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ALTRES DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE SALUT
RESOLUCIÓ SLT/254/2022, de 9 de febrer, per la qual es modifica la Resolució SLT/177/2022, de 2 de febrer,
per la qual s'estableixen 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 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 de les 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
epidèmics 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 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/177/2022, de 2 de febrer, es van
establir les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID19 al territori de Catalunya que són vigents fins a les 00.00 hores del dia 18 de febrer de 2022, sense perjudici
de l'avaluació continuada de l'impacte de les mesures que s'hi inclouen.
Mitjançant el Reial decret 115/2022, de 8 de febrer, pel qual es modifica l'obligatorietat de l'ús de mascaretes
durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, dictat a l'empara de l'apartat 2 de la disposició
final setena de la Llei 2/2021, de 29 de març, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i
coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, s'ha deixat sense efecte la regulació
continguda en els apartats 1 i 2 de l'article 6 de la Llei esmentada, i s'ha establert la nova regulació de l'ús de
mascaretes vigent a partir del dia 10 de febrer de 2022. Davant la millora de la situació epidemiològica, aquest
Reial decret modula l'ús de la mascareta en el sentit d'eliminar-ne l'obligatorietat en espais a l'aire lliure, si bé
la manté en esdeveniments multitudinaris que tenen lloc en aquests espais quan els assistents estan de peu o,
si estan asseguts, quan no es pugui mantenir una distància de seguretat d'1,5 metres entre persones o grups
de convivents.
Escau, per tant, revisar les previsions concernents a l'ús de la mascareta contingudes a la Resolució
SLT/177/2022 per tal d'adequar-les a la nova regulació fixada en el Reial decret esmentat.
Així mateix, respecte al que s'establia en l'epígraf 3 de l'apartat 15.3 de la Resolució SLT/177/2022 en relació
amb els locals o establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a sales de
concert, cafès teatre i cafès concert i restaurants musicals, per a una millor claredat i comprensió, en la
present Resolució s'han suprimit les referències a les pistes o zones per ballar, així com a l'activitat de ball, a fi
d'ajustar la regulació d'aquestes activitats a les definicions que consten en el catàleg d'activitats recreatives
musicals contingudes en l'annex I del Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, aprovat pel
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Decret 112/2010, de 31 d'agost.
D'altra banda, el Ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, en data 7 de febrer de 2022,
d'acord amb el que preveu l'article 151.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic,
així com en el marc del que preveuen els articles 69 i següents de la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i
qualitat del Sistema Nacional de Salut, ha adoptat un nou acord amb mesures preventives i de control en
matèria d'esdeveniments esportius multitudinaris, inclosos específicament la Lliga Professional de Futbol i la
Lliga ACB, fins al 28 de febrer de 2022, sens perjudici que es puguin actualitzar abans d'aquesta data en funció
de la situació epidemiològica.
Les limitacions que manté aquesta Resolució són conformes a les orientacions de l'Organització Mundial de la
Salut i es consideren mesures proporcionals, idònies, necessàries i justificades amb les finalitats de controlar
els contagis i de protegir els drets a la vida, a la integritat física i a la salut de tota la població i,
específicament, dels col·lectius més vulnerables davant la pandèmia i de garantir la capacitat d'atenció del
sistema sanitari, tant de les demandes generades per la pandèmia de COVID-19 com de les demandes de salut
derivades d'altres patologies més enllà de la pandèmia.
Per tot això, 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 potencial alt risc activat en la fase
d'alerta, 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 Es modifica l'apartat 2.1 de la Resolució SLT/177/2022, de 2 de febrer, que queda redactat de la manera
següent:
“2.1 Mesures de protecció individual i col·lectiva
1. La ciutadania ha d'adoptar les mesures necessàries per evitar la generació de riscos de propagació de la
infecció pel SARS-CoV-2, així com l'exposició mateixa a aquests riscos, i ha d'adoptar les mesures de protecció
individual i col·lectiva fonamentades en: la higiene freqüent de mans; la higiene de símptomes respiratoris
(evitar tossir directament a l'aire, tapar-se la boca amb la cara interna de l'avantbraç en aquests casos i evitar
tocar-se la cara, el nas i els ulls); la distància de seguretat; l'ús de mascareta en els termes que estableix
l'apartat 2.3 d'aquesta Resolució; la preferència pels espais a l'aire lliure per a la realització d'activitats; la
ventilació correcta dels espais tancats, i la neteja i desinfecció de les superfícies.
Tant en espais tancats com a l'aire lliure, excepte per a grups de persones convivents, la distància de seguretat
s'estableix en 1,5 metres, en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 metres quadrats per
persona, llevat que en siguin vigents per a la tipologia de l'activitat valors més restrictius. Quan el
desenvolupament de l'activitat no permeti mantenir la distància de seguretat s'han d'adoptar les mesures
d'higiene i organitzatives adequades per prevenir els riscos de contagi.”

