
RESOLUCIÓ SLT/1587/2021, de 21 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

 

Aquesta resolució, publicada avui mateix, 
des del 24/5/2021.Senyalem en negreta les novetats més significatives.

Totes aquestes mesures
lesexposem en els següents apartats

- 1 Desplaçaments personals

- 2 Horaris de tancament 

- 3 Mesures de prevenció i higiene en centres de treball

- 4 Reunions i/o trobades familiars i de caràcter social

- 5 Empreses de serveis i comerç minorista

- 6 Activitats d'hostaleria i restauració

- 7 Activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives i esportives

- 8 Activitats docents, de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) 

- 9 Congressos, convencions, fires comercials i festes majors

-10 Activitats relacionades amb el joc

-11 Actes religiosos i cerimònies civils

A l’ annexe 1 d’aquesta norma es regulen les 
espais tancats oberts al públic, i a l’ annexe 2 control dels accessos i la mobilitat

 

1. Desplaçaments personals

Els desplaçaments fora del domicili, així com la circulació per les vies d'ús públic, 
de respectar les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes per les 
autoritats competents. 

En tot cas, a més de les mesures essencials de distanciament, h
través de mascareta, es recomana que s'adopti una estratègia de desplaçaments 
basada en les “bombolles de convivència” 

 

 

RESOLUCIÓ SLT/1587/2021, de 21 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.
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mesures, que seguiran vigents fins el dia 6/6/2021 inclòs
exposem en els següents apartats: 

Desplaçaments personals 

Mesures de prevenció i higiene en centres de treball 

Reunions i/o trobades familiars i de caràcter social 

Empreses de serveis i comerç minorista 

Activitats d'hostaleria i restauració 

ivitats culturals, d'espectacles públics, recreatives i esportives 

de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) 

Congressos, convencions, fires comercials i festes majors 

Activitats relacionades amb el joc 

Actes religiosos i cerimònies civils 

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
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2. Horaris de tancament 

En general: 

L'horari d'obertura al públic de les activitats permeses per aquesta Resolució és el 
corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar la franja entre les 
06.00 hores i les 22.00 hores. 

Activitats culturals i esportives, botigues de conveniència, establiments comercials 
annexos a gasolineres: 

De 6:00 a 24:00 

Serveis de restauració: 

La franja serà entre les 06.00 hores i les 24.00 hores en cas inclosa la recollida a 
l'establiment i la prestació de serveis a domicili. La restauració en àrees de servei de 
vies de comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap franja 
horària. 

S'exceptuen d'aquestes limitacions les activitats de caràcter essencial  

En cap cas es permet la venda de begudes alcohòliques en establiments comercials 
entre les 22.00 i les 6.00 hores. 

 

3. Mesures de prevenció i higiene en centres de treball 

1. S'obliga a limitar al màxim la mobilitat laboral de persones treballadores, adoptant 
mesures de treball a distància o teletreball, llevat quan és impossible. En aquest darrer 
cas, s'han d'establir horaris d'entrada i sortida esglaonats, flexibilitat horària o similars. 

2. Sense perjudici del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de 
la resta de normativa laboral aplicable, les empreses han d'adoptar, les mesures 
següents: 

 Que es garanteixi el manteniment de la distància de seguretat interpersonal 
mínima. I, quan això no sigui possible, han de proporcionar-se a les persones 
treballadores els equips de protecció adequats al nivell del risc. 

 Adoptar mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques dels 
centres de treball i intensitat d'ús, així com garantir la ventilació dels espais i 
edificis, d'acord amb els protocols que estableixin en cada cas les autoritats 
sanitàries i, en especial, dels espais comuns dels centres de treball, restringint-
ne o esglaonant-ne l'ús per evitar aglomeracions, intensificant la neteja de 
superfícies, establint que en les zones de descans es permeti el distanciament 
entre persones o establint zones d'entrada i sortida diferenciades, entre 
d'altres. 

 Posar a disposició de les persones treballadores aigua i sabó, o gels 
hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats, per a la neteja 
de mans. 

