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CIRCULAR 90.21  
7 d’octubre de 2021 
 
 
Resolució SLT/3035/2021| Pròrroga i modificació de les mesures en matèria de salut pública 
per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya 
 
Bona tarda, 
 
S’ha publicat al DOGC la Resolució SLT/3035/2021, de 6 d’octubre, mitjançant la qual es 
prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot 
epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya adoptades per la Resolució 
SLT/2921/2021, de 29 de setembre, 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.  
 
Principal modificació establerta que us pot afectar: 
Les discoteques, bars musicals i espais similars podran obrir els seus espais interiors i exteriors a 
partir de d’avui dijous a mitjanit. 
 
Mesures que cal seguir: 
Per accedir als locals s'ha de presentar el codi QR del Certificat COVID digital en format paper o 
digital. 
Es pot obtenir en aquests casos: 
- vacunat amb pauta completa. 
- havent passat la malaltia en els últims sis mesos i amb una PCR que ho acrediti. 
- amb una prova diagnòstica negativa (PCR o test d'antígens de laboratoris homologats o 
supervisat en farmàcies). 
 
- Cal portar mascareta en tot moment, excepte puntualment quan es beu. 
- Es pot ballar amb mascareta. 
- No es pot consumir a la pista de ball. 
- Aforament màxim del 70%. 
 
 
Ens permetem recordar-vos a continuació els principals apunts que us són d’interès: 
  
AFORAMENTS 
Les zones comunes dels hotels continuen habilitades al 50% de la seva capacitat. 
  
Espai de restauració: aforament al 50% + mesures de seguretat establertes. 
 
 
OBERTURA DE BARS I RESTAURANTS 
El servei es podrà dur a terme de les 6 hores a les 01.00 hores i es disposa de 30 minuts 
addicionals per al desallotjament dels locals i establiments. 
 
Servei de recollida i lliurament a domicili 
- Servei de recollida i lliurament a domicili des de les 6 hores fins a les 01.00 hores  
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Mesures: 
- Sempre a taula 
- Màxim grups de 10 persones per taula tant a interior com a terrassa exterior, llevat 
bombolles de convivència (sense límit) 
- Distància mínima senyalitzada de 2 metres a interior i 1,5 metres entre taules diferents a la 
terrassa 
- Distància d’1 metre entre persones d’una mateixa taula, excepte persones de la bombolla de 
convivència 
- Terrasses sense limitació específica d’aforament, però mantenint la distància de 1,5 metres entre 
taules i senyalització a terra 
- Consum a la barra; la distància entre clients ha de ser d'1,5 metres 
- Ventilació: L’annex 2 d’aquesta Resolució estableix els paràmetres pertinents que s’han de 
complir per la ventilació dels espais. 
  
  
REUNIONS LABORALS 
Congressos, convencions, fires comercials i activitats assimilables 
- Es permet la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials i activitats 
assimilables. 
- Es permet el 70% de l'aforament ordinari previst per a la celebració de congressos, 
convencions, fires comercials i activitats assimilables, mantenint els límits de nombre màxim 
de persones de 1.000 o 3.000 en funció de les condicions de ventilació de la instal·lació de 
realització, i sens perjudici que es manté l'opció que es puguin superar aquests límits que afecten 
el nombre d'assistents amb l'autorització prèvia del Comitè de Direcció del Pla d'actuació del 
PROCICAT.  
- Es podran celebrar congressos, convencions i activitats firals que superin l'aforament del 70% i/o 
el nombre màxim de persones assistents, si així ho autoritza prèviament el Comitè de Direcció del 
Pla d'actuació del PROCICAT, un cop emès informe favorable de l'ajuntament corresponent i 
sempre que es duguin a terme en un recinte firal i l'organització de l'activitat disposi d'un pla de 
contingència i prevenció de la COVID-19 amb mesures que respectin les previstes al corresponent 
pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT. 
 
Aperitius a peu dret 
Es permet celebrar aperitius a peu dret en congressos, convencions, fires comercials i activitats 
assimilables: 

- distància de seguretat d’1,5 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. 

 
 
ACTIVITATS RECREATIVES MUSICALS 
 
1. L'accés 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 requereix la presentació d'un certificat, emès per un servei públic de salut, 
que acrediti alguna de les circumstàncies següents: 
 
a) Que a la persona titular se li ha administrat la pauta vacunal completa contra la COVID-19 
d'alguna de les vacunes autoritzades (certificat de vacunació). 
 
b) Que la persona titular 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). 
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c) Que la persona titular 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). 
 
