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Circular 20/192 – 30 d’octubre de 2020 

 
Coronavirus: Aclariments de la Resolució SLT/2700/2020 de la 

ConfeCat 

 

Benvolguts i benvolgudes, 

  

En relació a la publicació de la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, 

mitjançant la qual es prorroguen determinades 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/2546/2020, de 15 d'octubre, al territori de 

Catalunya i, així mateix, es limita l'entrada i la sortida de persones de Catalunya i 

de l'àmbit territorial municipal i s'amplien les mesures restrictives en relació amb 

diverses activitats, ens permetem fer-vos els següents apunts: 

 

Limitació de l'entrada i sortida de persones a Catalunya 

Queda restringida l'entrada i sortida de persones del territori de Catalunya, excepte 

per a aquells desplaçaments, adequadament justificats que responguin a les 

excepcions previstes al Punt 2 d’aquesta Resolució. 

 

Per tant, els vostres clients podran arribar a Catalunya si el seu viatge 

respon a un dels motius relacionats en aquest punt de la Resolució (no per 

motius d’oci). 

 

Mobilitat entre municipis 

Addicionalment, durant el temps de vigència de l'esmentada mesura de restricció, 

des de les 06.00 hores de divendres fins a les 06.00 hores de dilluns, queda 

limitada l'entrada i sortida de persones de cada terme municipal, amb les 

excepcions previstes al Punt 2 d’aquesta Resolució. 
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Per tant, els vostres clients de cap de setmana, no podran sortir del terme 

municipal on es trobi l’allotjament turístic, si no és per una causa 

justificada relacionada amb els motius que determina aquest punt de la 

Resolució (no per motius d’oci).  

 

Reunions laborals 

D’entrada es poden celebrar reunions de treball de més de 6 persones en els 

hotels, aplicant i respectant el 50% de l’aforament màxim permès i totes les 

mesures de seguretat i higiene requerides. 

 

Els hi podreu oferir servei de càtering a taula i haurà de ser a la mateixa sala (tal 

com es feia fins ara, s’han de respectar les mesures requerides en el servei de 

restauració). 

 

Continua suspesa la celebració presencial de congressos, convencions i fires 

comercials. 

 

Qui es considera client de l’hotel? 

Es considera client de l’hotel aquella persona o persones que s’allotgen a una 

habitació. 

 

Celebracions – Bodes, comunions, aniversaris (...) 

Es manté la impossibilitat de dur a terme celebracions d’aquest tipus d’acte. 

 

Es pot mantenir obert el servei de restaurant i bar de l’Hotel? 

Sí, pels clients que s’allotgen a l’hotel, que han de tenir l’oportunitat de rebre el 

servei d’esmorzar, dinar i sopar, mantenint totes les mesures de seguretat i higiene 

requerides. 
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Aquells que esteu interessats en oferir-ho, podeu continuar prestant serveis de 

lliurament a domicili o recollida a l'establiment. Aquesta mesura de lliurament 

s’allarga fins les 23hs. 

 

El servei a domicili per les activitats de restauració es podrà dur a terme en 

municipis propers on estigui ubicat l’allotjament turístic.  

 

Serveis de tractament de bellesa i massatges a l’hotel 

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

un servei essencial, sanitari o sociosanitari. 

 

Mesures de prevenció i higiene en centres de treball 

S'obliga els titulars dels centres de treball, públics i privats, a limitar al màxim la 

mobilitat laboral de persones treballadores, adoptant les mesures organitzatives i 

tècniques necessàries per fer-ho possible.  

 

A aquest efecte, han d'implementar treball a distància o teletreball, llevat quan és 

impossible desenvolupar l'activitat laboral a distància o bé quan no es disposa 

acreditadament dels mitjans per fer-ho. En aquest darrer cas s'han d'establir 

horaris d'entrada i sortida esglaonats, flexibilitat horària o similars. 

 

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

  

Rebeu una cordial salutació, 
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