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RESOLUCIÓ SLT/1178/2021, de 23 d'abril, 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. 
 

Com ja us avançàvem ahir a l’apartat notícies de la nostra web avui ha sortit publicada 
aquesta resolució que estableix noves mesures de contenció i en prorroga d’altres ja 
vigents al territori de Catalunya. 

Les mesures que exposem seran vigents des del dia 26/4/2021 i fins el dia 2/5/2021 
inclòs.  

En aquest cas les noves mesures afecten a la mobilitat, al comerç, activitats d’ 
hostaleria i restauració ubicades a centres comercials, activitats esportives, 
activitats docents, congressos, convencions i fires  amb les següents novetats: 
 
 
Mobilitat i reunions i/o trobades familiars i de caràcter social 
 
Eliminació de les restriccions a la mobilitat dins de Catalunya, que en relació amb el 
perímetre, municipal o comarcal, i durant tota la setmana o en cap de setmana, han estat 
vigents des de finals d'octubre de 2020.  
 
Les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, tant en l'àmbit públic com privat, es 
permeten sempre que no se superi el nombre màxim de sis persones, llevat que es tracti de 
convivents (s’elimina el límit de dos grups bombolla ) 
 
Comerç minorista 
 
Es preveu que puguin obrir tots els establiment i locals, amb independència de la seva 
superfície de venda i sense la condició d’acotar espais a 800m, amb subjecció a 
l'aforament del 30% respecte de l'autoritzat i respectant les condicions d’aquest sector 
establertes pel PROCICAT que trobareu a la circular del 9 d’abril. 
 
Activitats d'hostaleria i restauració 
 
Es permet la reobertura dels locals i establiments de restauració integrats en centres, 
galeries o recintes comercials, els quals queden subjectes a les condicions horàries, 
d’aforament, nombre de comensals per taula, distàncies de seguretat i altres mesures 
higièniques establertes per a la restauració, que podeu consultar a la circular del 9 
d’abril. 



 
 

Actes religiosos 

S'incrementa fins al 50% el percentatge de l'aforament permès en els actes religiosos i 
cerimònies civils, si bé es mantenen els límits de concentració de persones (500 o 1.000 
persones en funció de les condicions de l'espai). 

 

Activitats esportives 

En l'àmbit de l'esport, l'aforament permès en les instal·lacions i equipaments esportius 
en espais tancats, així com en les competicions esportives en què és permesa la 
presència de públic, s'eleva al 50%, si bé en aquestes darreres activitats també es 
mantenen els límits del nombre màxim de persones que es poden concentrar, per evitar 
aglomeracions. La resta de condicions les trobareu a la circular del 9 d’abril. 
 
Activitats docents 
 
Canvis que afecten als ensenyaments postobligatoris, això és, batxillerat, cicles 
formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau superior: S’estableix que no és 
necessari reduir la presència dels alumnes als centres. 
S'incorpora una regulació sobre les activitats formatives en l'àmbit de la formació viària 
i del transport de persones i mercaderies, que queden subjectes a les mesures de 
prevenció i protecció de la salut i les mesures organitzatives necessàries per reduir la 
presència d'alumnes als centres, tret dels casos en què la formació presencial sigui 
obligatòria 
 
Congressos, convencions, fires comercials  
 
Una darrera mesura obre la porta a la celebració presencial de congressos, convencions 
i activitats firals que es duguin a terme en recintes firals, sempre subjecta a l'autorització 
prèvia per part del Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT de 
l'esdeveniment en concret, un cop emès informe favorable de l'ajuntament corresponent 
i sempre que es duguin a terme en un recinte firal i l'organització de l'activitat disposi 
d'un pla de contingència i prevenció de la COVID-19 amb mesures que respectin les 
previstes al corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè Tècnic del Pla PROCICAT. 
 
 

Es prorroguen la resta de mesures vigents (que podeu consultar a les circula del 
dia 9 d’abril) relacionades amb: 

 Limitació de l'entrada i sortida de persones i limitació de la mobilitat 
 Desplaçaments personals 
 Mesures de restricció de la mobilitat nocturna 
 Horaris de tancament 
 Mesures de prevenció i higiene en centres de treball 
 Empreses de serveis i comerç minorista 
 Activitats d’ hostaleria i restauració 



 Activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives o esportives 
 Activitats docents, lleure infantil i juvenil ( incloses les extraescolars 
 Congressos, convencions, fires comercials i festes majors 
 Activitats relacionades amb el joc 
 Activitats populars i tradicionals 

A l’ annexe 1 d’aquesta norma es regulen les condicions de ventilació aplicables a espais 
tancats oberts al públic, i a l’ annexe 2 control dels accessos i la mobilitat, també sense 
canvis respecte a l’anterior. 

 

 Recordem: 

A la nostra web trobareu l’enllaç al Certificat de declaració autoresponsable per 
justificar els desplaçaments nocturns i que és obligatori portar-lo, inclús en els 
desplaçaments per motius de feina. Us recomanem portar documentació 
complementària que justifiqui el desplaçament ( document fet per l’empresa, contracte 
treball, comanda...).  
 
 En matèria de Prevenció de Riscos: 
 
A la nota de servei enviada el 30 d’octubre, vam fer referència al paper dels serveis de 
prevenció. Us podem donar informació i ajuda respecte als protocols sobre COVID-19 a 
tenir implantats, no dubteu a preguntar-nos sobre aquest servei, ja que la Inspecció de 
Treball, ja ha començat a realitzar visites de control 
  
 
En qualsevol cas, per qualsevol dubte o aclariment, estem a la vostra disposició. 
 
Seguiu atents a l’apartat noticies de la nostra web. 


