SÍNTESIS DIARIA

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 per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia
de COVID-19 al territori de Catalunya. DOGC 15-07-2021
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La durada de les mesures s'estableix fins a les 00.00 hores del dia 23 de juliol de 2021, sense
perjudici de l'avaluació continuada de l'impacte de les mesures que s'hi contenen.
Entrada en vigor el dia de la seva publicació en el DOGC.

En un context de transmissió comunitària del virus, un dels pilars fonamentals de l'estratègia de
lluita contra la COVID-19 és l'adopció de mesures preventives i de control dirigides a
afavorir el distanciament entre persones que no pertanyen a grups de convivència estable,
limitar les interaccions socials, prescindir d'aquelles activitats no essencials que suposen
un risc de contagi i evitar les aglomeracions o concentracions de persones en espais de
concurrència pública, especialment en llocs tancats. L'experiència en la gestió de la
pandèmia ha evidenciat l'eficàcia d'aquestes mesures amb l'objectiu de protegir la salut de
la ciutadania, garantir el control dels brots epidemiològics i contenir la propagació de la
malaltia, així com evitar el col·lapse del sistema sanitari.
L'adopció d'aquestes mesures per les autoritats competents s'empara en la Llei orgànica
3/1986, de 14 d'abril, de mesures especials en matèria de salut pública, en la resta de legislació
sanitària i de salut pública, en la legislació de protecció civil i, específicament, en el Decret llei
27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública i
d'adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19.
Mitjançant el Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, es van concretar les mesures d'intervenció
administrativa que es poden adoptar en situacions de pandèmia per garantir el control de
contagis i es va delimitar el procediment a seguir per adoptar-les. Concretament, es va
addicionar a l'article 55 de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública una lletra k), que
preveu que, en situacions de pandèmia o epidèmia declarades per les autoritats competents,
les autoritats sanitàries competents poden adoptar mesures de limitació de l'activitat, el
desplaçament de les persones i la prestació de serveis en determinats àmbits territorials
previstes a l'annex 3, d'acord amb el procediment que disposa l'article 55 bis.
La intervenció administrativa en les activitats públiques i privades necessària per afrontar la
situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 es justifica en el marc de les lleis
sanitàries i de protecció civil esmentat, subjecta a la garantia addicional del control judicial pel
que fa al judici de proporcionalitat respecte de les mesures que tinguin afectació en els drets
fonamentals.
En desplegament d'aquest marc normatiu, mitjançant la Resolució SLT/2147/2021, de 8 de
juliol, s'han prorrogat i modificat les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del
brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. Aquesta Resolució conté
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les mesures vigents fins a les 00.00 hores del dia 23 de juliol de 2021, sense perjudici de
l'avaluació continuada de l'impacte de les mesures que s'hi contenen.
No obstant aquesta previsió de vigència respecte de les darreres mesures adoptades en la
Resolució SLT/2147/2021, precitada, el director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, en
data 13 de juliol de 2021, ha emès nou informe preceptiu justificatiu de l'adopció de les
mesures urgents per fer front al risc de brots de COVID-19. Aquest informe, que preveu els
aspectes assistencials a proposta del Servei Català de la Salut i els aspectes epidemiològics i
de salut pública a proposta de la mateixa Agència, posa de manifest que a Catalunya
actualment hi ha una transmissió comunitària creixent, no controlada i sostinguda a totes les
regions sanitàries. Les dades d'incidència acumulada (IA) per data diagnòstic indiquen que la
incidència de casos ha crescut amb un augment exponencial durant els últims 14 dies. Pel que
fa als grups d'edat, tots els grups presenten un augment de casos durant els últims 7 dies,
destacant l'explosió de casos en la franja 15-29 anys, que és 7 vegades més alt que fa 3
setmanes i que està relacionada amb els brots massius a l'àmbit social detectats durant les
últimes setmanes. També experimenten un increment preocupant els casos en la franja 30-39
anys, en una setmana. Respecte a les dades de seqüenciació del SARS-CoV-2, s'ha de
destacar l'augment en les darreres setmanes de la presència de la variant Delta, que és més
transmissible i representa actualment a Catalunya la causa de més del 40% dels contagis.
