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QUIN TIPUS D’ESDEVENIMENTS ES PODEN CELEBRAR PRESENCIALMENT? 

 

SÍ ES PERMET celebrar reunions i/o activitats laborals de més de 10 persones, 

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

seguretat i higiene requerides.  

 

A partir del 21 de juny 

 

 Es poden reprendre les activitats musicals amb pistes de ball o espais 

habilitats fora dels establiments establerts en l’apartat d’activitats 

recreatives, amb l’ús de mascareta (sales de banquets o restaurants 

que celebren esdeveniments). 

 Es permet que a les terrasses el nombre màxim de comensals passi a 

deu persones, es manté la limitació de sis persones per a espais interiors i 

la distància entre taules establerta a les terrasses passa de 2 metres a 1,5 

metre.  

 Revisió de l’annex 1, relatiu a les condicions de ventilació reforçada, per tal 

d’adequar els cabals d’aire establerts a les temperatures d’estiu, tenint en 

compte la capacitat dels aparells, amb l’objectiu de conciliar la protecció de 

la salut i el confort tèrmic.  

 

 

A partir del 24 de maig  

 

 Represa de la celebració presencial de congressos, convencions, fires 

comercials i activitats assimilables, subjecta a unes condicions, amb 

caràcter general, que impliquen la reducció de l'aforament al 70% de 

l'autoritzat i la limitació del nombre d'assistents a 1.000 persones o a 

3.000 persones si es desenvolupen a l'aire lliure o en espais tancats que 

compleixen les condicions de ventilació reforçada establertes a l'annex 1 i les 

mesures de control d'aglomeracions indicades a l'annex 2.  
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 En aquests esdeveniments es permet celebrar aperitius a peu dret, 

amb subjecció a requisits de distància de 2m entre taules, presentació dels 

aliments en format individual i subjecció al corresponent pla sectorial aprovat 

pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.  

 Es podran celebrar congressos, convencions i activitats firals que 

superin l'aforament del 70% i/o el nombre màxim de persones 

assistents, si així ho autoritza prèviament el Comitè de Direcció del Pla 

d'actuació del PROCICAT, un cop emès informe favorable de l'ajuntament 

corresponent i sempre que es duguin a terme en un recinte firal i 

l'organització de l'activitat disposi d'un pla de contingència i prevenció de la 

COVID-19 amb mesures que respectin les previstes al corresponent pla 

sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT. 

 

SÍ ES PERMET celebrar els convits dels casaments, batejos, comunions o qualsevol 

altra celebració seguint les restriccions de les mesures del punt 11 de la Resolució 

SLT/1934/2021, que s’especificaran més endavant.  

 

 

CONDICIONS PER CELEBRAR CONVITS, REUNIONS I/O ACTIVITATS 

LABORALS ALS ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ I/O SALES DE 

BANQUETS:  

 

A continuació relacionem els requisits obligatoris per normativa i protocols sanitaris, 

a l’hora d’organitzar una reunió, una celebració i/o activitat laboral a un establiment 

de restauració i/o sales de banquets i, apuntem alguna mesura recomanada (no 

obligatòria):  

 

Qüestions obligatòries en qualsevol moment de la reunió: 

 

 Ús de mascareta, dispensador de gel, distància de seguretat i sistemes de 

ventilació.  
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A l’interior: 

 

 Aforament del 50% de la seva capacitat.   

 Es permet el consum a la barra amb una distància d’1,5 m entre cada client.  

 Es permeten els aperitius a peu dret amb subjecció a requisits de distància 

de 1,5 m entre taules, presentació dels aliments en format individual i 

subjecció al corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla 

d'actuació del PROCICAT. 

 Màxim de 6 persones per taula, excepte per a grups bombolla de 

convivència.  

 Distància mínima d’1 metre entre persones de la mateixa taula.  

 Distància mínima entre taules de 2 m.  

 Ventilació adaptada al nivell d’ocupació durant tot el període d’obertura al 

públic (Resolució SLT/1778/2021 Annex 1). 

 Servei de bufet assistit amb pantalla de protecció i amb emplatat individual o 

mono dosis tapat.  

 Servei obert des de les 6.00 h a les 1.00 h. 

 Es permet el ball a les celebracions amb l’ús de mascareta. L'hora màxima 

de tancament és les 03.30 hores, a partir de la qual es disposa de 30 

minuts per al desallotjament. 

 

 

A les terrasses o a espais a l’aire lliure: 

 

 Sense limitació específica d’aforament.  

o Nota: En cas de terrasses tancades amb paravents, tancaments 

laterals o similars en dos costats serà considerada espai tancat o 

interior a efectes de la normativa aplicable.  

 Es permeten els aperitius a peu dret amb subjecció a requisits de distància 

de 1,5 m entre taules, presentació dels aliments en format individual i 
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subjecció al corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla 

d'actuació del PROCICAT. 

 Màxim de 10 persones per taula, excepte per a grups bombolla de 

convivència.  

