
 

 

 

19/6/2021 

 

RESOLUCIÓ SLT/1934/2021, de 18 de juny, 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. 

Tal i com vam avançar dijous a la web, avui ha sortit publicada aquesta resolució de 
noves mesures de contenció. 

Té vigència des del dilluns 21/6/2021 fins el diumenge 4/7/2021. 

La mesura més destacada es l’obertura de l’oci nocturn. També hi ha canvis en la 
limitació de persones en les trobades socials, i en l’ hostaleria, entre d’altres. 

 

Trobades socials: 

S’aixeca la prohibició de 10 persones, passant a ser una recomanació. 

 

Oci nocturn: 

Es permet la seva obertura amb les següents condicions: 

 Limitació de l'aforament al 50% de l'autoritzat. 
 Obligatorietat de dur un registre d'accessos amb finalitat de control de la 

traçabilitat de contactes.  
 Disposició de clients en grups de fins a 6 persones en espais interiors i fins a 10 

persones en l'exterior. 
 la distància entre grups ha de ser d'1,50 metres.  
 ús de la mascareta en el ball. 
 hora límit de tancament a les 3:30h.  

 

Hostaleria i la restauració: 

 Es permet que a les terrasses el nombre màxim de comensals per taula passi a 
10 persones. 

 Es manté la limitació de 6 persones per a espais interiors.  

 La distància entre taules o agrupacions de taules establerta passa de 2 metres 
a 1,50 metres. 



 

Salons de jocs, casinos i sales de bingo: 

Es permet l'horari d'obertura fins a la 1:00h. 

 

Celebració d'assemblees d'entitats: 

Es manté la limitació de l'aforament si bé s'incrementa el nombre màxim de persones 
que poden concentrar (fins a 1.000 o 3.000 persones, en funció de les condicions de 
ventilació).  

 

Activitats formatives o educatives no reglades i d'esport escolar, del lleure 
educatiu i inclusiu, i cíviques i comunitàries grupals: 

S'elimina la restricció que limitava la seva organització a mantenir grups de fins a 10 
persones com a màxim.  

 

Instal·lacions i equipaments esportius en espais tancats que no disposen de 
ventilació reforçada: 

 s'elimina la limitació de les 10 persones per a les activitats grupals.  

 s'estableix una limitació de l'aforament del 50% de l'autoritzat.  

 

En els equipaments cívics: 

Es revisen les condicions de ventilació. 

 

Mesures de ventilació: 

Una modificació tècnica que inclou la Resolució és la revisió de l'annex 1, relatiu a les 
condicions de ventilació reforçada, per tal d'adequar els cabals d'aire establerts a les 
temperatures d'estiu, tenint en compte la capacitat dels aparells, amb l'objectiu de 
conciliar la protecció de la salut i el confort tèrmic.  

 

 

Us anirem informant de qualsevol canvi que es vagi produint a la nostra web. 