Actualment l'Rt de Catalunya es manté per sobre d'1 des de fa 22 dies i des del 4 de juliol
presenta una tendència decreixent. Pel que fa a la situació assistencial, l'informe indica un
creixement progressiu de la pressió sobre tots els nivells assistencials. Augmenten els casos
sospitosos a l'Atenció Primària i als hospitals i el percentatge d'urgències COVID-19, respecte
la setmana anterior, als hospitals i als CUAP. En els equips d'atenció primària és on l'impacte
és més evident, amb un creixement de l'activitat COVID-19 que en el darrer mes ha passat del
6% al 25%. L'ocupació COVID als hospitals augmenta tant en llits de crítics com en general
situant-se en unes xifres superiors a les del mateix període de l'any passat. Aquesta darrera
setmana s'ha observat afectació en persones amb la pauta completa de vacunació, que han
requerit hospitalització tant convencional com crítica, i un augment en el nombre de
professionals en situació d'incapacitat temporal per simptomatologia compatible amb COVID19.
Aquestes dades, que des de l'informe de 7 de juliol de 2021, modificat el 8 de juliol, mostren un
empitjorament creixent de la situació a nivell epidemiològic, en totes les franges d'edat, i un
increment de l'afectació en l'activitat sanitària, en tots els nivells assistencials, ens situen
clarament en un context de cinquena onada pandèmica, i justifiquen, sense demora, una revisió
a l'alça de les mesures restrictives establertes en la Resolució vigent, per intentar revertir la
corba ascendent de contagis, i reforçar les mesures no farmacològiques per al control de la
transmissió del virus dirigides a limitar els contactes socials fora de la bombolla de convivència,
tant en àmbits públics com privats, tot atenent als principis de necessitat i de proporcionalitat i
de menor afectació als drets de les persones.
D'acord amb l'estat de situació descrit en l'informe de 13 de juliol de 2021, mitjançant aquesta
Resolució es modifiquen les mesures previstes en la Resolució SLT/2147/2021, de 8 de juliol,
en el sentit de tornar a aplicar restriccions que havien estat presents en períodes anteriors i que
s'havien mostrat efectives per a l'objectiu de frenar l'increment de transmissió comunitària de la
infecció, i de revertir determinades mesures liberalitzadores adoptades en les darreres
resolucions, especialment en l'àmbit social, que se situa en l'origen de la majoria de brots
massius recentment caracteritzats, però també familiar.
Així, d'una banda, es recupera la mesura que es projecta sobre el dret de reunió i es limita a
deu, llevat que es tracti de convivents, el nombre màxim de persones que es poden concentrar
en les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social. La reducció de contactes entre
persones no convivents forma part del conjunt de mesures socials i de salut pública de
l'estratègia integral de l'Organització Mundial de la Salut per contribuir a detenir les cadenes de
transmissió de persona a persona i el control de brots. D'altra banda, es reverteix l'avançament
que es va fer amb ocasió de la reobertura de l'oci nocturn permetent el ball amb mascareta en
les activitats recreatives musicals i en les activitats populars i tradicionals (Resolució
SLT/1934/2020, de 18 de juny) i que la Resolució SLT/2147/2021, de 8 de juliol, va estendre a
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les activitats culturals d'arts escèniques de caràcter musical, que, fins a la seva entrada en
vigor, només es podien organitzar amb el públic en seients preassignats, i va permetre en
salons de banquets, de manera que a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Resolució no es
permet ballar per l'especial risc que s'associa a aquesta activitat que no permet respectar la
distància mínima de seguretat, i les activitats esmentades s'han de dur a terme asseguts. Així
mateix, s'avança l'horari màxim de tancament de totes les activitats que s'allarguen més enllà
de les 22.00 hores, el qual s'estableix a les 00.30 hores, també amb l'objectiu de limitar les
possibilitats d'interacció social i amb elles el risc de transmissió del virus. Se suprimeix la
possibilitat de consum d'aliments i begudes en grup en espais públics habilitats (àrees de
lleure, de descans, pícnics i similars). A nivell de recomanacions dirigides a l'Administració
competent es recomana la limitació de l'accés a espais públics on es puguin produir
concentracions de persones, entre les 0.30 hores i les 6 hores (parcs, platges, i altres espais
similars). Finalment, es recorda que la previsió establerta en diversos apartats de la Resolució
SLT/2147/2021, de 8 de juliol, limitant l'aforament màxim autoritzat per a determinades
activitats s'ha d'aplicar garantint, com a norma general i excepte que sigui d'aplicació un valor
més restrictiu, tant en espais tancats com a l'aire, una superfície de seguretat de 2,5 m2 per
persona, com estableix la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, que en aquesta mesura no
ha estat desplaçada.
