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RESOLUCIÓ SLT/3268/2020, de 12 de desembre, 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. 
 

El DOGc d’ahir 12 de desembre de 2020 va publicar la RESOLUCIÓ SLT/3268/2020, de 12 de desembre, 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 el marc del Pla d'obertura progressiva de les activitats que va presentar públicament el passat 19 de 
novembre de 2020 el Govern de la Generalitat, mitjançant la Resolució SLT/3177/2020, de 4 de desembre, es van 

prorrogar totes les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de 

COVID-19 al territori de Catalunya, corresponents al primer tram d'aquest Pla, donat que la situació 

epidemiològica en el moment en què procedia la revisió que va donar lloc a la Resolució vigent no aconsellava 

avançar en el procés de desescalada i represa de l'activitat. 

La pròrroga es va establir per un nou període de 14 dies que fineix a les 00:00 hores del dia 21 de desembre de 

2020, sens perjudici de l'avaluació continuada de l'impacte de les mesures des de la seva entrada en vigor el 

passat 7 de desembre. 

El Pla de reobertura progressiva defineix un procés que ha de ser gradual i revisable, en funció de l'evolució de 

l'Rt i dels indicadors de pressió assistencial en forma de nombre de nous ingressos en plant a d'hospitalització 
convencional. Inicialment, aquesta revisió es preveu que es dugui a terme en períodes de dues setmanes.  No 

obstant, la Resolució SLT/3177/2020, de 4 de desembre, va preveure expressament l'avaluació continuada de 

l'impacte de les mesures que s'hi contenen. 

En aquest sentit, l'informe del director de l'Agencia de Salut Pública de Catalunya emès en data 12 de desembre 

de 2020, 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 una estabilització de la Rt i 

una tendència a la disminució persistent en els ingressos en planta d'hospitalització convencional.  

Tenint en compte aquests indicadors, proposa que es revisin i es modifiquin part de les mesures previstes a la 

Resolució SLT/3177/2020, de 4 de desembre, d'acord amb les que estan previstes en l'annex 3 del Decret llei 

27/2020 esmentat, per permetre una major activitat social i econòmica, si bé introduint garanties  de seguretat 

necessàries, per un període de 14 dies, i per tant, escau aixecar algunes de les restriccions vigents per poder 

incrementar els àmbits de represa social i econòmica. 

Així, mitjançant aquesta Resolució, la limitació d'entrada i sortida de pers ones addicional des de les 06.00 hores 

de divendres fins a les 06.00 hores de dilluns s'amplia al perímetre comarcal, per tal d'evitar que la població es 

concentri en les àrees urbanes més densament poblades i les conseqüents aglomeracions, així com facilitar 

l'accés als serveis de la població dels petits municipis. 

D'altra banda, es permet la reobertura dels centres comercials i dels recintes comercials subjecta a una reducció 
en l'aforament del 30%, tant als establiments i locals comercials, com a les zones comunes, i a l'acompliment de 

mesures de control d'aforament i fluxos i de bona ventilació. Aquesta ampliació de l'oferta comercial ha 

d'afavorir la disminució d'aglomeracions que poden suposar un augment de riscos.  

També es permet la realització d'activitats religioses i cerimònies civils, tant a l'aire lliure com en espais tancats, 

que, complint les limitacions d'aforament establertes, puguin concentrar fins a 1.000 persones amb subjecció a 
mesures reforçades en els sistemes de ventilació i qualitat d'aire i en el control d'accessos, que es presenten 

com a necessàries per prevenir el risc de transmissió de la COVID-19 i que es detallen en els annexos 1 i 2 de la 

present Resolució. 

Així mateix, pel que fa a les activitats culturals que compleixin les condicions de ventilació i qualitat de l'aire 

reforçades indicades a l'annex 1, i les mesures de control d'aglomeracions indicades a l'annex 2, poden obrir, 
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respectant el límit de l'aforament al 50%, fins a un màxim de 1.000 persones per sessió o actuació, to tes 

assegudes, i amb assignació prèvia de seients i registre previ.  

