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Circular 20/214 – 24 de novembre de 2020 

  

Coronavirus: Resolució SLT/2983/2020 | Afectacions sobre els 

hotels 
 

Benvolguts i benvolgudes, 

 

Pel vostre interès, us enviem el comunicat de la Confederació Empresarial 

d’Hostaleria i Restauració de Catalunya (Confecat) en relació a l’afectació de la 

Resolució SLT/2983/2020 sobre els hotels.  

 

AFORAMENTS 

Les zones comunes dels hotels continuen habilitades al 50% de la seva capacitat. 

 

En els espais de restauració es poden produir dos supòsits: 

 espai de restauració només per clients allotjats a l’hotel: aforament al 50% + 

mesures de seguretat establertes. 

 espai de restauració per clients allotjats + clients no allotjats: aforament al 

30% + mesures de seguretat establertes (excepte que es disposin en espais 

diferenciats i separats).  

 

 

OBERTURA DE BARS I RESTAURANTS - ES PERMET EL CONSUM: 

 

Horari: 

Atenció al client allotjat 

Es podrà facilitar servei de restauració als clients allotjats més enllà de les 21.30 

hores. 

 

Atenció al client no allotjat 

 De les 6 a les 21.30 hores com a màxim 
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Servei de recollida i lliurament a domicili 

 Servei de recollida per emportar fins les 22 hores i servei de lliurament a 

domicili fins les 23 hores. 

 

Mesures: 

 Sempre a taula 

 Màxim grups de 4 persones per taula, o bombolles de convivència (sense 

límit) 

 Distància mínima senyalitzada de 2 metres entre taules diferents 

 Distància d’1 metre entre persones d’una mateixa taula, excepte persones de 

la bombolla de convivència 

 Terrasses sense limitació específica d’aforament, però mantenint la distància 

entre taules i senyalització a terra 

 

 

DINARS I/O SOPARS DE NADAL 

A data d’avui i a expenses de les futures revisions que es faci de les mesures 

establertes, podran celebrar-se dinars i sopars de nadal, amb les limitacions dels 

punts anteriors i, respectant el confinament nocturn i les restriccions de mobilitat. 

 

 

REUNIONS LABORALS 

Es poden celebrar activitats laborals 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. 

 

Continua suspesa la celebració presencial de congressos, convencions i fires 

comercials. 
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CELEBRACIONS – CASAMENTS, COMUNIONS, ANIVERSARIS (...) 

Podran celebrar-se als hotels, respectant la limitació d’aforament i mobilitat i 

seguretat de la restauració. 

 

 

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

  

Rebeu una cordial salutació,  
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