
RESOLUCIÓ SLT/2073/2020, de 17 d'agost -  Mesures extraordinàries a Catalunya 

Restriccions en activitats d'hoteleria i restauració 

En els establiments d'hoteleria, restauració i terrasses, així com en els bars i 

restaurants de platja, s'han d'adoptar les mesures següents: 

- Garantir la distància interpersonal mínima d'1,5 metres en el servei de barra. 

- S'ha de garantir una distància mínima entre taules o agrupacions de taules, d'1,5 

metres, amb un màxim de 10 persones per taula o agrupació d'aquestes. La taula o 

agrupació de taules que s'utilitzin amb aquesta finalitat han de ser d'acord amb el 

nombre de persones que permeti respectar la distància mínima de seguretat 

interpersonal. 

- S'estableix un horari de tancament dels establiments a la 1:00 hores com a màxim, 

sense que es puguin admetre nous clients a partir de les 00:00 hores. 

Consum de tabac i assimilats 

- 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 m. Aquesta limitació és 

aplicable, també, per a l'ús de qualsevol altre dispositiu d'inhalació de tabac, pipes 

d'aigua, catximbes o assimilats. 

Aplicació de les mesures adoptades 

- Els ciutadans han de col·laborar activament en el compliment de les mesures 

previstes i en l'acceptació i resposta als requeriments que es formulin per les autoritats 

sanitàries.  

En tot cas, els incompliments individualitzats del que disposa aquesta Resolució poden 

ser constitutius d'infracció administrativa.  

Àmbit d'aplicació i vigència 

Aquesta Resolució és aplicable al conjunt de ciutadans i ciutadanes que es troben en 

territori de Catalunya, així com als sectors d'activitat econòmics i socials a què es 

refereix, i es mantindrà en vigor mentre no es revoqui o modifiqui el referit Acord del 

Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut o fins que no s'aprovi una nova 

resolució que modifiqui, moduli o ampliï les mesures que conté aquesta disposició. 
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