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Circular 20/239 – 21 de desembre de 2020 

 
Coronavirus: Resolució de dubtes Resolució del 19 de desembre 

 

Benvolguts i benvolgudes, 

  

Pel vostre interès i atès que hem rebut vàries consultes en relació a la Resolució 

SLT/3354/2020, de 19 de desembre, que especifica les mesures i restriccions 

durant les vacances de Nadal (del 21 de desembre de 2020 a l’11 de gener de 

2021), us fem arribar una bateria de preguntes i respostes per resoldre alguns 

dubtes: 

 

Els clients dels hotels que provenen d’una altra comarca d’on es localitza l’hotel 

poden desplaçar-se abans del 23 de desembre? 

No, el desplaçament està permès del 23 de desembre de 2020 al 6 de gener de 

2021, amb el certificat autoresponsable que s’adjunta.  

 

Quins són els horaris de serveis de restauració als restaurants? 

 Esmorzar: 7.30 h a 9.30 h 

 Dinar: 13 h a 15.30 h 

 Sopar: no es permet 

 Menjar per emportar: 6 h a 22 h 

 Menjar a domicili: 6 h a 23 h 

 

Quins són els horaris de serveis de restauració als hotels? 

 Per clients allotjats: 

o Esmorzar: 7.30 h a 9.30 h 

o Dinar: 13 h a 15.30 h 

o Sopar: fins a les 21 h 
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 Per clients no allotjats: 

o Esmorzar: 7.30 h a 9.30 h 

o Dinar: 13 h a 15.30 h 

o Sopar: no es permet 

 Menjar per emportar: 6 h a 22 h 

 Menjar a domicili: 6 h a 23 h 

 

Els restaurants poden oferir sopar per les nits del 24/12, del 31/12 i del 05/01? 

No.  

 

Els hotels poden oferir sopar per les nits del 24/12, del 31/12 i del 05/01? 

Només pels clients allotjats i fins les 21 h.  

 

Quin és l’aforament interior dels restaurants? I de les terrasses? 

30% a l’interior i 100% a les terrasses. Sempre s’ha de garantir dos metres entre 

comensals de diferents taules i d’un metre entre els de la mateixa taula. En el cas 

del metre, sempre i quan no sigui d’una mateixa bombolla de convivència.  

 

Quin és l’aforament interior dels restaurants dels hotels? I de les terrasses? 

 Només per clients allotjats: 50% 

 Per clients allotjats i no allotjats: 30% 

 Sempre s’ha de garantir dos metres entre comensals de diferents taules i 

d’un metre entre els de la mateixa taula. En el cas del metre, sempre i quan 

no sigui d’una mateixa bombolla de convivència.  

 

Quants comensals pot haver-hi a una taula d’un restaurant i del restaurant de 

l’hotel? 

 Normalment, 4 persones per taula, excepte els dies 24, 25, 26 i 31 de 

desembre de 2020, i 5 i 6 de gener de 2021 que es pot ampliar a 6 persones 

per taula, sempre que pertanyin com a màxim a 2 bombolles de convivència.  
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Els hotels poden oferir servei d’habitacions? Està limitat l’horari? 

Si, poden oferir servei d’habitacions i no està limitat l’horari.  

 

Els hotels poden tenir els seus bars i cafeteries oberts fora dels horaris establerts 

pel servei? 

Si, només per menjar per emportar o a domicili però NO pel consum a 

l’establiment.  

 

Els restaurants poden tenir els seus locals oberts fora dels horaris establerts pel 

servei? 

Si, només per menjar per emportar o a domicili però NO pel consum a 

l’establiment.  

 

Els clients dels restaurants o del restaurant de l’hotel poden restar dintre dels 

establiments passades les 9.30 h, les 15.30 h o les 21 h (en el cas dels hotels)? 

No, l’establiment ha de tancar en aquest horari i no pot haver-hi cap client a dintre.  

 

Fins quan s’estableixen aquestes mesures? 

De les 00:00 hores del 21 de desembre de 2020 a les 00:00 hores de l’11 de gener 

de 2021.  

 

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

  

Rebeu una cordial salutació, 
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