 L'ús de la mascareta és obligatori en l'entorn laboral quan l'espai de treball és 
d'ús públic o obert al públic. En el cas d'espais de treball tancats al públic, un 
cop la persona treballadora estigui al seu lloc de treball i fent tasques que no 
comporten mobilitat no n'és obligatori l'ús, sense perjudici de les 



recomanacions específiques que puguin adoptar els serveis de prevenció de 
les empreses. 

 Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant de les 
persones treballadores com de les clientes o usuàries, durant les franges 
horàries en què es prevegi més afluència. 

 

4. Reunions i/o trobades familiars i de caràcter social 

Lesreunionsi/otrobadesfamiliarsidecaràctersocial,tantenl'àmbitpúbliccomprivat,e
spermetensemprequenosesuperielnombremàximde10persones,llevat 
queestractideconvivents. 

Noobstant,les reunionsi/otrobades familiarsidecaràctersocialquetinguinllocen 
espaistancats,incloentels 
domicilis,esrecomanaqueesrestringeixintantcomsiguipossibleieslimitinavisitesapersone
sambdependènciaoen 
situaciódevulnerabilitatiquesiguinsempredelamateixabombolladeconvivència. 

Enlesreunionsquesuposin,ambsubjeccióalslímitsestablerts,laconcentraciódepersonese
nespaispúblics,noespermetelconsumnid'alimentsnidebegudes.S'exceptuendelaprohibic
iódeconsumd'alimentsibegudesen espaispúblicsels àpatsqueespuguinferal'airelliureen 
les sortidesescolars,en lesactivitatsd'intervenciósocioeducativaien 
lesdellleureeducatiupermeses. 

Enlesreunionsi/otrobadesnohipodenparticiparpersonesquetinguinsímptomes deCOVID-
19oquehagind'estaraïlladesoen quarantenaper qualsevolmotiu. 

 

5. Empreses de serveis i comerç minorista 

Laprestació 
deserveiss'hadefer,semprequesiguipossible,sensecontactefísicambelsclients.Noobstant,
espotduraterme laprestaciódeserveislanaturalesadelsquals 
impliquiuncontactepersonalpropersemprequeesconcertinambcitaprèviadeformaindividual
iquelespersonesencarregadesdela seva 
prestaciódisposindelsequipsdeproteccióadequatsalnivellderisc.Eneldesenvolupamentdel'
activitats'haurand'extremarlesmesureshigièniques. 

L'oberturaalpúblicdelsestablimentsilocalscomercialsdevendaaldetallquedacondicionadaa
ls requisits següents: 

 Quese'nredueixial50%l'aforamentpermèsperllicènciaoautoritzacióde l'activitat. 
Quedenexceptuatselsestablimentscomercialsdedicatsalavendadeproductesessencia
ls,deproducteshigiènics,elscentresdeveterinària,les llibreries,les perruqueries,els 
centresd'estètica,els concessionarisd'automòbilsiels 
centresdejardineria,quepodenromandreobertssiguiquinasiguilaseva 
superfície,iambles mesuresprevistesen elplasectorialdecomerç. 

 Queelsestablimentsapliquindemanerarigorosalesmesureshigièniques,deprevencióide
seguretatestablertesper ferfrontalaCOVID-
19enelPlasectorialdecomerç,aprovatpelsòrgansdeGoverndelPlad'actuaciódelPROCI
CAT. 



Centrescomercials,galeriescomercialsirecintescomercials,condicionadaalfetquees
compleixinelsrequisitssegüents: 

 Elsestablimentsilocalscomercialsqueestrobenubicatsdinsdelscentrescomercials,g
aleriescomercialsorecintescomercialsestansubjectesales 
condicionsd'oberturaialesexcepcionsestablertes al comerç en general 

 Leszonescomunesidepasdelscentresirecintescomercialsestrobensubjectestambé
alalimitaciódel'aforamental50%del'autoritzat. 

 Hand'establirsistemes decontrold'aforamentifluxosquegaranteixinles 
mesuresdecontrold'aglomeracionsindicadesal'annex2,alsestablimentsilocalsques'
hitrobenubicatsitambéalsaccessosdelsmateixoscentrescomercialsorecintescomer
cials,inclososelsaparcaments. 

 Esrestringeixl'accésil'úsde leszonesrecreatives,comarazones 
infantils,ludotequesoàreesdedescans. 