 Distància mínima d’1,5 metres entre comensals de taules o grups de taules.  

 Servei obert des de les 6.00 h a les 1.00 h. 

 Segons la Resolució 1934/2021: No es pot fumar en la via pública o en 

espais a l’aire lliure quan no es pugui respectar una distància mínima 

interpersonal d’almenys 2 metres. Aquesta limitació és aplicable, també, per 

a l’ús de qualsevol altre dispositiu d’inhalació de tabac, pipes d’aigua, 

catximbes o assimilats.  

 Tampoc es permet fumar, consumir altres productes del tabac ni consumir 

cigarretes electròniques en les àrees destinades al públic dels esdeveniments 

i activitats multitudinàries (a partir de 1.000 persones) a l’aire lliure.  

o Nota: En cas de terrasses que no tinguin almenys 2 laterals oberts, el 

consum de tabac o similars no està permès.  

 Es permet el ball a les celebracions amb l’ús de mascareta. L'hora màxima 

de tancament és les 03.30 hores, a partir de la qual es disposa de 30 

minuts per al desallotjament. 

 

Recomanacions: 

 Ús de cartes amb codi QR, pissarres o cartes exposades perquè siguin 

visualitzades sense necessitat de contacte.  

 Priorització del sistema de pagament contactless.  

 

Servei de recepció i acollida a les sales de banquets:  

 

 Indicació de la capacitat d’aforament màxim. 

 Cartellera amb mesures preventives d’higiene i seguretat i pautes a seguir en 

almenys una llengua estrangera.  

 Indicació de posicions respectant la distància de seguretat d’1,5 m entre 

persones per evitar aglomeracions (veure cartellera oficial). 
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 Mampares de protecció si no es pot mantenir la distància de seguretat. 

 

Recomanacions: 

 

 Posar catifes desinfectants a l’entrada de l’establiment (per soles de les 

sabates i maletes). 

 Evitar compartir bolígrafs i si s’escau desinfectar-los.  

 Fomentar el pagament amb targeta o altres mitjans electrònics, 

preferiblement contactless.  

 Disposar d’un termòmetre sense contacte.  

 

 

CONDICIONS PER CELEBRAR CONVITS, REUNIONS I/O ACTIVITATS 

LABORALS ALS HOTELS I/O A ALTRES ALLOTJAMENTS TURÍSTICS: 

 

A continuació relacionem els requisits obligatoris per normativa i protocols sanitaris, 

a l’hora d’organitzar una reunió, una celebració i/o activitat laboral a un hotel i, 

apuntem alguna mesura recomanada (no obligatòria):  

 

Qüestions obligatòries en qualsevol moment de la reunió: 

 

 Ús de mascareta, dispensador de gel, distància de seguretat i sistemes de 

ventilació.  

 

Servei de recepció i acollida: 

 

 Indicació de la capacitat d’aforament màxim. 

 Cartellera amb mesures preventives d’higiene i seguretat i pautes a seguir en 

almenys una llengua estrangera.  

 Indicació de posicions respectant la distància de seguretat d’1,5 m entre 

persones per evitar aglomeracions (veure cartellera oficial). 

 Mampares de protecció si no es pot mantenir la distància de seguretat. 
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Recomanacions: 

 

 Posar catifes desinfectants a l’entrada de l’establiment (per soles de les 

sabates i maletes). 

 Evitar compartir bolígrafs i si s’escau desinfectar-los.  

 Fomentar el pagament amb targeta o altres mitjans electrònics, 

preferiblement contactless.  

 Disposar d’un termòmetre sense contacte.  

 

Zones comunes: 

 

 Habilitades al 50% de la seva capacitat 

 Cartellera amb mesures preventives d’higiene i seguretat i pautes a seguir en 

almenys una llengua estrangera.  

 Indicació de posicions respectant la distància de seguretat d’1,5 m entre 

persones per evitar aglomeracions (veure cartellera oficial). 

 Disposició de solucions desinfectants en tots els llocs de pas i en les 

instal·lacions d’us intensiu pels clients.  

 Dispensadors de paper d’assecat als banys.  

 Papereres amb obertura d’accionament no manual. 

 Comprovació de l’estat de consumibles (sabó, tovalloles de paper, gel 

desinfectant...) 

 

Serveis de restauració: 

 

 No es permet oferir serveis de restauració a les sales de reunions (Resolució 

SLT/1934/2021, punt 5.2. 

 El servei de restauració s’oferirà en els espais habilitats a l’hotel per a 

restauració, excepte en el cas dels aperitius a peu dret que podran celebrar-

se en altres espais.  
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A l’interior: 

 

 Espai de restauració: aforament al 50% + mesures de seguretat establertes. 

 Es permet el consum a la barra amb una distància d’1,5 m entre cada client.  

 Es permeten els aperitius a peu dret amb subjecció a requisits de distància 

de 1,5 m entre taules, presentació dels aliments en format individual i 

subjecció al corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla 

d'actuació del PROCICAT. 