En el cas dels locals, establiments, equipaments o instal·lacions oberts al públic que són espais físics tancats, si 

incorporen unes condicions de ventilació i de qualitat de l'aire reforçades, superiors a les habituals, poden 

reduir, si es complementen amb mesures de control d'accessos i mobilitat interna, el risc de contagi de la COVID -

19. 

Aquestes condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades i de controls d'accessos en espais  tancats amb 
grans aforaments autoritzats, especialment en el cas d'activitats que es desenvolupen de forma estàtica, com 

ho són les activitats culturals i els actes religiosos i cerimònies civils, poden permetre augmentar la concentració 

de persones en els esdeveniments. 

La ventilació és una mesura de prevenció essencial per reduir aquest risc de contagi per aerosols en espais 

tancats; a través de la renovació de l'aire s'expulsa a l'exterior l'aerosol i, per tant, el virus. La mesura de 
ventilació no substitueix, sinó que és un complement, a les altres mesures de prevenció: ús de mascareta, 

distància amb altres persones i higiene de mans.  

Modificació de 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/3177/2020, de 4 de desembre, 

per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la 
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya: 

-1 Pròrroga d’altres mesures i àmbit aplicació 

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 relacion ades amb el 

consum de begudes alcohòliques per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19. 

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 Limitació de l'entrada i sortida de persones 

1. Queda restringida l'entrada i sortida de persones del territori de Catalunya, ex cepte per a aquells 

desplaçaments, adequadament justificats,  

Addicionalment, durant el temps de vigència de l'esmentada mesura de restricció, des de les 06.00 hores de 

divendres fins a les 06.00 hores de dilluns, queda limitada l'entrada i sortida de pers ones de cada comarca, 

amb les excepcions previstes 

2. No està sotmesa a cap restricció la circulació en trànsit. Sempre està permesa la circulació quan es tracti de 

transport de mercaderies. 

-3 Recordatori Tipus de Bombolla 

El concepte de bombolla fa referència a un grup de persones que es relacionen entre si generant un espai de 

confiança i seguretat. 

La “bombolla de convivència”  fa referència al grup de persones que conviuen sota el mateix sostre. Pot 

incloure també persones cuidadores i/o de suport imprescindibles per prevenir conseqüències negatives de 
l'aïllament social. El grup ha de ser tan estable com sigui possible. Els contactes fora de la “bombolla de 

convivència” s'han de limitar, tant com sigui possible, a les persones que integren la “bombolla ampliada” a què 

fa referència el paràgraf següent. 
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La “bombolla ampliada” fa referència al grup de persones de la “bombolla de convivència” més un altre grup o 

uns altres grups acotats de persones, sempre les mateixes, i amb les quals la “bombolla de convivència” s'hi 

relaciona amb diferents finalitats (relacions familiars, laborals, escolars, recreatives). El grup ha de ser tan 

estable com sigui possible. 

-4 Mesures de restricció de la mobilitat nocturna 

Resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 hores i les 06.00 

hores. 

S'exclouen d'aquesta prohibició els següents desplaçaments de caràcter essencial, que caldrà justificar 

adequadament: 

(…)  

- Desplaçament de persones treballadores i els seus representants  per anar o tornar del centre de treball en els 
casos en què el treball no es pugui realitzar en modalitat de treball a distància o teletreball, així com aquells 

desplaçaments en missió inherents al desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball o de la seva 

activitat professional o empresarial.(…) 

- Retorn al domicili des de centres educatius, activitats culturals permeses, exercici del dret de manifestació i de 

participació política i recollida a l'establiment en els serveis de restauració 

(…) 

- Retorn al lloc de residència habitual després d'haver realitzat les activitats permeses detallades anteriorment.  

Igualment, durant l'horari de restricció de la mobilitat, es permet la circulació de vehicles per als desplaçaments 

permesos. 

La circulació de vehicles per carreteres i vies que transcorrin o travessin l'àmbit territorial de Catalunya està 

permesa sempre que tingui origen i destí fora de Catalunya. Així mateix, està sempre permesa la circulació quan 

es tracti de transport de mercaderies.  

