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RESOLUCIÓ SLT/3090/2021, de 14 d'octubre, per la qual es modifica la 
Resolució SLT/3035/2021, de 6 d'octubre, per la qual es prorroguen i 
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. 

Avui ha sortit publicada aquesta resolució que entra en vigor avui mateix i que estableix les 
mesures de contenció fins el 23/10/2021. 

Amb la publicació d’aquesta resolució els esports a l’aire lliure, la cultura, el comerç, la restauració 
i la majoria d’activitats recuperaran el 100% d’aforament. A banda, bars i restaurants ja no tindran 
límits horaris.  

 

Horaris de tancament 

L'horari d'obertura al públic és l'horari habitual corresponent a cada activitat. 

No es permet la venda de begudes alcohòliques en establiments comercials entre les 22.00 i les 
6.00 hores. 

 

Reunions i/o trobades familiars i de caràcter social 

 Es recomana que les reunions no superin les 10 persones, llevat que es tracti de 
convivents.  

 Restringir les trobades familiars i de caràcter social en espais tancats tant com sigui 
possible. 

 Mantenir grups de convivència habitual al més estables possible. 
 Reduir els contactes socials diaris per evitar la multiplicació de possibles cadenes de 

transmissió. 
 Distància física interpersonal de seguretat. 
 No es permet el consum ni d'aliments ni de begudes en grup a l'espai públic. Excepte les 

sortides escolars i en l'àmbit de les activitats d'intervenció socioeducativa i en les del 
lleure educatiu. 

Àmbit comercial 

Sense restriccions. 

Mesures a seguir: 

 Aplicar de manera rigorosa les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat. 
 En l'activitat dels mercats no sedentaris i les fires mercat s'han d'establir mesures 

organitzatives de control de les aglomeracions i l'ús de mascareta. 
 Els centres comercials, galeries comercials i recintes comercials han d'establir mesures 

organitzatives de control d'aglomeracions i es recomana que compleixin les condicions 
de ventilació i qualitat de l'aire reforçades.  



 

Activitats d'hostaleria i restauració 

Sense restriccions. 

 Es permet el consum en barra, amb una separació interpersonal d'1,50 metres. 
 No hi ha límit de persones per taula ni mínim de distància entre taules. 
 Horari: l'habitual del sector, fins a les 2.30h com a màxim i 30 minuts afegits els 

divendres, dissabtes i vigília de festius). 

Àmbit lúdic i recreatiu 

Oci nocturn - Activitats recreatives musicals 

Les persones que vulguin accedir als 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 hauran d'acreditar amb un certificat, emès per un 
servei públic de salut, les circumstàncies següents: 

 Que se li ha administrat la pauta vacunal completa contra la COVID-19 d'alguna de 
les vacunes autoritzades (certificat de vacunació). 

 Que disposa d'una prova diagnòstica negativa en relació amb la COVID-19 realitzada 
en les últimes 72 hores en el cas de les proves RT-PCR, i en les últimes 48 hores en el 
cas dels tests d'antígens (certificat de prova diagnòstica). 

 Que s'ha recuperat de la COVID-19 en els darrers sis mesos després d'un resultat 
positiu obtingut mitjançant una prova diagnòstica considerada vàlida per l'autoritat 
competent (certificat de recuperació). 

 

Aquells locals i establiments que disposen de terrasses o espais a l'aire lliure poden obrir sense 
cap requisit d'entrada. 

A més, els locals que obrin hauran de complir els següents requisits: 

 En els espais interiors s'ha de limitar l'aforament al 70% de l'autoritzat. 
 No es pot portar cap registre de dades personals relacionat amb el control d'accés. 
 S'ha de garantir 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. 

 Es permet el ball a la pista amb mascareta i sense que sigui necessari mantenir una 
distància interpersonal mínima. 

 És obligatori dur permanentment posada la mascareta. Aquesta només es podrà 
enretirar en el moment precís de menjar o beure, de forma que entre cadascun d'aquests 
moments caldrà que es faci novament ús de la mascareta. 