 Màxim de 6 persones per taula, excepte per a grups bombolla de 

convivència.  

 Distància mínima d’1 metre entre persones de la mateixa taula.  

 Distància mínima entre taules de 2 m.  

 Ventilació adaptada al nivell d’ocupació durant tot el període d’obertura al 

públic (Resolució SLT/1924/2021 Annex 1). 

 Servei de bufet assistit amb pantalla de protecció i amb emplatat individual o 

mono dosis tapat.  

 Servei obert des de les 6.00 h a les 1.00 h. 

 El servei de Room Service pot operar en el seu horari habitual.  

 Es permet el ball a les celebracions amb l’ús de mascareta. L'hora màxima 

de tancament és les 03.30 hores, a partir de la qual es disposa de 30 

minuts per al desallotjament. 

 

A les terrasses o a espais a l’aire lliure: 

 

 Sense limitació específica d’aforament.  

o Nota: En cas de terrasses tancades amb paravents, tancaments 

laterals o similars en dos costats serà considerada espai tancat o 

interior a efectes de la normativa aplicable.  

 Es permet el consum a la barra amb una distància d’1,5 m entre cada client.  

 Es permeten els aperitius a peu dret amb subjecció a requisits de distància 

de 1,5 m entre taules, presentació dels aliments en format individual i 
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subjecció al corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla 

d'actuació del PROCICAT. 

 Màxim de 10 persones per taula, excepte per a grups bombolla de 

convivència.  

 Distància mínima senyalitzada de 2 metres entre comensals de taules o 

grups de taules.  

 Servei obert des de les 6.00 h a les 1.00 h. 

 Segons la Resolució 1934/2021: No es pot fumar en la via pública o en 

espais a l’aire lliure quan no es pugui respectar una distància mínima 

interpersonal d’almenys 2 metres. Aquesta limitació és aplicable, també, per 

a l’ús de qualsevol altre dispositiu d’inhalació de tabac, pipes d’aigua, 

catximbes o assimilats.  

 Tampoc es permet fumar, consumir altres productes del tabac ni consumir 

cigarretes electròniques en les àrees destinades al públic dels esdeveniments 

i activitats multitudinàries (a partir de 1.000 persones) a l’aire lliure.  

o Nota: En cas de terrasses que no tinguin almenys 2 laterals oberts, el 

consum de tabac o similars no està permès.  

 Es permet el ball a les celebracions amb l’ús de mascareta. L'hora màxima 

de tancament és les 03.30 hores, a partir de la qual es disposa de 30 

minuts per al desallotjament. 

 

Recomanacions: 

 Ús de cartes amb codi QR, pissarres o cartes exposades perquè siguin 

visualitzades sense necessitat de contacte.  

 Priorització del sistema de pagament contactless.  
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Aforament sales: 

 

 Habilitació al 70% de la seva capacitat, per a la celebració de congressos, 

convencions i fires comercials. Per a altres activitats el 50%.  

 Indicació de la capacitat d’aforament màxim (original i habilitat al 50% o al 

70%). 

 

Espais tancats: 

 

 Dimensionar els accessos. 

 Senyalitzar i diferenciar els circuits d’accés i sortida amb una amplada de 2 

m. 

 Aplicar mesures de circulació dels assistents per evitar aglomeracions en els 

encreuaments o punts de més afluència.  

 Disposar de personal pel control d’accessos i sortides de la sala/es i dels 

serveis requerit a partir de > de 500 persones.  

 Garantir la distància de seguretat d’1,5 m entre persones en tot moment 

(arribada, pauses, serveis de menjar i beguda i sortida). 

 Ventilació adaptada al nivell d’ocupació de la sala i permanent durant tota la 

durada de la reunió i/o celebració.  

 Desinfecció dels punts de contacte freqüent amb polsadors dels ascensors, 

passamans i pomes de les portes.  

 

Espais a l’aire lliure: 

 

 No hi ha limitació d’aforament sempre que es garanteixi una superfície 

mínima de seguretat de 2,5 m2 per persona.  
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AQUESTES OBLIGACIONS I RECOMANACIONS ES BASEN EN ELS CRITERIS 

FIXATS A LA SEGÜENT NORMATIVA I PROTOCOLS SANITARIS: 

 

 Resolució SLT/1934/2021, de 18 de juny, mitjançant la qual es prorroguen 

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

epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya- Fer clic 

aquí.  

 “Pla d’acció Hotels i Apartaments turístics” - Fer clic aquí.  

 “Annex al Pla sectorial de la Restauració” – Fer clic aquí.  

 “Pla d’acció Allotjaments Rurals” – Fer clic aquí.  

 

 

http://www.gihostaleria.org/
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8438/1858344.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8438/1858344.pdf
http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/coronavirus/fases_confinament/plans-de-desconfinament-sectorials/establiments-turistics/2020_07_22-DEC-PLA-ACCIO-TURISME-HOTELS-I-APARTAMENTS-TURISTICS.pdf
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