
 

 

         15/7/2021 

 

RESOLUCIÓ SLT/2212/2021, de 13 de juliol, per la qual es modifica la 
Resolució 2147/2021, de 8 de juliol, per la qual es prorroguen i es 
modifiquen les mesures en matèria de salut pública  

Mitjançant aquesta Resolució es modifica la Resolució SLT/2147/2021, de 8 de juliol, 
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, en 
els termes indicats en els apartats següents.  

La durada de les mesures s'estableix des d’avui mateix 15/7/2021 i fins el dia 
22/7/2021. 

 

Horaris de tancament 

 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 6.00 hores i les 22.00 hores. 

 En cas d'activitats culturals, i esportives, botigues de conveniència, 
establiments comercials annexos a benzineres, serveis de restauració, 
inclosa la recollida a l'establiment i la prestació de serveis a domicili, i 
salons de jocs, casinos i sales de bingo podran obrir en la franja entre les 
6.00 hores i les 00.30 hores del dia següent.  

 Els locals o establiments en què es realitzen activitats recreatives musicals que 
puguin obrir al públic i les activitats culturals d'arts escèniques musicals i les 
activitats populars i tradicionals també de caràcter musical l'hora màxima de 
tancament serà a les 00.30 hores, a partir de la qual es disposa de 30 minuts 
per al desallotjament  

  

Reunions i/o trobades familiars i de caràcter social 

 Es permeten sempre que no se superi el nombre màxim de deu persones, 
llevat que es tracti de convivents, tant en l'àmbit públic com privat 

 En espais tancats, incloent els domicilis, es recomana que es restringeixin tant 
com sigui possible i que es limitin a visites a persones amb dependència o en 



situació de vulnerabilitat i que siguin sempre de la mateixa bombolla de 
convivència. 

 Es recomana que per part de les administracions públiques competents es limiti 
l'accés als espais de pública concurrència de titularitat pública, com parcs, 
platges o altres similars, quan no es puguin garantir les condicions de 
seguretat que evitin aglomeracions de persones entre les 00.30 hores i les 6.00 
hores. 

 En les reunions que suposin, amb subjecció als límits establerts, la concentració 
de persones en espais públics, no es permet el consum ni d'aliments ni de 
begudes. S'exceptuen d'aquesta prohibició els àpats que es puguin fer a l'aire 
lliure en les sortides escolars, en les activitats d'intervenció socioeducativa i en 
les del lleure educatiu permeses 

 En les reunions i/o trobades no hi poden participar persones que tinguin 
símptomes de COVID-19 o que hagin d'estar aïllades o en quarantena per 
qualsevol motiu. 

  

Locals i espais en què es desenvolupen activitats culturals d'arts escèniques i 
musicals, com ara teatres, cinemes, auditoris i circs, amb programació artística 
estable 

 Poden obrir limitant l'aforament al 70% de l'autoritzat. 

 Nombre màxim de 1.000 persones per sala i sessió o actuació.  

 Els assistents han d'estar asseguts. No es permet ballar. 

 S'ha de garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació 
natural o altres sistemes de ventilació. Si en aquests locals i espais existeixen 
establiments que desenvolupen activitats de restauració, cal que aquestes es 
duguin a terme de conformitat amb les mesures establertes per l’hostaleria. 

  

 Activitats d'hostaleria i restauració 

Els establiments d'hostaleria i restauració poden obrir amb subjecció a les condicions 
següents: 

 Es permet el consum a la  barra, amb una separació interpersonal d'1,50 metres 

 A l'interior: 

o L'aforament es limita al 50% de l'autoritzat i s'ha garantir una distància 
mínima degudament senyalitzada de 2 metres entre comensals de taules 
o agrupacions de taules diferents.  

o S'ha de garantir la ventilació de l'espai mitjançant ventilació natural o 
altres sistemes de ventilació.  

o El nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules és de 6 
persones llevat que pertanyin a la bombolla de convivència. 