Les limitacions que manté aquesta Resolució són conformes amb les orientacions de
l'Organització Mundial de la Salut i es consideren mesures proporcionals, idònies, necessàries i
justificades amb la finalitat de control de contagis i protecció dels drets a la vida, la integritat
física i la salut de tota la població i, específicament, dels col·lectius més vulnerables davant la
pandèmia i per tal de garantir la capacitat d'atenció del sistema sanitari, tant en les demandes
generades per la pandèmia de la COVID-19 com en les demandes de salut derivades d'altres
patologies més enllà de la pandèmia.
Per tot el que s'ha exposat, d'acord amb les decisions adoptades pels òrgans de govern del Pla
d'actuació del PROCICAT per a les emergències associades a malalties transmissibles
emergents amb un alt potencial de risc activat en la fase d'emergència 1, i en aplicació de la
Llei orgànica 3/1986, de 14 d'abril, de mesures especials en matèria de salut pública, de la Llei
14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat, de la Llei 33/2011, de 4 d'octubre, general de salut
pública, de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, i de la Llei 4/1997, de 20 de maig,
de protecció civil de Catalunya,
Resolem:
-1 Mesures especials 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 de la present Resolució.
Aquestes mesures, mentre estigui vigent aquesta Resolució o, si escau, la resolució que
n'estableixi la pròrroga, deixen sense efecte, en tot allò que s'hi oposin, les establertes a la
Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i
organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARSCoV-2. En tot cas, escau tenir present que d'acord amb la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de
juny, la previsió establerta en diversos apartats de la Resolució SLT/2147/2021, de 8 de juliol,
limitant l'aforament màxim autoritzat per a determinades activitats s'ha d'aplicar garantint, com
a norma general i excepte que sigui d'aplicació un valor més restrictiu, tant en espais tancats
com a l'aire, una superfície de seguretat de 2,5 m2 per persona.
Aquestes mesures s'entenen sense perjudici de la vigència d'altres i, en concret, de la
Resolució SLT/2056/2020, d'11 d'agost, per la qual es prorroguen les mesures especials en
matèria de salut pública relacionades amb el consum de begudes alcohòliques per a la
contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19.
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Les mesures que conté aquesta Resolució són aplicables a totes les persones que es trobin i
circulin a Catalunya, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica,
empresarial o establiment d'ús públic o obert al públic ubicat en aquest àmbit territorial.
-2 Es modifica l'apartat 3 de la Resolució SLT/2147/2021, de 8 de juliol, que queda
redactat de la manera següent:
“-3 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 06.00
hores i les 22.00 hores, en general, i la franja entre les 06.00 hores i les 00.30 hores del dia
següent en cas d'activitats culturals, i esportives, botigues de conveniència, establiments
comercials annexos a gasolineres, 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. 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 establertes a l'annex 2
del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de
salut pública. En cap cas es permet la venda de begudes alcohòliques en establiments
comercials entre les 22.00 i les 6.00 hores.
”Els locals o establiments en què es realitzen activitats recreatives musicals regulades a
l'apartat 19 d'aquesta Resolució que puguin obrir al públic en les condicions que s'estableixen
en l'esmentat apartat, pel que fa a l'horari d'obertura i de tancament se subjecten a l'horari
general establert a l'Ordre 358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els horaris dels
establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives sotmesos a
la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i de les
activitats recreatives, i al seu Reglament, per a cada tipus d'activitat, i és l'hora màxima de
tancament les 00.30 hores, a partir de la qual es disposa de 30 minuts per al desallotjament
d'acord amb l'Ordre esmentada. No són d'aplicació els perllongaments ni els horaris especials
dels previstos als articles 4, 6 i 7 de l'Ordre 358/2011.
Així mateix, les activitats culturals d'arts escèniques i musicals de caràcter musical i les
activitats populars i tradicionals també de caràcter musical, disposaran de 30 minuts
addicionals sobre l'horari màxim de tancament establert en aquest apartat, per al
desallotjament.”