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

Els serveis complementaris de bar i de restauració es poden prestar seguint el que es marca a 
l'apartat de restauració. A més, es permet el consum a peu dret, excepte en la pista de ball. 

Àmbit educatiu 

Sense restriccions en l'aforament de les escoles, instituts i universitats. 

Consulta les mesures per als centres educatius al Pla escolar 2020-2021 

 

 



Àmbit cultural 

Sense restriccions. 

Mesures a seguir: 

 S'ha de garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o 
altres sistemes de ventilació. 

 Les activitats es puguin concentrar més de 1.000 persones, en espais tancats, es 
recomana mantenir el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l'aire 
reforçades i, tant en espais tancats com a l'aire lliure, s'ha de garantir el compliment de 
les mesures organitzatives de control d'aglomeracions. 

Congressos, convencions, fires comercials i festes majors 

Sense restriccions. 

Mesures a seguir: Quan en el desenvolupament d'aquestes activitats es puguin concentrar més 
de 1.000 persones: 

 En espais tancats es recomana mantenir el compliment de les condicions de ventilació i 
qualitat de l'aire reforçades. 

 Tant en espais tancats com a l'aire lliure s'ha de garantir el compliment de les mesures 
organitzatives de control d'aglomeracions. 

Àmbit esportiu 

Aforament al 100% excepte en instal·lacions o equipaments en espais tancats, que és del 80%. 

Mesures a seguir: 

 En les instal·lacions i els equipaments esportius s'ha de garantir una bona ventilació dels 
espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació. 

 En els vestidors s'ha de 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 2 d'aquesta 
Resolució. 

 Les activitats grupals en espais tancats es poden dur a terme sempre que, excepte en 
les piscines, es puguin desenvolupar amb mascareta. 

 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. 
 

Competicions esportives: 

 S'ha de garantir la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria 
d'instal·lacions tèrmiques d'edificis 

 Es recomana el compliment les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades. 
 S'ha de garantir el compliment de les mesures organitzatives de control 

d'aglomeracions.  

Instal·lacions amb aforament de més de 10.000 persones: 
 
Aforament del 100% excepte en instal·lacions o equipaments en espais tancats, que és del 
80% (en aquest cas, el públic sí que pot ser del 100%). 



 En instal·lacions o equipaments a l'aire lliure, amb subjecció a l'aforament del 100% de 
l'autoritzat, fins a un màxim sectoritzat en grups de 10.000 persones per sector i amb un 
mínim de tres sectors. 

 En instal·lacions i equipaments en espais tancats, amb subjecció a l'aforament del 80% 
de l'autoritzat, fins a un màxim sectoritzat en grups de 5.000 persones per sector i amb 
un mínim de dos sectors. 

 A cada espai sectoritzat s'ha de garantir el control de fluxos d'accés i sortida i als banys. 
L'accés del públic, preferentment abonat i local, ha de ser amb seients preassignats. 

 El servei de restauració ha de ser coincident amb els espais sectoritzats establerts i per 
al públic assignat a cada sector respectiu. Fora de l'àmbit del servei de restauració es 
permet el consum de begudes, i en cap cas d'aliments. 

 Els assistents han de portar la mascareta en tot moment dins la instal·lació. S'ha de 
reforçar la vigilància i difusió del compliment de l'obligatorietat de l'ús de la mascareta 
durant l'esdeveniment (inclòs a les àrees de serveis, a les entrades i a les sortides). 

 S'han de preveure mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en 
els encreuaments o punts de més afluència. 

Actes religiosos i cerimònies civils 

Sense restriccions. 

Mesures a seguir: 

 Garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres 
sistemes de ventilació. 

 Controlar les aglomeracions 
 Mantenir la distància interpersonal establerta en el corresponent pla sectorial aprovat pel 

Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT, sempre que no s'afecti el dret 
d'entrar, romandre i sortir de l'espai per a l'exercici de l'activitat. 

Transport públic 

 Oferta al 100%. 
 S'ha de portar la mascareta en tot moment. 
 Les estacions en espais tancats han d’oferir dispensadors de gel hidroalcohòlic. 

 

 

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

 