 A les terrasses: 

o S'ha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada d'1,5 
metres entre comensals de taules o grups de taules diferents.  

o El nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules és de 10 
persones 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 6.00 hores a les 00.30 hores del 
dia següent. Els clients no poden romandre a l'establiment fora d'aquesta franja 
horària. 

 Les activitats de restauració per servir a domicili o per a recollida dels clients a 
l'establiment es poden dur a terme durant tot l'horari d'obertura de l'establiment 

 L'ús de la mascareta és obligatori mentre no s'està menjant o bevent. 

 En els establiments a què fa referència aquest apartat no es pot dur a terme 
cap activitat de ball. 

 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 

  

 Activitats populars i tradicionals 

 Es permeten activitats de cultura popular i tradicional, organitzades per entitats 
públiques o entitats privades de base associativa, tant a l'aire lliure en un espai 
perimetrat i estàtic com en espais tancats, amb subjecció als requisits 
d'aforament i de limitació de persones establerts, en funció de les condicions de 
ventilació i de control d'accessos i mobilitat per les activitats culturals d'arts 
escèniques i musicals 

 Els assistents han d'estar asseguts.  

 Els participants han de complir en les actuacions i en els assajos les limitacions 
establertes en el corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del 
Pla d'actuació del PROCICAT 

 Les activitats de balls tradicionals resten subjectes al Pla sectorial aprovat 

  

Oci nocturn - Activitats recreatives musicals 

 Els locals i els establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació 
prèvia com a discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle, bars 
musicals, karaokes, discoteques de joventut, establiments d'activitats musicals 
de règim especial i establiments públics amb reservats annexos que disposen 
únicament d'espais interiors no poden obrir al públic.  



 Aquells locals i establiments que disposen de terrasses o espais a l'aire 
lliure poden obrir amb subjecció als requisits següents: 

o Els clients no poden utilitzar els espais interiors per a cap altra activitat 
que no sigui l'accés a les terrasses o espais a l'aire lliure i la utilització 
dels serveis higiènics.  

o En cap cas poden romandre a l’interior per a ballar ni per a rebre serveis 
de bar i restauració. 

o S'ha d'establir un control d'accés en forma de registre de persones que 
hi accedeixen, el qual s'ha de guardar durant un mes. 

o La disposició dels clients ha de limitar els grups a un màxim de deu 
persones, llevat que es tracti de convivents, amb la distància física d'1,5 
metres entre diferents grups. 

o No es permet l'activitat de ball. 

o S'han d'establir sistemes de control de fluxos en els accessos i les zones 
de mobilitat que evitin les aglomeracions. 

S'ha de donar compliment a les mesures previstes al Pla sectorial per a la 
represa de l'oci nocturn aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del 
PROCICAT 

  

 

Toc de queda a Catalunya 

 

A banda d’aquestes noves mesures que han estat publicades aquest matí, el govern 
demana el toc de queda nocturn. 

La restricció de la mobilitat seria d'1.00 a 6.00 del matí en municipis de més de 5.000 
habitants amb una incidència acumulada igual o superior a 400 casos per 100.000 
habitants els últims 7 dies. Les persones afectades serien 6 milions, el 78% de la 
població i afectarien a 158 municipis entre els quals s’hi troben Valls, Salou, Vila-Seca, 
Tarragona, Reus, Cambrils, Riudoms, La Canonja, Vinyols i els Arcs, Torredembarra, 
La Selva del Camp, Alcover, Calafell, entre d’altres. 

Podeu consultar la llista de municipis afectats a la nostra web. 

El toc de queda entrarà en vigor tan bon punt el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya hagi resolt positivament i es publiqui la resolució corresponent al DOGC, es 
compta que possiblement serà entre avui i demà. 

 

Seguiu atents a la web, us anirem informant de qualsevol canvi que es vagi produint. 

 

 


