
 

8/5/2021 

 

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. 
 

Com ja us avançàvem dijous 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 9/5/2021 i fins el dia 23/5/2021 

inclòs.  

En aquest cas les noves mesures afecten a la mobilitat, als horaris del comerç, 

activitats d’ hostaleria i restauració, culturals i esportives, la reobertura dels parcs 

i fires d’atraccions i als aforaments dels equipaments cívics amb les següents 

novetats: 

 

 

Mobilitat i reunions i/o trobades familiars i de caràcter social 

 

Finalització del toc de queda i el confinament a Catalunya. 

La Resolució manté la limitació pel que fa al nombre màxim de sis persones en les 
reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, tant en l'àmbit públic com privat, llevat 
que es tracti de convivents. 
 

Comerç minorista 

 

Els centres comercials, botigues i comerços no essencials poden obrir sense límit de 

superfície ni metres quadrats, mantenint l’aforament del 30 % i podran allargar l’horari 

fins a les 22h. 

Es mantenen la resta de mesures de prevenció establertes pel sector comerç. 

 

Activitats d’hostaleria i restauració 

 

Ampliació de l’horari del servei que es podrà dur a terme de les 7:30 hores a les 
23:00 hores, incloent la franja dels sopars. Els clients no podran romandre a 
l'establiment fora d'aquesta franja horària. 
 

Pel que fa al servei a domicili o al servei de recollida a l'establiment es podran dur 
a terme durant tot l'horari d'obertura de l'establiment, es a dir també fins a les 23:00 
hores. 
 



Es manté el límit d’aforament, nombre de comensals per taula, distàncies de seguretat 

i altres mesures higièniques establertes per a la restauració. 

 

Activitats esportives i culturals 

Pel que fa a les activitats culturals i esportives s’amplia l'horari d'obertura de les 
activitats, fins a les 23:00 hores 
 

Els parcs i fires d'atraccions, incloent-hi tot tipus d'estructures no permanents 
desmuntables  
 
Poden reobrir amb subjecció a una limitació en l'aforament autoritzat del 30% i amb 
subjecció a les mesures establertes al pla sectorial corresponent aprovat pel Comitè de 
Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.  
 
També poden reobrir els locals i establiments de restauració integrats en els parcs i fires 
d'atraccions subjectes a les condicions establertes per la hostaleria. 
 

 

Equipaments cívics,  
 
En les activitats adreçades a persones majors de 60 anys es permet superar el límit de 
concentració de sis persones i fins a un màxim del 50 % de l'aforament autoritzat si 
s'acredita que els espais i locals oberts al públic per a la realització de les activitats 
compleixin les condicions reforçades de ventilació i qualitat de l'aire indicades a l'annex 
1 de la Resolució. 
 

Es prorroguen la resta de mesures vigents (que podeu consultar a la nostra web 

a la circular del 9 d’abril i següents) relacionades amb: 

• Mesures de prevenció i higiene en centres de treball 

• Actes religiosos i cerimònies civils 

• Empreses de serveis i comerç minorista (excepte horaris) 

• Activitats d’ hostaleria i restauració (excepte horaris) 

• Activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives o esportives (excepte 

horaris) 

• Activitats docents, lleure infantil i juvenil ( incloses les extraescolars) i altres 

activitats formatives 

• 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. 

 

 

 

 



 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. 