 
 Han de complir amb les condicionsde 

ventilacióiqualitatdel'airereforçadesindicadesal'annex1que s'hauran d'acreditar, 
prèviament a l'obertura, mitjançant lapresentació d'una declaració responsable al 
departament competent en matèria de comerç i a l'ajuntament 
delmunicipid'ubicacióenlaquals'informidelescaracterístiquesdelssistemesdeventil
acióiqualitatdel'aire. 

 Queden eximits de la presentació d'aquesta declaració els titulars dels centres 
comercials, galeries comercials irecintes comercials que haguessin presentat 
anteriorment la corresponent declaració establerta com a 
requisitd'obertura,semprequenohihagicapcanvien 
l'empresaopersonaldemantenimenthabilitat. 

 Que compleixinestrictamentles 
mesuresprevistesenelcorresponentplasectorialdelPROCICAT. 

 Els locals iestablimentsde 
restauracióintegratsencentres,galeriesorecintescomercials han de complir amb 
les mesures establertes per la restauració. 

 Espodenestablirsistemesderecollidaallocaldelsproductesadquiritspertelèfonoviai
nternet, semprequegaranteixin 
unarecollidaesglaonadaqueevitiaglomeracionsal'interiordellocaloenelseuaccés,it
ambésistemesderepartimentadomicili.Enlamesuraquesiguipossible,ellliurament
had'evitarelcontactedirecteambelclientmitjançantrecollidaalaportaoalcotxe,inclòs
elmenjarpreparat. 

 

6. Activitats d'hostaleria i restauració (sense cap canvi)  

Elsestablimentsd'hostaleriairestauraciópodenobrirambsubjeccióalescondicionssegüen
ts: 

 
 Es restableix el consum en barra, amb una separació interpersonal d'1,50 

metres en qualsevol cas. 



 En l'interior, l'aforament es limita al 50% de l'autoritzat i s'ha garantir una 
distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de 
taules o agrupacions de taules diferents. S'ha de garantir la ventilació de l'espai 
mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació. 

 A les terrasses s'ha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada 
de dos metres entre comensals de taules o grups de taules diferents. 

 El nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules és de sis 
persones tant a l'interior com en terrasses, llevat que pertanyin a la bombolla 
de convivència. 

 S'ha de garantir la distància d'un metre entre persones d'una mateixa taula, 
excepte per a persones que pertanyin a la bombolla de convivència. El tipus i 
mida de taula han de permetre que es garanteixin aquestes distàncies. 

 El servei només es pot dur a terme de les 06:00 hores a les 24:00 hores. Els 
clients no podran romandre a l'establiment fora d'aquesta franja horària. 

 Aquesta franja horària no és aplicable als serveis de restauració dels centres 
de treball destinats a les persones treballadores, als serveis de restauració 
integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials per donar servei 
exclusivament a les persones que hi realitzen prestació laboral i a les persones 
que hi estan ingressades, i als serveis de menjador de caràcter social, per a les 
persones usuàries del servei. 

 Les activitats de restauració per servir a domicili o per a recollida dels clients a 
l'establiment es podran dur a terme durant tot l'horari d'obertura de 
l'establiment, d'acord amb el règim horari establert a l'apartat 3 d'aquesta 
Resolució. 

 S'han de complir sempre totes les indicacions del Pla sectorial de la restauració 
aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT. 

En una resolució del TSJC, s’ avança l’entrada en vigor de les mesures relatives 
a l'ampliació de l'horari d'obertura i de servei, al nombre màxim de 
comensalspermès per taula o agrupacions de taules i al servei de barra al 
moment en que es comuniqui a les parts aquesta decisió. 

 

7. Activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives i esportives 

Elslocalsiels espaisen 
quèesdesenvolupenactivitatsculturalsd'artsescèniquesimusicals,comarateatres,
cinemes, auditorisicircs,ambprogramacióartísticaestable,tanten 
recintestancatscomal'airelliure,ielsespaisespecialmenthabilitatsperalarealitzaciód'esp
ectaclespúblics,podenobrir amb les següents condicions: 

 Limitarl'aforamental70%del'autoritzat 

 Màximde1.000personespersalaisessióoactuació. 

 Totselsassistentshand'estarassegutsis'hadegarantir 
unabonaventilaciódelsespaistancatsmitjançantventilaciónatural oaltres 



sistemes deventilació. 
 

