
Les mesures especials per frenar la transmissió de la Covid-19 a la Torrassa, la Florida i Collblanc 

s’amplien a tot L’Hospitalet i 13 municipis més de l’àrea metropolitana: Barcelona, Viladecans, 

el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà, Sant Just Desvern, 

Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de 

Gramenet, Sant Adrià de Besós i Badalona.  

La Generalitat ha fet públic aquest matí una resolució que estableix aquesta ampliació de les 

mesures especials per un període de 15 dies, davant l’increment de contagis registrat en els 

darrers dies. 

La resolució, que està subjecte a allò que determini l’autoritat judicial, entrarà en vigor quan 

la publiqui el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

Entre les mesures destaquen la recomanació a la població de no sortir de casa si no és per 

motius laborals o sanitaris, per cobrir necessitats essencials o per atendre persones dependents. 

Els contactes s’han de limitar, tant com sigui possible, a les persones que integren el grup de 

convivència habitual. 

Limitar la mobilitat (recomanació): 

✓ Fora del domicili, només per motius laborals, sanitaris, d’assistència o cura de persones 

que ho requereixin 

✓ Desplaçaments a entitats financeres, compra d’aliments, begudes o altres matèries 

primeres, altres compres amb cita prèvia, activitats de lleure o esport al aire lliure amb 

grups de convivència habitual, horts d’autoconsum i gestions no ajornables. 

✓ Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius 

inajornables. Per exàmens o proves oficials inajornables 

✓ Altres situacions de causa de força major o necessitat. 

 

Es prohibeixen: 

 

✓ Les trobades de més de 10 persones tant en el àmbit privat com en el àmbit públic, 

excepte les activitats laborals o en el transport públic. Aquesta prohibició inclou 

casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres. 

✓ Les activitats culturals, d’espectacles públics, recreatives, esportives, i d’oci nocturn. 

 

Es permeten: 

 

✓ Activitats de Casals i colònies d’estiu 

✓ Obertura de biblioteques so museus. 

✓ Amb autorització prèvia del Comitè Tècnic del PROCICAT, obertura d’equipaments 

culturals, socials o educatius, per atendre les persones vulnerables a l’onada de calor 

amb hora concertada i registre de dades de contacte. 

✓ Obertura de bars i restaurants, amb aforament a l’interior limitats al 50% i a les terrasses 

2 metres entre taules i grups de taules. Consum sempre a taula. 

 

 

 



Mesures de prevenció i higiene en centres de treball 

Sens perjudici del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la resta de 

normativa laboral aplicable, les persones titulars de centres de treball, públics i privats, són 

responsables d’adoptar, entre d’altres, les mesures següents: 

a) Adoptar mesures de neteja i desinfecció adequades a la característiques dels centres de 

treball i intensitat d’ús, així com garantir la ventilació dels espais i edificis d’acord amb els 

protocols que s’estableixin en cada cas. 

b) Posar a disposició dels treballadors aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb  

activitat viricida autoritzats, per a la neteja de mans. 

c) Adoptar mesures organitzatives en les condicions de treball de forma que es  garanteixi  el 

manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima.  Quan això no sigui possible, 

hauran de proporcionar-se als treballadors els equips de protecció adequats al nivell de risc. 

d) L’ús de la mascareta és obligatori en l’entorn laboral d’acord amb la Resolució SLT/1648, de 8 

de juliol, per la qual s’estableixen noves mesures en l’ús de  mascareta per a la contenció del 

brot epidèmic de la pandèmia del COVID-19. 

e) Adoptar mesures per a evitar la coincidència massiva de persones, tant de les treballadores 

com de les clientes o usuàries, durant les franges horàries en què es prevegi més afluència. 

f)  Potenciar l’ús del teletreball quan per la naturalesa de l’activitat laboral sigui possible. 

 

Empreses de serveis i comerç minorista 

Les empreses no poden oferir serveis que impliquin un contacte personal proper, tret que sigui 

un servei essencial, una emergència o una situació crítica. La prestació s’ha de fer, en la mesura 

que sigui possible, sense contacte físic amb els clients. 

L’activitat comercial s’ha de fer, també, en la mesura que sigui possible, sense contacte físic amb 

els clients, per exemple, mitjançant comandes telefòniques o en línia i el lliurament mitjançant 

recollida a la porta o  al cotxe, inclòs el menjar preparat. Aquests establiments han d’extremar 

les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat establertes per fer front a la COVID-19. 


