RESOLUCIÓ SLT/1/21, de 4 de gener, sobre la pròrroga de les mesures
restrictives enfront a la COVID-19
Pel vostre interès, us informem que aquest matí s’ha publicat la RESOLUCIÓ
SLT/1/21, de 4 de gener, 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 la COVID-19 al territori de Catalunya. S’adjunta la disposició.

D’aquesta Resolució se’n destaca el següent:
LIMITACIÓ DE L’ENTRADA I SORTIDA DE PERSONES DEL TERRITORI DE
CATALUNYA
1. Restringida l’entrada i sortida de persones del territori de Catalunya,
excepte per a aquells desplaçaments, adequadament justificats de l’apartat 2.1
d’aquesta disposició.

LIMITACIÓ DE MOBILITAT DINTRE DEL TERRITORI DE CATALUNYA
1.
Limitada l’entrada i sortida de persones de cada municipi, amb les
excepcions justificades previstes a l’apartat 2.1.
2.
S’exceptuen d’aquesta limitació la realització d’activitat física i d’activitats
esportives individuals a l’aire lliure entre municipis limítrofs.

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 5 de la
disposició.

HORARIS DE TANCAMENT
1.

L’horari d’obertura al públic de les activitats permeses per aquesta
Resolució és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas
pugui superar la franja entre les 06.00 hores i les 21.00 hores.
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2. Activitats culturals i per a la recollida a l’establiment en els serveis de
restauració: de les 06.00 hores a les 22.00 hores.
3. Prestació de servei a domicili en els serveis de restauració: de 06.00 hores
a 23.00 hores.
4.

Cap franja horària pels serveis de restauració en àrees de servei.

REUNIONS I TROBADES FAMILIARS
1.
Es prohibeixen les trobades i reunions de més de 6 persones, llevat que
es tracti de convivents i que no se superin les dues bombolles de convivència.
2.
En les reunions que suposin, amb subjecció als límits establerts, la
concentració de persones en espais públics, no es permet el consum ni
d’aliments ni de begudes.
3.
No es consideren incloses en la prohibició de les 6 persones, les
persones que estiguin desenvolupant una activitat laboral, les activitats de
culte, els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els casaments, serveis
religiosos, cerimònies fúnebres ni els mitjans de transport públic.

ACTIVITATS D’HOSTALERIA I RESTAURACIÓ
1.

El consum s’ha de realitzar sempre a la taula.

2.

Interior:
a. Aforament del 30% en l’interior i garantir una distància mínima
degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o
agrupacions de taules diferents.
b. Garantir la ventilació de l’espai mitjançant ventilació natural o altres
sistemes de ventilació.

3.

Terrasses:
a. Aforament del 100% i garantir una distància mínima degudament
senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o agrupacions de
taules diferents.

4. Es limita a 4 el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de
taules, excepte que pertanyin a la bombolla de convivència.
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5. Garantir la distància d’1 metre entre persones d’una mateixa taula, excepte
per a persones que pertanyin a la bombolla de convivència.
6.

El servei només es pot dur a terme:
a.

Esmorzars: de les 7:30 hores a les 9:30 hores

b.

Dinars: de les 13:00 hores a les 15:30 hores

c. Els clients no podran romandre a l’establiment fora d’aquestes
franges horàries.
7. Les activitats de restauració per servir a domicili o per a recollida dels
clients es podran dur a terme de 06:00 hores a 22:00 hores en el cas de la
recollida i de 06:00 hores a 23:00 hores en el cas de domicili.
8. Els establiments d’hoteleria poden donar també servei de
restauració exclusivament a les persones allotjades en horari de sopar i fins
a les 22 hores.

EMPRESES DE SERVEI COMERÇ I MINORISTA
L’obertura al públic dels establiments i locals comercials de venda al detall de
dilluns a divendres queda condicionada a:
a. Superfície igual o inferior a 400m2
b. Aforament del 30% segons llicència.
Se suspèn l’obertura al públic dels establiments i locals comercials de
venda al detall els dissabtes i diumenges, tret dels establiments dedicats a
la venda de productes essencials (alimentació, farmàcies...)

ENTRADA EN VIGOR
La Resolució entra en vigor el dijous 7 de gener de 2021.

FONT: Federació d’Hostaleria de Girona i Agència de Desenvolupament del Ripollès.
Més informació: Cliqueu aquí.
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