-5 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 21.00 hores, en general; la franja entre 

les 06:00 hores i les 21:30 hores, en el cas de restauració per a consum a l'establiment, tret del cas de 

restauració en àrees de servei de vies de comunicació que no resta subjecta a cap franja, o la franja entre les 
06.00 hores i les 22.00 hores, en cas d'activitats culturals i per a la recollida a l'establiment en els serveis de 

restauració. En el cas de l'activitat de prestació de serveis de restauració a domicili, aquesta es pot prestar en 

la franja compresa entre les 06.00 hores i les 23.00 hores. 

Les botigues de conveniència, els establiments comercials annexos a les gasolineres, i els establiments de 

menys de 300 metres quadrats de superfície de venda, i tots els establiments comercials ubicats en municipis 
turístics d'acord amb el que estableix l'article 38 de la Llei 18/2017, d'1 d'agost, de comerç, serveis i fires, no 

poden romandre oberts ni portar a terme cap activitat de venda entre les 21.00 i les 06.00 hores.  

(…) En cap cas aquest caràcter essencial s'aplica a la venda de begudes alcohòliques en horari entre les 21.00 i 

les 6.00 hores. 

-6 Mesures de prevenció i higiene en centres de treball  (…) 
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1. Sense perjudici del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la resta de normativa 

laboral aplicable, les persones titulars de centres de treball, públics i privats, han d'adoptar, als centres de 

treball, entre d'altres, les mesures següents: 

a) Adoptar mesures organitzatives en les condicions de treball, de forma que es garanteixi el manteniment de la 

distància de seguretat interpersonal mínima. I, quan això no sigui possible, han de proporcionar -se a les 

persones treballadores els equips de protecció adequats al nivell del risc.  

b) Adoptar mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques dels centres de treball i intensitat 
d'ús, així com garantir la ventilació dels espais i edificis, d'acord amb els protocols que estableixin en cada cas 

les autoritats sanitàries i, en especial, dels espais comuns dels centres de treball, restringint -ne o esglaonant-ne 

l'ús per evitar aglomeracions, intensificant la neteja de superfícies, establint que en les zones de descans es 

permeti el distanciament entre persones o establint zones d'entrada i sortida diferenciades, entre d'altres.  

c) Posar a disposició de les persones treballadores aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb 

activitat viricida autoritzats, per a la neteja de mans. 

d) L'ús de la mascareta és obligatori en l'entorn laboral quan l'espai de treball és d'ús públic o obert al públic, 

d'acord amb la Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s'estableixen noves mesures en l'ús de 

mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19, o bé quan hi ha desplaçaments 

per l'interior del centre de treball. En el cas d'espais de treball tancats al públic, un cop la persona treballadora 
estigui al seu lloc de treball i fent tasques que no comporten mobilitat no n'és obligatori l'ús, sense perjudici de 

les recomanacions específiques que puguin adoptar els serveis de prevenció de les empreses.  

e) Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant de les persones treballadores com de 

les clientes o usuàries, durant les franges horàries en què es prevegi més afluència.   

-7 Reunions i/o trobades familiars i de caràcter social 

1. Es prohibeixen les trobades i reunions de més de sis persones, llevat que pertany in a la “bombolla de 

convivència” a què fa referència l'apartat 3 d'aquesta Resolució, tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic.  

(…) 

3. No es consideren incloses en la prohibició a què fa referència l'apartat 1 les persones que estiguin 
desenvolupant una activitat laboral, les activitats de culte, els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els 

casaments, serveis religiosos, cerimònies fúnebres, ni els mitjans de transport públic. (…) 

4. 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. 

(…) 

-9 Actes religiosos i cerimònies civils 

1. Els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els casaments, serveis religiosos i cerimònies fúnebres,  han de 

limitar l'assistència al 30% de l'aforament i amb un nombre màxim de 500 persones, i garantir una bona 

ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.  