Aquestes limitacions també s’han d’aplicar a 
salesdeconcert,cafèsteatreocafèsconcert,inoespermetques'hiduguiatermeelserveid
ebar. 

Pelquefaals establiments 
olocalsambllicènciaoquehaginpresentatlacomunicacióprèviacomarestaurantsmusica
lselsésd'aplicacióelques'estableixenrelacióamblesactivitatsd'hostaleriairestauració. 

Si aquestes activitats es desenvolupena l’aire lliure o 
enespaisfísicstancatsquecompleixinambles 
condicionsdeventilacióiqualitatdel'airereforçadesindicadesal'annex1,ilesmesuresdeco
ntrold'aglomeracions indicadesal'annex2,podenobrir,respectant: 

 Ellímitdel'aforament al70%. 

 Finsaunmàximde3.000personespersessióoactuació 

 Els assistents hauran d’estar 
asseguts,iambassignacióprèviadeseientsiregistreprevi. 

 Elstitularsdeles 
activitatshandepresentarunadeclaracióresponsablealdepartamentcompetente
n matèriadeculturaconforme es dona complimentalescondicionsestablertesals 
annexos1i2. 

Elsarxius,les 
biblioteques,elsmuseus,lessalesd'exposicions,lesgaleriesd'artiels 
centresdecreacióiartsvisualshandesubjectarles 
activitatsal'aforamentdel70%del'autoritzatiales 
mesurescontingudesalscorresponentsplanssectorialsaprovatspelPROCICAT. 
 

Lesinstal·lacionsielsequipamentsesportiuspodenobririutilitzar-
sesemprequeescompleixinlescondicionssegüents: 

 Es garanteixi que no se supera el 50% de l'aforament autoritzat, tant en les 
instal·lacions i els equipaments a l'aire lliure com en espais tancats, incloses les 
piscines. 

 S'estableixiuncontrold'accés. 

 Esgaranteixiunabonaventilaciódelsespaistancatsmitjançantventilaciónatural 
oaltres sistemes deventilació. 

 Els vestidors poden estar oberts. No obstant, les entitats responsables de la 
gestió de les instal·lacions i els equipaments esportius han d'informar les 
persones usuàries que l'ús dels vestidors és excepcional per a les que utilitzin 
el servei de piscina, si n'hi ha, i per a les que no tinguin possibilitat de canviar-
se en un altre espai d'ús privatiu i no compartit abans o després de l'activitat 
esportiva. 

 L'ús dels vestidors queda condicionat a garantir específicament la ventilació 



mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques 
d'edificis. Es recomana el compliment de les condicions de ventilació reforçada 
descrites a l'annex 1 d'aquesta Resolució. 

Espermeteldesenvolupament d'activitatsgrupalsambsubjecció alescondicionssegüents: 

 
a) En instal·lacions i equipaments en espais tancats que acreditin el compliment 
de les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades indicades a l'annex 1, 
es poden dur a terme sempre que; 

 es respecti el límit de l'aforament al 50% i, excepte en les piscines, que les 
activitats es puguin desenvolupar amb mascareta. 

 Els titulars de les activitats han de presentar una declaració responsable al 
departament competent en matèria d'esports i a l'ajuntament del municipi on 
s'ubiqui l'espai de l'activitat, en la qual s'ha d'informar de les característiques 
dels sistemes de ventilació i qualitat de l'aire, donant compliment a les 
condicions establertes a l'annex 1. 

 En les instal·lacions i els equipaments en espais tancats s'ha de concertar cita 
prèvia. 
 

b) En instal·lacions i equipaments en espais tancats que no estiguin inclosos en 
el supòsit de la lletra a), 

 es poden dur a terme sempre que no concentrin més de deu persones, 
inclosa la persona que és la professora o monitora, si escau, i, excepte en les 
piscines, que les activitats es puguin desenvolupar amb mascareta.  

 La limitació de concentració de persones no afecta les activitats esportives on 
els participants tinguin llicència emesa per una federació esportiva o per un 
consell esportiu, que poden entrenar en els grups estables habituals i participar 
en les competicions permeses, sempre amb subjecció al corresponent pla 
sectorial aprovat pel PROCICAT, aplicant totes les mesures establertes als 
protocols COVID-19 corresponents i evitant qualsevol tipus d'aglomeració 
d'esportistes. 

