
SÍNTESIS DIARIA

RESOLUCIÓ SLT/1561/2021,  de 20 de maig, per la qual es dona publicitat a la 
Interlocutòria  de  20  de  maig  de  2020,  dictada  per  la  Sala  Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Secció Tercera - 
Sala de Discòrdia) en el recurs contenciós administratiu núm. 204/2021 (recurs 
de Sala 1656/2021), interposat pel Gremi de Restauració de Barcelona. 
(DOGC 21-05-2021)

El Gremi de Restauració de Barcelona ha interposat el recurs contenciós administratiu núm. 
204/2021 (recurs de Sala 1656/2021) contra les mesures de la Resolució SLT/1392/2021, de 7 
de maig, 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,  
aplicables al sector de la restauració.
 
L'entitat recurrent ha sol·licitat la suspensió cautelar de les mesures contingudes en l'apartat 3, 
pel que fa a l'horari d'obertura al públic dels establiments de restauració, i en l'apartat 11 de la 
Resolució  impugnada.  També  ha  formulat  una  pretensió  cautelar  subsidiària  perquè  els 
establiments de restauració puguin, almenys:

-Obrir fins a les 24 hores.
-Ampliar l'aforament interior fins al 50% de l'autoritzat.
-Ampliar a sis el nombre de comensals per taula, o a més si es tracta de persones pertanyents 
a la mateixa unitat de convivència, i
-Restablir el consum en barra, amb una separació interpersonal d'1,50 metres.
 
La sol·licitud de mesures cautelars ha estat resolta mitjançant Interlocutòria de 20 de maig de 
2020,  dictada  per  la  Sala  Contenciosa  Administrativa  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de 
Catalunya (Secció Tercera - Sala de Discòrdia).

En compliment del que disposa l'article 134 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la  
jurisdicció contenciosa administrativa,
 
Resolem:
 
Donar publicitat a la Interlocutòria de 20 de maig de 2021 de la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Secció Tercera - Sala de Discòrdia), dictada en 
el recurs contenciós administratiu núm. 204/2021 (recurs de Sala 1656/2021), interposat pel 
Gremi de Restauració de Barcelona, la qual en la seva part dispositiva estableix el següent:

“Escau l'adopció de la mesura cautelar sol·licitada pel Gremi de Restauració de Barcelona amb 
caràcter subsidiari en les presents actuacions del recurs contenciós administratiu ordinari núm. 
1.656/2021 de Sala i núm. 204/2021 de Secció, en el sentit que les mesures administratives 
objecte del present litigi no impediran que, cautelarment, les activitats d'hostaleria i restauració 
puguin:

- Obrir fins a les 24 hores.
- Ampliar l'aforament interior fins al 50% de l'autoritzat.
-  Ampliar-ne  sis  el  nombre  de  comensals  per  taula,  o  a  més  si  es  tracta  de  persones 
pertanyents a la mateixa unitat de convivència.
- Restablir el consum en barra, amb una separació interpersonal d'1,50 metres.”
 
Barcelona, 20 de maig de 2021
 
Alba Vergés i Bosch
Consellera de Salut
 
Miquel Samper i Rodriguez
Conseller d'Interior
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