-2 Es modifica l'apartat 2.3 de la Resolució SLT/177/2022, de 2 de febrer, que queda redactat de la manera
següent:
“2.3 Ús de mascareta
L'ús de mascareta queda subjecte a les condicions següents:
a) Les persones de sis anys en endavant estan obligades a l'ús de mascareta en els supòsits que estableix
l'apartat 1 de l'article únic del Reial decret 115/2022, de 8 de febrer, pel qual es modifica l'obligatorietat de l'ús
de mascaretes durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, així com en els supòsits que
estableix expressament aquesta Resolució.
b) L'obligació de l'ús de mascareta prevista a la lletra a) no és exigible en els supòsits que estableix l'apartat 2
de l'article únic del Reial decret 115/2022, de 8 de febrer, pel qual es modifica l'obligatorietat de l'ús de
mascaretes durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
c) L'ús de la mascareta a què fan referència les lletres a) i b) inclou la utilització adequada, de manera que
cobreixi la paret nasal i fins a la barbeta.”
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-3 Es modifica l'apartat 3.7.2 de la Resolució SLT/177/2022, de 2 de febrer, que queda redactat de la manera
següent:
“2. 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.
Es recomana la realització de les activitats grupals a l'exterior sempre que sigui possible. En les activitats
esportives en interiors és obligatori l'ús de mascareta.
En la realització de curses i activitats exteriors s'ha de garantir la sortida esglaonada per mantenir la distància
de seguretat. L'ús de la mascareta quan no s'estigui fent l'activitat se subjecta a les previsions establertes a
l'apartat 2.3 d'aquesta Resolució.
En els vestidors s'ha de garantir específicament la ventilació mínima que estableix la normativa vigent en
matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis. Es recomana el compliment de les condicions de ventilació
reforçada que descriu l'annex 2 d'aquesta Resolució.
Si en aquestes instal·lacions i equipaments es presten serveis de restauració, aquests s'han de desenvolupar
subjectes a les condicions d'exercici de l'activitat que estableix l'apartat 3.9.
S'ha de donar compliment a les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla
d'actuació del PROCICAT, sens perjudici del que estableix el darrer paràgraf de l'epígraf 2 de l'apartat 2.1.
No estan 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.”

-4 Es modifica l'apartat 3.9 de la Resolució SLT/177/2022, de 2 de febrer, que queda redactat de la manera
següent:
“3.9 Activitats d'hostaleria i restauració
1. Els establiments d'hostaleria i restauració han d'exercir l'activitat de restauració amb subjecció a les
condicions següents:
- Tant a l'interior com a les terrasses s'ha garantir una distància mínima d'1,5 metres entre els comensals de
taules o agrupacions de taules diferents.
- A l'interior s'ha de garantir la ventilació de l'espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
- Es recomana que el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules sigui de 10 persones, tant a
l'interior com en terrasses i espais a l'aire lliure, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.
- En espais interiors l'ús de mascareta és obligatori mentre no es consumeix.
- Fins a les 00.00 hores del dia 11 de febrer de 2022, en els establiments a què fa referència aquest apartat,
inclosos els salons de banquets, no es pot dur a terme cap activitat de ball. A partir d'aquesta data, es pot dur
a terme activitat de ball, en el cas dels salons de banquets i, si escau, com a activitat recreativa musical de
caràcter extraordinari a la resta d'establiments de restauració, amb mascareta.”

-5 Es modifica l'apartat 3.15.3 de la Resolució SLT/177/2022, de 2 de febrer, que queda redactat de la manera
següent:
“3. En el cas dels locals o establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a sales
de concert, cafès teatre i cafès concert, els són aplicables les limitacions que assenyala l'apartat 3.7 d'aquesta
Resolució. Als restaurants musicals, a més, els són aplicables les condicions de l'apartat 3.9 d'aquesta
Resolució.
L'horari de tancament dels locals o establiments a què fa referència aquest epígraf és el que estableix l'apartat
3.1 d'aquesta Resolució.”

-6 Informes periòdics i durada
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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 18 de febrer de 2022, sense perjudici de
l'avaluació continuada de l'impacte de les mesures que conté aquesta Resolució.

-7 Entrada en vigor
Aquesta Resolució entra en vigor el dia de la seva publicació en el Diari Oficial de la 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 de l'endemà de la 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 a comptar de
l'endemà de la publicació, d'acord amb el que estableixen els articles 10.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 9 de febrer de 2022

Josep Maria Argimon Pallàs
Conseller de Salut

Joan Ignasi Elena i Garcia
Conseller d'Interior

(22.040.051)
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