
 

 

 ACTIVITATS PERMESES A HOTELS  

 

 Reunions i activitats laborals de més de 10 persones, respectant l’aforament màxim 

permès i totes les mesures de seguretat d’obligat compliment 

 Congressos, convencions, fires comercials i activitats assimilables  

o Permeses amb la reducció de l'aforament al 70% de l'autoritzat i seguint 

sempre la limitació d’assistents depenent si és a l’aire lliure o en espais 

tancats (consultar l'annex 2 i les mesures de control d'aglomeracions indicades a 

l'annex 1 de la Resolució SLT/2921/2021, de 29 de setembre.). Es permet 

celebrar aperitius a peu dret, sempre que hi hagi una distància de 1,5 m entre 

taules i el refrigeri sigui en format individual 

o 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 

o  Es recomana utilitzar la mascareta sempre. 

 

CONDICIONS PER CELEBRAR ESDEVENIMENTS ALS HOTELS  

 

 Ús de mascareta, gel hidroalcohòlic, distància de seguretat i sistemes de ventilació 

 Indicació de la capacitat d’aforament màxim  

 Cartellera amb mesures COVID-19 en un lloc visible en al menys una llengua 

estrangera  

 Senyalització de posicions per respectar l’1,5m de distància 

 Instal·lació de mampares de protecció si no es pot mantenir la distància de seguretat  

 

Recomanacions per a la prevenció de la COVID-19: 

 Mesurar la temperatura dels assistents amb un termòmetre sense contacte 

 Fomentar el pagament amb targeta o altres mitjans electrònics, preferiblement 

contactless  

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=911151


 

Zones Comuns  

 50% de la seva capacitat  

 Cartellera amb mesures preventives d’higiene en al menys una llengua estrangera  

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

 Disposició de solucions desinfectants  

 Dispensadors de paper d’assecat als lavabos  

 Papereres amb obertura d’accionament no manual  

 

Servei de F&B  

 Aforament al 50% de l’espai de restauració + mesures de seguretat establertes  

 Màxim de 10 persones per taula (si és bombolla de convivència no hi ha límit)  

 Es permet el consum a la barra; la distància entre clients ha de ser d'1,5 metres  

 Distància mínima d’1m entre persones de la mateixa taula excepte persones de la 

mateixa bombolla de convivència.  

 Senyalització de la distància mínima entre taules de 2 m  

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

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

tapat  

 Servei obert des de les 6:00 a les 01:00h amb 30 minuts addicionals per al 

desallotjament  

 El servei de restauració per servir a domicili o per recollida disponible des de les 6:00 

fins les 01.00h  

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

 

A les terrasses:  

Sense limitació específica d’aforament. No es permet fumar quan no es pugui respectar una 

distància mínima interpersonal d’almenys de 2m. Es recupera el consum a la barra; la distància 

entre clients ha de ser d'1,5 metres. Màxim de 10 persones per taula (si és bombolla de 

convivència no hi ha límit). Distància mínima senyalitzada de 1,5m entre comensals de taules o 

grups de taules. Servei obert des de les 6:00 a les 01:00h amb 30 minuts addicionals per al 

desallotjament  

 

*Nota: En cas de terrasses tancades amb paravents, tancaments laterals o similars en dos 

costats serà considerada espai tancat o interior a efectes de normativa aplicable  

 

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

similars no està permès.  



 

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 >500 persones  

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

pauses, serveis de menjar i beguda i sortida)  

 Superfície de seguretat mínima de 2,5 m2 per persona  

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

la reunió  

 Desinfecció dels punts de contacte freqüent com polsadors dels ascensors, passamans 

i poms de les portes  

 

Espais a l’aire lliure  

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

mínima de 2,5 m2 per persona  

 

 

Aforaments sales:  

 Habilitades al 70% de la seva capacitat  

 Indicació de la capacitat d’aforament màxim (original i habilitat al 70%)  

 

 

 