2. Aquestes activitats, si es desenvolupen de forma estàtica, a l'aire lliure o bé en espais físics tancats que 

compleixin amb les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades indicades a l'annex 1, i sempre que, 
tant les que es desenvolupen a l'aire lliure com en espais físics tancats, també garanteixin les mesures de control 

d'aglomeracions indicades a l'annex 2, poden obrir, respectant el límit de l'aforament al 30%, fins a un màxim de 

1.000 persones. 

Els titulars de les activitats han de presentar una declaració responsable al departament competent en matèria 

d'afers religiosos i a l'ajuntament del municipi on s'ubiqui l'espai de l'activitat prèviament al seu 
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desenvolupament, en la qual s'informarà de les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l'aire i 

dels controls d'accessos i mobilitat, donant compliment a les condicions establertes als annexos 1 i 2.  

En la declaració haurà de constar l'empresa o personal de manteniment habilitat d'acord amb el  Reial decret 

1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis, que garanteix 

que l'espai disposa d'una ventilació adequada als criteris establerts a l'annex 1.  

3. La realització d'aquestes activitats ha de subjectar-se a les mesures establertes en el corresponent Pla 

sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.  

(…) 

-12 Activitats relacionades amb el joc 

Se suspèn l'obertura al públic d'activitats de salons de jocs, casinos i sales de bingo. 

-13 Activitats d'hostaleria i restauració 

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

   - El consum s'ha de realitzar sempre a la taula. 

   - En l'interior, l'aforament es limita al 30% de l'autoritzat i s'ha garantir una distància mínima degudament 

senyalitzada de dos 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 de dos metres entre 

comensals de taules o grups de taules diferents. 

   - Es limita a quatre el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules, llevat que pertanyin a la 

“bombolla de convivència” a què fa referència l'apartat 3 d'aquesta Resolució.  

   - 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. 

   - No es pot dur a terme servei en taula més enllà de les 21:30 hores. A partir d'aquesta hora l'establiment 

només pot dur a terme activitat de restauració per servir a domicili o pe r a recollida dels clients a 

l'establiment, d'acord amb el règim horari establert a l'apartat 5 d'aquesta Resolució.  

   - 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. 

 (…) 

-17 Congressos, convencions, fires comercials i festes majors  

Queda suspesa la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials, festes majors i altres 

festes que puguin suposar la celebració d'actes amb risc de generar aglomeracions de persones. 

Els mercats no sedentaris i les fires de mercat poden mantenir la seva activitat condicionada a una reducció al 
30% de la capacitat d'aforament màxim del recinte i al compliment de les mesures previstes al corresponent pla 

sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT. Si les seves característiques no 

permeten aquesta adaptació, no es podrà dur a terme aquesta activitat.  

(…)  
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-21 (…) Durada 

La durada de les mesures previstes en aquesta Resolució s'estable ix en 14 dies, sens perjudici de l'avaluació 

continuada de l'impacte de les mesures que s'hi contenen.Per tant, fins els 17 de desembre de 2020. 

-22 Entrada en vigor 

Aquesta Resolució entra en vigor el dia 14 de desembre de 2020. 
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ANNEX 1. CONDICIONS DE VENTILACIÓ I MESURES DE CONTROL 

  

Les condicions de ventilació aplicables a espais tancats oberts al públic són les següents:  

   - Mantenir la ventilació durant tot el temps d'obertura al públic del local. També es recomana fer -ho dues 

hores abans i després de l'ocupació del local. 

   - La ventilació ha de ser adaptada al nivell d'ocupació del local o establiment. El Reglament d'instal·lacions 
tèrmiques en els edificis (RITE) estableix valors de renovació d'aire en funció de l'ús de l' edifici i del nivell de 

qualitat a assolir: 

- Aire d'òptima qualitat (IDA1): 20 litres per segon i persona 

- Aire de bona qualitat (IDA2): 12,5 litres per segon i persona 

- Aire de qualitat mitjana (IDA3): 8 litres per segon i persona 

Atès el risc de contagi de COVID-19 en espais tancats, cal garantir la ventilació d'aire d'òptima qualitat (IDA1).  

