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NOVES MESURES EN MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA PER A LES ACTIVITATS 

D’HOSTALERIA I RESTAURACIÓ  

NOVES MESURES EXTRAORDINÀRIES (a partir del 21 de desembre de 2020)  

Aquest document està elaborat amb el recull de mesures que s’especifiquen a la Resolució 

SLT/3354/2020, de 19 de desembre, del Departament de salut 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.  

Aquest document es revisarà i actualitzarà amb les mesures que adoptin per les autoritats 

competents i tindran una vigència de 14 dies.  

Mesures dirigides als establiments d’hostaleria i restauració:  

Horaris de d’obertura i tancament:  

- Prestació del servei al local: de 07:30h a 09:30h i de 13h a 15:30h 

- Prestació del servei d’entrega a domicili: de 06:00h a 23:00h.  

o El servei de menjar per emportar: fins les 22:00h  

Prestació del servei:  

- Limitacions d’aforament 

o En interior: 30% de l’autoritzat 

o En terrasses: no hi ha limitació. Es permet l’ocupació del 100% però respectant 

les mesures i distàncies senyalades a continuació.  

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

o Nombre màxim per taula o agrupació de taules: 4 persones, a excepció que es 

tracti de “grups bombolla de convivència” 

Excepció: Els dies 24, 25, 26 i 31 de desembre i 1, 5 i 6 de gener de 2021 el màxim 

de persones per taula o agrupació de taules és de 6, llevat que siguin convivents 

i com a màxim de dos “grups bombolla de convivència” diferents 

o Distància entre persones d’una mateixa taula: 1 metre. Excepció: que es tracti 

de “grups bombolla de convivència” 

o Distància entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents: 2 metres 

(tant en interior com en exterior) 
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- S’ha de donar compliment a totes les mesures previstes al Pla sectorial de la restauració 

aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.  

- Concepte de “grup bombolla de convivència”: grup de persones que conviuen sota el 

mateix sostre, incloses persones cuidadores o de suport imprescindible.  

Mesures de prevenció i higiene en centres de treball  

Per part dels titulars dels centres de treball, s’han de complir els següents paràmetres:   

- Limitar al màxim la mobilitat laboral, adoptant les mesures organitzatives i tècniques 

necessàries per fer-ho possible 

- Adoptar mesures organitzatives que permetin el manteniment de la distància de 

seguretat interpersonal mínima, i quan això no és possible, han de proporcionar-se els 

equips de protecció adequats. . 

- Adoptar mesures de neteja i desinfecció adequades 

- Posar a disposició de les persones treballadores aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o 

desinfectants amb activitat virucida 

- Ús de mascareta obligatori en l’entorn laboral  

- Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones  

 

 

 


