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Circular 20/244 – 23 de desembre de 2020 

  

Coronavirus: RESOLUCIÓ SLT/3397/2020, de 22 de desembre, sobre 

les noves mesures enfront la COVID-19 a les comarques de la 

Cerdanya i el Ripollès 

  

Benvolguts i benvolgudes, 

  

Pel vostre interès, us informem que s’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ 

SLT/3397/2020, de 22 de desembre, per la qual s’estableixen mesures en matèria 

de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 a 

les comarques de la Cerdanya i del Ripollès. S’adjunta la disposició.   

  

D’aquesta Resolució se’n destaca el següent: 

  

LIMITACIÓ DE L’ENTRADA I SORTIDA DE PERSONES DEL TERRITORI DE 

LES COMARQUES DE LA CERDANYA I EL RIPOLLÈS 

  

1.    Restringida l’entrada i sortida de persones del territori de les comarques 

de la Cerdanya i el Ripollès, excepte per a aquells desplaçaments, 

adequadament justificats de l’apartat 2.1 d’aquesta disposició. 

2.    Per al període comprès entre el dia 23 de desembre de 2020 i el dia 

6 de gener de 2021, ambdós inclosos, no estan autoritzats, els 

desplaçaments d’entrada i sortida d’aquestes comarques per anar i tornar al 

lloc de residència habitual de familiars o persones properes dels qui es 

desplacin per a visitar-los 
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 MOBILITAT NOCTURNA 

  

1.    Prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques 

entre les 22:00 hores i les 06:00 hores, excepte pels casos descrits a 

l’apartat 3. 

2.    Les nits del 24 al 25 de desembre i del 31 de desembre a l’1 de 

gener s’amplia l’horari a les 1:00 hores, i la nit del 5 de gener fins a les 

23:00 hores, i únicament per permetre el retorn al domicili. En cap cas es 

permeten els desplaçaments a diferents trobades socials. 

  

  

REUNIONS I TROBADES FAMILIARS 

  

1.    Es prohibeixen les trobades i reunions de més de 6 persones, excepte si 

pertanyen a la bombolla de convivència, tant en l’àmbit privat com en l’àmbit 

públic, excepte les activitats descrites a l’apartat 4. 

2.    Per les trobades amb familiars o persones properes per a la celebració 

dels àpats dels dies 24, 25, 26 i 31 de desembre de 2020 i dels dies 1, 5 i 6 

de gener de 2021 no es podrà ampliar a 6 persones, llevat que es tracti 

de convivents, i que no se superin les dues bombolles de convivència.  

  

  

ACTIVITATS D’HOSTALERIA I RESTAURACIÓ 

  

1. Se suspèn l’obertura al públic dels serveis de restauració en tot tipus de 

locals i establiments.  

2. Es permet el menjar per emportar i a domicili.  

3. Resten exclosos d’aquesta suspensió: 

a. Els restaurants dels hotels i altres allotjaments turístics, que només 

poden oferir el servei de restauració pels seus clients allotjats. 

També poden oferir menjar per emportar i a domicili.  
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b. Els serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, 

sociosanitaris, incloent-hi els serveis de menjador de caràcter 

social.  

c. Els serveis de restauració de centres de formació no inclosos en el 

paràgraf anterior i els serveis de restauració dels centres de treball 

destinats a les persones treballadores.  

d. En les àrees de servei d’autopistes i altres vies, només es pot oferir 

menjar per emportar, excepte pels transportistes que poden 

consumir dintre del local.  

 

Des de la Direcció General de Turisme ens han confirmat que les persones que 

provenen d’una altra comarca que no sigui la Cerdanya o el Ripollès, encara que 

tinguin la reserva d’un hotel, no podran accedir-hi.  

 

ENTRADA EN VIGOR I DURADA DE LES MESURES 

  

La Resolució entra en vigor avui dimecres 23 de desembre de 2020. 

 

La durada de les mesures previstes en aquesta Resolució s’estableix en 15 dies 

(fins el 6 de gener), sense perjudici de l’avaluació continuada de l’impacte de les 

mesures que s’hi contenen.  

 

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

  

Rebeu una cordial salutació, 
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