 En les instal·lacions i els equipaments en espais tancats s'ha de concertar cita 
prèvia. 
 

c) En instal·lacions i equipaments en espais a l'aire lliure es poden dur a terme 
respectant; 

 el límit de l'aforament al 50%. 
 -Que es compleixin les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de 

Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT. 

No es troben afectats per aquestes limitacions els centres de tecnificació i rendiment 
esportius, tant de titularitat pública com privada, així com les instal·lacions i 
equipaments esportius que hagin d'acollir entrenaments i competició professional, 
estatal i internacional. 



5. Es permet el desenvolupament de totes les competicions esportives a Catalunya, 
que s'han de desenvolupar d'acord amb el que preveu el Pla d'acció pel 
desconfinament esportiu de Catalunya. 

A excepció de les competicions d'àmbit estatal i internacional de futbol i de bàsquet de 
caràcter professional que, en aplicació de la normativa específica estatal, s'han de 
desenvolupar sense presència de públic, la resta de competicions permeses es poden 
desenvolupar amb presència de públic amb subjecció a les condicions següents: 

 En instal·lacions i equipaments a l'aire lliure, amb subjecció a l'aforament del 
50% de l'autoritzat i un nombre màxim de 3.000 persones. 

 En instal·lacions i equipaments en espais tancats, amb subjecció a l'aforament 
del 50% de l'autoritzat i un nombre màxim de 1.000 persones. S'ha de garantir 
la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions 
tèrmiques d'edificis. 

 En instal·lacions i equipaments en espais tancats que compleixin les condicions 
de ventilació i qualitat de l'aire reforçades indicades a l'annex 1 per a tots els 
espais i locals oberts al públic i es garanteixin les mesures de control 
d'aglomeracions indicades a l'annex 2, respectant el límit de l'aforament al 
50%, hi poden assistir fins a un màxim de 3.000 persones. 

El desenvolupament de competicions en aquestes condicions requereix la presentació 
prèvia per part del titular de la instal·lació o equipament esportiu d'una declaració 
responsable al departament competent en matèria d'esports i a l'ajuntament del 
municipi del compliment de les condicions establertes als annexos 1 i 2. 

Celebració d'assemblees d'entitats esportives, de manera presencial: 

En espais tancats; 

 límitd'aforament al 50%  
 un nombre màxim de 500 persones,  
 garantir específicament la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en 

matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis.  
En espais oberts o bé en espais tancats que compleixin les condicions de ventilació i 
les mesures de control d'aglomeracions: 

 límit de l'aforament al 50%,  
 hi poden assistir fins a un màxim de 1.000 persones. 
 Els titulars de les entitats han de presentar una declaració responsable al 

departament competent en matèria d'esports i a l'ajuntament del municipi on 
s'ubiqui l'entitat en la qual s'ha d'informar de les característiques dels sistemes 
de ventilació i qualitat de l'aire i dels controls d'accessos i mobilitat, donant 
compliment a les condicions establertes als annexos 1 i 2. 

 
Parcs i fires d'atraccions:  
 

 limitació en l'aforament autoritzat del 30% 
 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 a l'apartat de 
restauració. 

 
Els parcs i jardins de titularitat pública i les àrees de joc infantils poden romandre oberts  
 
Les activitats lúdiques en espais tancats es poden desenvolupar amb subjecció a 
una limitació en l'aforament autoritzat del 30%. També poden reobrir al públic els serveis 
complementaris de bar i de restauració subjectes a les condicions establertes a la 
restauració 
 
 

8. Activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les 
extraescolars) i activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció 
socioeducativa i centres oberts). 

Les activitats docents i les activitats d'intervenció socioeducativa per a l'atenció i 
formació a persones amb discapacitats, necessitats especials o situació de vulnerabilitat 
(serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar, 
s'han de dur a terme d'acord amb els corresponents plans sectorials aprovats pel 
Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT i la normativa relacionada, aplicant 
rigorosament les mesures de prevenció i protecció de la salut. 

