvia.  

 Poden romandre oberts els serveis de restauració integrats a: centres i 

serveis sanitaris, sociosanitaris i socials (activitats de lleure infantil i juvenil, 

menjadors escolars, i els serveis de menjador de caràcter social).  

 50% d’aforament als espais comuns dels establiments hotelers, el qual ha 

d’estar identificat amb cartells visibles.   
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Desplaçaments personals 

 Es recomana que els desplaçaments fora del domicili es limitin en la mesura 

del possible, així com la circulació per les vies d’ús públic.  

 Es recomana adoptar una estratègia de desplaçaments basada en les 

“bombolles de convivència” o la “bombolla ampliada”  

 La bombolla és el grup de persones que es relacionen entre si generant un 

espai de confiança i seguretat.  

 La “bombolla de convivència” està formada pel grup de persones que 

conviuen sota el mateix sostre.  

  La “bombolla ampliada” és el grup de persones de la “bombolla de 

convivència” més un (s) altre (s) grup (s) acotat de persones, sempre les 

mateixes, i amb les quals es pot relacionar la “bombolla de convivència” amb 

diferents finalitats (relacions familiars, laborals, escolars, recreatives).  

 Els grups han de ser el més estable possible.  

 

Centres de treball: 

 Limitar al màxim la mobilitat de persones treballadores, prioritzant el treball 

a distància, el teletreball, les reunions telemàtiques, o bé, altres mesures 

quan la mobilitat és imprescindible (horaris d’entrada i sortida esglaonats, 

flexibilitat horària, o similars).  

 Els centre de treball mantenir la distància de seguretat i sinó és possible 

proporcionar equips de protecció individual (EPI).  

 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. No serà obligatori, en el cas 

d’espais de treball tancats al públic, un cop la persona estigui al seu lloc de 

treball i quan no s’hagi de moure.  

 Evitar coincidència massiva de persones.  
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Empreses de serveis i comerç minorista: 

 No es poden oferir serveis que impliquin un contacte personal proper, 

excepte si és un servei essencial, sanitari o sociosanitari. 

 Es poden oferir els serveis de perruqueria relacionats amb la higiene del 

cabell.  

 La prestació de serveis s’ha de fer, en la mesura que sigui possible, sense 

contacte físic amb els clients.  

 Els establiments amb una superfície útil d’exposició i venda superior a 400 

m2 resta condicionada a establir sistemes de control de l’accés i de 

l’aforament en temps real.  

 En els centres comercials, galeries comercials o recintes comercials s’han 

d’establir sistemes de control d’aforament i de fluxos. Restricció de l’accés i 

l’ús de les zones recreatives, com ara zones infantils, ludoteques o àrees de 

descans.  

 En establiments i locals comercials minoristes: 

o 30% d’aforament  

o 50% d’aforament pels establiments d’alimentació, de begudes, de 

productes higiènics, d’altres productes de primera necessitat, 

farmàcies, ortopèdies, òptiques i centres de veterinària. 

o Per establiments que tenen dues plantes han de tenir el mateix 

aforament en cadascuna d’aquestes, així com a les zones comunes i de 

pas.  

o Garantir una distància mínima d’1,5 m entre clients. En locals que no 

es pugui garantir, es permetrà la permanència d’1 client.  

 Es poden establir sistemes de recollida al local, sempre garantint una 

recollida esglaonada, evitant aglomeracions. Si és possible s’evitarà el 

contacte amb el client en el lliurament mitjançant la recollida a la porta o al 

cotxe, inclòs el menjar preparat.  

 Seguir les mesures del PROCICAT.  
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Activitats culturals, d’espectacles públics, recreatives i esportives: 

 Garantir que no es supera el 50% de la capacitat màxima permesa en els 

recintes com ara teatres, cinemes, auditoris, carpes de circ o similars, així 

com a l’aire lliure. 

 Assistència amb seients preassignats i registres de dades de contacte.  

 Horari de tancament a les 23:00 h. 

 Les activitats de bar, restaurant o restaurant bar s’han de prestar seguint 

l’apartat 10 d’aquesta Resolució.  

 Aforament del 50% a les instal·lacions esportives i els equipaments 

esportius. Prendre mesures de control d’accés.  

 Ajornament de totes les competicions esportives, excepció de les 

competicions oficials d’àmbit estatal, internacional i professionals.  

 Suspensió de l’obertura dels parcs i fires d’atraccions, estructures no 

permanents desmuntables, establiments d’activitats lúdiques infantils 

privades en espais tancats.  

 Els parcs i jardins de titularitat pública poden romandre oberts.  

 Complir els protocols del PROCICAT 

 

Activitats relacionades amb el joc 

 Se suspèn l’obertura de salons de joc, casinos i sales de bingo.  

 

Congressos, Convencions, Fires comercials i festes majors 

 Suspesa la celebració presencials de congressos, convencions, fires 

comercials i festes majors.  

 30% d’aforaments als mercats no sedentaris.  
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Inspecció i règim sancionador 

 Correspon als ajuntaments i a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 

les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en 

aquesta Resolució.  

 L’incompliment de les mesures és objecte de règim sancionador d’acord amb 

el Decret llei 30/2020, de 4 d’agost.  

 

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

  

Aquesta Resolució entra en vigor avui mateix 16 d’octubre de 2020, excepte 

els següents apartats que estan pendents de l’autorització per part del Tribunal 

Superior de Justícia de Catalunya. 

 

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

 Es manté en vigor la Resolució SLT/2480/2020, de 8 d’octubre. 

 Es prohibeixen les reunions de més de 6 persones, llevat que pertanyin a la 

“bombolla de convivència”.  

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

 No es consideren incloses en aquesta prohibició: 

o Activitats laborals 

o Activitats de culte 

o Actes religiosos i cerimònies civils (casaments, serveis religiosos, 

cerimònies fúnebres, ni els mitjans de transport públic) 

o Activitats docents (incloses les universitàries) 

o Activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars i centres 

oberts) 

o Transport escolar 

o Activitats esportives federades 

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

en recintes estables (teatres, cinemes, carpes de circ o similars) 

o Manifestacions i actes polítics  
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 Han de romandre obertes les biblioteques, museus i monuments. 

 No poden participar en reunions i/o trobades persones que tinguin 

símptomes de COVID-19 o que hagin d’estar aïllades o en quarantena per 

qualsevol motiu.  

 

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

 50% d’aforament  

 

Activitats docents universitàries 

 Docència teòrica presencial passa a format virtual, mantenint la resta 

d’activitats.  

 

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

  

Rebeu una cordial salutació, 
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