-3 Es modifica l'apartat 5 de la Resolució SLT/2147/2021, de 8 de juliol, que queda
redactat de la manera següent:
“-5 Reunions i/o trobades familiars i de caràcter social
”1. Les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, tant en l'àmbit públic com privat, es
permeten sempre que no se superi el nombre màxim de deu persones, llevat que es tracti de
convivents.
”No obstant això, les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social que tinguin lloc 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.
”2. 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 06.00 hores.
”3. 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.
”4. No es consideren incloses en la prohibició a què fa referència l'apartat 1 les persones que
estiguin desenvolupant una activitat laboral, ni aquelles activitats objecte de regulació en la
Resolució en què aquesta limitació del nombre de persones no s'estableix específicament, que
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se subjecten a les condicions d'aforament que es determinin o al pla sectorial corresponent o
altre document regulatori específic.
”5. 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.
”6. Aquesta limitació no és aplicable al dret de manifestació i de participació política, el qual pot
ser exercit en les condicions que determini l'autoritat competent, i sense perjudici del
compliment de les limitacions establertes amb caràcter general per les autoritats sanitàries en
els espais públics.”
-4 Es modifica l'apartat 10.1 de la Resolució SLT/2147/2021, de 8 de juliol, que queda
redactat de la manera següent:
“1. Els locals i els espais en què es desenvolupen activitats culturals d'arts escèniques i
musicals, com ara teatres, cinemes, auditoris i circs, amb programació artística estable, tant en
recintes tancats com a l'aire lliure, i els espais especialment habilitats per a la realització
d'espectacles públics, poden obrir limitant l'aforament al 70% de l'autoritzat i amb un nombre
màxim de 1.000 persones per sala i sessió o actuació. Els assistents han d'estar asseguts i 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 l'apartat 12
d'aquesta Resolució.”
-5 Se suprimeix l'apartat 10.4 de la Resolució SLT/2147/2021, de 8 de juliol, que queda
buit de contingut.
-6 Es modifica l'apartat 12 de la Resolució SLT/2147/2021, de 8 de juliol, que queda
redactat de la manera següent:
“-12 Activitats d'hostaleria i restauració
”Els establiments d'hostaleria i restauració poden obrir amb subjecció a les condicions
següents:
”- 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 2 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 d'1,5 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 a l'interior
i de deu persones en terrasses i espais a l'aire lliure, 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 00.30 hores del dia següent. Els
clients no poden 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 poden 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.
”- 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.
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”- 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.”
-7 Es modifica l'apartat 18 de la Resolució SLT/2147/2021, de 8 de juliol, que queda
redactat de la manera següent:
“-18 Activitats populars i tradicionals
”Es poden reprendre les 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
de l'activitat, a l'apartat 10, epígrafs 1 i 2, en relació amb els annexos 1 i 2 d'aquesta Resolució.
En tot cas, 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.”
-8 Es modifica l'apartat 19.1 de la Resolució SLT/2147/2021, de 8 de juliol, que queda
redactat de la manera següent:
“1. 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:
”a) 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. En cap cas hi poden
romandre per a ballar ni per a rebre serveis de bar i restauració.
”b) 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.
”c) 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.
”d) No es permet l'activitat de ball.
”e) S'han d'establir sistemes de control de fluxos en els accessos i les zones de mobilitat que
evitin les aglomeracions.
”f) En tot allò no previst en aquest apartat i sempre que no ho contradiguin, 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.”
-9 Informes periòdics i durada
S'han d'emetre informes periòdics dels efectes de les mesures.
La durada de les mesures s'estableix fins a les 00.00 hores del dia 23 de juliol de 2021, sense
perjudici de l'avaluació continuada de l'impacte de les mesures que s'hi contenen.
-10 Entrada en vigor
Aquesta Resolució entra en vigor el dia de la seva publicació en el Diari Oficial de Generalitat
de Catalunya.
Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu
de reposició davant els consellers de Salut i d'Interior, en el termini d'un mes a comptar des del
dia següent al de la seva publicació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o
bé, directament, recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptador des del dia
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següent al de la seva publicació, d'acord amb el que s'estableix en els articles 10.1 i 46.1 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Barcelona, 13 de juliol de 2021
Josep Maria Argimon Pallàs
Conseller de Salut
Joan Ignasi Elena i Garcia
Conseller d'Interior
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