   - Complementàriament, si és necessari per garantir la qualitat de l'aire, es poden incorporar purificadors d'aire 
amb filtres HEPA (high efficiency particulate air) per millorar la qualitat de l'aire interior retenint les partícules 

susceptibles de contenir el virus (retenen entre un 85% i un 99,99 % de partícules a partir de 0,3 micres, en funció 

del tipus de filtre). Els purificadors d'aire no substitueixen la necessitat de mantenir la ventilació dels espais 

abans indicada. 

   - Cal tenir en compte la resta de pautes establertes pel Departament de Salut per a la ventilació 
(https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/ventilacio-

sistemes-climatitzacio.pdf). 

Opcionalment es pot avaluar la renovació de l'aire amb la mesura de concentració de diòxid de carboni (CO2) ja 

que l'increment de la mesura de CO2 en espais interiors en relació amb l'aire exterior es relaciona amb 

l'exhalació dels ocupants. Un valor elevat de CO2 indicaria que la renovació de l'aire és insuficient. 

El Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) estableix uns valors màxims de CO 2 per cada nivell 

de qualitat d'aire: 

   - Aire d'òptima qualitat (IDA1): 350 ppm de CO2 

   - Aire de bona qualitat (IDA2): 500 ppm de CO2 

   - Aire de qualitat mitjana (IDA3): 800 ppm de CO2 
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https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf?
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf?
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ANNEX 2. CONTROL DELS ACCESSOS I LA MOBILITAT 

  

Les condicions de ventilació s'han de complementar amb mesures de control dels accessos i la mobilitat interna 
per evitar aglomeracions en els casos de grans aforaments superiors a 500 persones, d'acord amb les mesures 

següents: 

   - Dimensionar de manera adequada els accessos i, en la mesura que sigui possible, associar -los i/o distribuir-los 

a les diferents zones d'ocupació. 

   - Sempre que sigui possible, incrementar els punts d'accés i de sortida, respecte als habituals, i instal·lar 

dispensadors de gel hidroalcohòlic. 

   - Disposar de personal de control en els accessos i les sortides. També en els accessos als serveis.  

   - Identificar amb claredat les vies d'accés i de sortida i diferenciar els circuits d'accés i sortida.  

   - Preveure mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els encreuaments o punts de 

més afluència. 

   - Prioritzar en la mobilitat interna els circuits en sentit únic per evitar els encreuaments. Senyalitzar els circuits 

convenientment i proporcionar-los l'amplada suficient de 2 metres. Fer servir separacions lleugeres que en facin 

possible el desmantellament en cas d'emergència o evacuació.  

  

A més, en cas d'actes culturals i sales amb públic assegut, s'ha de complir el següent:  

   - Realitzar l'obertura de portes amb antelació suficient per permetre un accés escalonat i fixar franges horàries 

adequades per a l'accés. 

   - Preveure l'ordre de les fileres en la seqüència d'entrada i sortida dels espais. 

   - Disposar de personal de control també en els accessos i sortides dels espais on s'hi acomoda el públic.  

   - Portar un registre dels assistents i la preassignació de localitats (les dades recollides han de se r compatibles 

amb la legislació vigent de protecció de dades). 

   - Establir espais sectoritzats amb control i flux d'accés i sortida independent.  

   - Evitar les pauses o entreactes i, si n'hi ha, garantir que el públic no abandona el seu seient durant le s pauses o 

entreactes. 

   - Realitzar la sortida del públic en la finalització de l'espectacle de forma esglaonada per zones i garantir la 

distància entre persones. 

   - No permetre la interacció física entre els artistes i el públic.  

  

Igualment, caldrà el compliment de la resta de mesures previstes en el pla sectorial corresponent en cada cas, 
en especial la superfície mínima per persona i el compliment de la higiene de mans als accessos, així com la resta 

de mesures de prevenció. 

http://www.gremihosteleriaviladecans.es/
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