A aquests efectes, la persona que vulgui accedir a aquests establiments i locals ha de 
presentar qualsevol dels certificats previstos, en suport digital o en suport paper, a les 
persones designades per al control d'accessos per part de la persona titular o responsable de 
l'establiment, les quals en faran comprovació, sense conservar les dades que s'hi contenen i 
sense fer-ne ús per a cap altra finalitat que l'esmentada de control d'accés. 
 
Aquesta actuació s'ha de realitzar sens perjudici d'aquelles altres mesures relatives a les 
limitacions d'accés establertes en la legislació en matèria d'espectacles públics i activitats 
recreatives. 
 
A l'entrada dels locals i establiments, en una zona visible, s'ha de col·locar un cartell on, 
d'acord amb el model que es faci públic en la pàgina web del Departament de Salut, s'informi els 
clients de les mesures previstes en aquest apartat, sobre el seu caràcter necessari per a 
l'accés al local, així com sobre la no conservació de les dades personals acreditades. 
 
S'exclouen d'aquest requisit de control d'accés els locals i establiments relacionats al paràgraf 
primer que disposin únicament d'espais i terrasses a l'aire lliure, o bé els que tinguin habilitats, 
en exclusiva, per a l'exercici de l'activitat autoritzada, els espais i terrasses a l'aire lliure. 
 
2. Sense perjudici de l'exposat a l'epígraf 1, l'activitat dels locals i establiments als quals es fa 
referència en el seu primer paràgraf se subjecta als requisits següents: 
 
a) En els espais interiors s'ha de limitar l'aforament al 70% de l'autoritzat. 
 
b) No es pot portar cap registre de dades personals relacionat amb el control d'accés. 
 
c) 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 descrites 
a l'annex 2 d'aquesta Resolució. 
 
d) Es permet el ball a la pista amb mascareta i sense que sigui necessari mantenir una distància 
interpersonal mínima. 
 
e) 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. 
 
f) S'han d'establir sistemes de control de fluxos en els accessos i les zones de mobilitat que evitin 
les aglomeracions. 
 
g) Les mesures establertes en aquest apartat són d'aplicació preferent 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, el qual s'aplica en tot allò que no hi entri en contradicció, sens perjudici de l'establert a 
l'apartat 25 d'aquesta Resolució. 
 
3. L'horari d'obertura i de tancament està subjecte a l'horari general establert a l'Ordre 
INT/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. 
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INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
Les instal·lacions i els equipaments esportius poden obrir i utilitzar-se sempre que es compleixin 
les condicions, entre d’altres, següents: 
a) Es garanteixi que no se supera el percentatge següent de l'aforament autoritzat:  
- 70% en les instal·lacions i els equipaments a l'aire lliure  
- 70% en les instal·lacions i equipament en espais tancats 
b) S'estableixi un control d'accés. 
c) Es garanteixi una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres 
sistemes de ventilació. 
d) 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 qui utilitzin el servei de piscina, si n'hi ha, i per a les qui no 
tinguin possibilitat de canviar-se en un altre espai d'ús privatiu i no compartit abans o després de 
l'activitat esportiva. 
 
INSPECCIONS 
Correspon als ajuntaments i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les 
seves competències, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en 
aquesta Resolució. 
  
L'incompliment de les mesures recollides en aquesta Resolució és objecte de règim sancionador 
d'acord amb el Decret llei 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic 
per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi 
sanitària provocada per la COVID-19. El trobareu adjunt també amb aquest Comunicat. 
  
  
VIGÈNCIA I ENTRADA EN VIGOR 
Aquesta Resolució entrarà en vigor a les 00 hores del 8 d’octubre de 2021. 
  
La durada de les mesures previstes en aquesta Resolució s’estableix per 15 dies, sens perjudici 
de l’avaluació continuada de l’impacte de les mesures que s’hi contenen. 
 
  
Restem a la vostra disposició per a qualsevol pregunta al respecte. 
  
Rebeu una cordial salutació. 
 
 
CONFECAT 
Confederació Empresarial d’Hostaleria 
i Restauració de Catalunya 
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