Les etapes del primer cicle i segon cicle d'educació infantil, els ensenyaments 
obligatoris i postobligatoris, això és, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i cicles 
formatius de grau superior, i els ensenyaments de règim especial reglats han d'aplicar 
les mesures d'ensenyament previstes als seus plans d'organització del curs 2020-2021. 
En els ensenyaments postobligatoris i en els ensenyaments de règim especial reglats no 
és necessari reduir la presència dels alumnes als centres. 

Les activitats formatives o educatives no reglades presencials i d'esport escolar, 
organitzades dins o fora d'un centre educatiu per qualsevol entitat pública o privada, es 
poden realitzar amb fins a un màxim de deu alumnes per aula d'acord amb el 
document Especificacions sobre el Pla d'actuació per al curs 2020-2021 per a centres 
educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19 en relació amb les activitats 
extraescolars i les colònies i sortides escolars o d'acord amb el que estableix l'apartat 
9.4 d'aquesta Resolució. Només els centres que organitzen activitats extraescolars 
mantenint els grups estables escolars o part d'aquests poden desenvolupar les activitats 
amb més de deu alumnes per aula, sempre que no hi participin alumnes d'altres grups 
estables. 

L'esport federat es pot dur a terme d'acord amb la seva normativa sectorial. 

Les activitats de lleure educatiu, així com les activitats en l'àmbit del lleure inclusiu 
dirigides a persones amb discapacitats, es poden dur a terme tant en espais interiors 
com a l'aire lliure, en grups màxims de deu persones i seguint, en tot cas, el 
corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del 
PROCICAT. 

Els centres de formació d'adults, les escoles oficials d'idiomes i les escoles de 
música i de dansa autoritzades pel Departament d'Educació d'acord amb el Decret 



179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de música i de dansa, han 
d'adoptar mesures per reduir l'assistència presencial dels seus alumnes. 

Els centres que imparteixen formació professional per a l'ocupació dependents del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o autoritzats per aquest també han 
d'aplicar unes mesures organitzatives amb l'objectiu de reduir la presència dels seus 
alumnes als centres. 

 En l'àmbit de les activitats docents universitàries (a universitats, centres adscrits i 
escoles de negoci ubicades a Catalunya), les pràctiques i les avaluacions podran seguir 
sent presencials. En el desenvolupament de les activitats teòriques presencials es podrà 
considerar l'augment de la presencialitat simultània restringida fins a un màxim del 
50% de l'estudiantat de cada universitat, sense poder-se superar aquest percentatge 
en cap centre, i havent d'extremar les mesures de protecció, amb subjecció al Pla 
sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT. 
Correspondrà a cada universitat fer-ne la concreció d'acord amb els criteris d'autonomia 
acadèmica i per a la millor prestació del servei a l'estudiantat. 

 

9. Congressos, convencions, fires comercials i festes majors 

Es pot reprendre la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials i 
activitats assimilables, amb subjecció, amb caràcter general, a les condicions següents: 

 Que es redueixi l'aforament al 50% de l'autoritzat, amb un nombre màxim 
d'assistents de 1.000 persones. S'ha de garantir la ventilació mínima establerta 
a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis. 
 

 En instal·lacions i equipaments a l'aire lliure i en espais tancats que compleixin 
les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades indicades a l'annex 1 
per a tots els espais i locals oberts al públic i es garanteixin les mesures de 
control d'aglomeracions indicades a l'annex 2, respectant el límit de l'aforament 
al 50%, hi poden assistir fins a un màxim de 3.000 persones. 
 

 El desenvolupament de l'activitat en aquestes condicions requereix la 
presentació prèvia per part del titular de la instal·lació o equipament una 
declaració responsable al departament competent en matèria de comerç, i a 
l'ajuntament del municipi  
 

 No obstant l'exposat en els paràgrafs anteriors, es podran celebrar 
congressos, convencions i activitats firals que superin l'aforament del 50% 
i/o el nombre màxim de persones assistents, si així ho autoritza prèviament 
el Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT. 
 

 Es permet celebrar aperitius a peu dret en congressos, convencions, fires 
comercials i activitats assimilables, sempre que compleixin una distància de 
seguretat de 2 metres entre les taules, que es presentin els aliments en format 
individual i que segueixin els criteris establerts en el pla sectorial corresponent 
aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT. 

