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Circular 20/231 – 13 de desembre de 2020 

  
Coronavirus: Pròrroga i modificació de les mesures en matèria de 

salut pública per a la contenció de la COVID-19 

  

Benvolguts i benvolgudes, 

  

Pel vostre interès, us informem que ahir es va publicar la RESOLUCIÓ 

SLT/3268/2020, de 12 de desembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les 

mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la 

pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. 

  

Els canvis que es produeixen respecte a la Resolució SLT/3177/2020, de 5 de 

desembre, són els següents: 

  

LIMITACIÓ DE L’ENTRADA I SORTIDA DE PERSONES 

Des de les 6.00 hores de divendres fins les 6.00 hores de dilluns, queda limitada 

l’entrada i sortida de persones de cada comarca, amb les mateixes excepcions que 

hi havien. 

  

EMPRESES DE SERVEIS I COMERÇ MINORISTA 

Els centres comercials i recintes comercials poden obrir amb un 30% de l’aforament 

permès, garantint una bona ventilació dels espais tancats, mitjançant ventilació 

natural o altres sistemes de ventilació. Aquesta reducció s’aplica tant als 

establiments i locals comercials com a les zones comunes i de pas dels centres 

comercials i recintes comercials. 
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ACTES RELIGIOSOS I CERIMÒNIES CIVILS 

Aquests actes han de limitar l’assistència al 30% de l’aforament i amb un nombre 

màxim de 500 persones, i garantir una bona ventilació dels espais tancats 

mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació. 

  

Si les activitats es desenvolupen de forma estàtica, a l’aire lliure o bé en espais 

físics tancats que compleixin amb les condicions de ventilació i qualitat de l’aire, 

poden obrir respectant el límit de l’aforament al 30%, fins a un màxim de 1.000 

persones. 

  

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

  

Rebeu una cordial salutació, 
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