RESOLUCIÓ
TES/ /2020, de 13 de març, per la qual s’adopten mesures en l’àmbit de les estacions
d’esquí i activitats de muntanya.

L’Administració de la Generalitat, en el marc de la situació d’emergència ocasionada amb
motiu del coronavirus SARS-CoV-2, ha adoptat un seguit de mesures tendents a reduir
l’activitat del país i evitar les concentracions de persones per evitar els contagis. Així, s’ha
acordat el tancament d’escoles i universitats, la suspensió de les activitats que reuneixin
més de 1000 persones o l’establiment de distàncies mínimes de separació en supòsits de
locals amb aforament inferior.
L’Associació Catalana d’Estacions d’Esquí i Activitats de Muntanya ha sol·licitat rebre
indicacions precises per actuar atesa la situació generada per la crisis del COvid-19.
Les activitats que es puguin dur a terme en l’àmbit de les estacions d’esquí i activitats de
muntanya, es troben incloses en les mesures de suspensió adoptades pel departament
de Salut en la seva resolució 720/2020, de 13 de març, respecte de les activitats
col·lectives, de caràcter públic i privat, recreatives i d’oci celebrades en espais tancats o
oberts que impliquin una concentració de més de 1.000 persones, i en la mesura de
tancament de totes les instal·lacions esportives tant de titularitat privada com pública.

Per tot això,

Resolc:
—1 Determinar el tancament de les estacions d’esquí, d’esquí nòrdic i de les estacions de
muntanya.
—2 La vigència d’aquesta mesura s’inicia a les 0,00 hores del 14 de març de 2020 i és
susceptible de revisió en coherència amb la situació epidemiològica de cada moment.
—3 Disposar la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
Barcelona, 13 de març de 2020
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