 

L'activitat dels mercats no sedentaris i les fires mercat resta condicionada a una 
reducció al 50% de la capacitat d'aforament màxim del recinte i al compliment de les 
mesures previstes al corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla 



d'actuació del PROCICAT. Si les seves característiques no permeten aquesta 
adaptació, no es podrà dur a terme aquesta activitat. 

Romanen suspeses les festes majors i altres festes que puguin suposar la 
celebració d'actes amb risc de generar aglomeracions de persones. 

 

10.Activitats relacionadesambeljoc 

Els locals i els espais en què es desenvolupen activitats de salons de jocs, casinos i 
sales de bingopodenobrir al públic amb les següents condicions: 

 Amb una limitació de l'aforament al 30% de l'autoritzat   

 Un màxim de 100 persones. S'ha degarantirlaventilaciómínima 
establertaalanormativavigenten matèriad'instal·lacionstèrmiquesd'edificis. 

 Ladisposiciódelsclientshadelimitarelsgrupsaunmàximde10personesiambladistà
nciafísicadedosmetresentre diferentsgrups. 

 S'hand'establirsistemesdecontroldefluxosen 
elsaccessosileszonesdemobilitatqueevitinlesaglomeracionsidonarcomplimentales
mesuresprevistesalplasectorialdelsestablimentsdeljocaprovatpelComitèdeDirecci
ódelPla d'actuaciódelPROCICAT. 

Quan,amésdeles condicionsestablertesal'apartatanterior,lesactivitatscompleixinles 
condicionsdeventilacióiqualitatdel'airereforçadesindicadesal'annex1peratotsels 
espaisilocalsobertsalpúbliciesgaranteixinles 
mesuresdecontrold'aglomeracionsindicadesal'annex2,podenobrirrespectant 
ellímitdel'aforamental30%,finsaunmàximde250persones. 

Eldesenvolupament deles activitatsen 
aquestescondicionsrequereixlapresentacióperpartdelstitularsdeles 
activitatsd'unadeclaracióresponsablealdepartamentcompetenten matèriadejoc 
ial'ajuntamentdelmunicipions'ubiquil'espaidel'activitatdonantcomplimentalescondicionses
tablertesals annexos1i2. 

Es permeten elsserveiscomplementarisdebariderestauracióenels 
salonsdejocs,casinosisalesdebingo, amb subjecció a les condicions establertes per la 
restauració 
 

11. Actes religiosos i cerimònies civils 

Els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els casaments, serveis religiosos i 
cerimònies fúnebres, han de limitar l'assistència al 50% de l'aforament i amb un 
nombre màxim de 1.000 persones, i garantir una bona ventilació dels espais tancats 
mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació. 

Aquestes activitats, si es desenvolupen de forma estàtica, a l'aire lliure o bé en espais 
físics tancats que compleixin amb les condicions de ventilació i qualitat de l'aire 
reforçades indicades a l'annex 1, i sempre que, tant les que es desenvolupen a l'aire 
lliure com en espais físics tancats, també garanteixin les mesures de control 
d'aglomeracions indicades a l'annex 2, poden obrir, respectant el límit de l'aforament 
al 50%, fins a un màxim de 3.000 persones. 



Els titulars de les activitats han de presentar una declaració responsable al 
departament competent en matèria d'afers religiosos i a l'ajuntament del municipi on 
s'ubiqui l'espai de l'activitat prèviament al seu desenvolupament, en la qual s'informarà 
de les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l'aire i dels controls 
d'accessos i mobilitat, donant compliment a les condicions establertes als annexos 1 i 
2. 

La realització d'aquestes activitats ha de subjectar-se a les mesures establertes en el 
corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del 
PROCICAT. 

 

 

 

 

 

IMPORTANT: 

 En matèria de Prevenció de Riscos: 
 
Ens estem trobant en bastants casos d’empreses on hi ha contagis grupals de COVID-
19. 

Es per això que us recordem la importància de seguir i fer seguir, rigorosament, les 
recomanacions dels protocols que tingueu establerts a l’empresa pels serveis de 
prevenció de riscos. 

Sobretot extremeu les precauciones en oficines, menjadors, zones de descans o cafè, 
i llocs de contacte. 

 
 

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. 
 

 

 


