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RESUM NOVES 

RESTRICCIONS: 

 
RESOLUCIÓ SLT/612/2021, de 5 de març, 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. 

 

 Aquesta Resolució entra en vigor el dia 8 de març de 2021. La durada de les 

mesures previstes en aquesta Resolució s'estableix fins a les 00:00 hores del dia 15 

de març de 2021  

Noves Restriccions (DESTACADES EN VERMELL): 

 

 
Mobilitat: 
 

• Queda limitada l'entrada i sortida de persones de cada comarca, amb les excepcions 
justificades.  

• Es permeten els desplaçaments per al desenvolupament de les competicions esportives 
autoritzades.  

• Es permeten els desplaçaments motivats pel desenvolupament d'activitats docents, en 
activitats de l'àmbit del lleure educatiu dirigides a infants d'educació infantil i d'educació 
primària. En els desplaçaments permesos fora de la comarca, s'autoritza que es pugui 
pernoctar quan es pugui garantir l'estanquitat dels grups bombolla escolars.  
 

Horaris d’Obertura i Tancament: 
 

• L'horari d'obertura al públic de les activitats permeses per aquesta Resolució és, sense que en 
cap cas pugui superar la franja entre les 06.00 hores i les 21.00 hores, en general.  
 

 

Equipaments esportius 
 

 
• Els equipaments esportius ubicats dins de centres, galeries o recintes comercials, poden obrir 

al públic.  

• Poden obrir i utilitzar-se sempre que es compleixin les condicions següents:  
 
o Es garanteixi que no se supera el percentatge següent de l'aforament autoritzat:  

- 50% en les instal·lacions i els equipaments a l'aire lliure.  
- 30% en les instal·lacions i equipament en espais tancats.  
- 50% piscines en espais oberts i tancats.  

o S'estableixi un control d'accés.  
o Es garanteixi una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres 

sistemes de ventilació.  
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o Els vestidors poden reobrir. 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 que utilitzin el servei de piscina, si n'hi ha, i per a les 
que no tinguin possibilitat de canviar-se en un altre espai d'ús privatiu i no compartit abans 
o després de l'activitat esportiva.  

o Es permet el desenvolupament d'activitats grupals amb subjecció a les condicions 
següents:  

 
- 30% d’aforament en espais tancats, amb mascareta (excepte piscines), demanar cita 

prèvia i acreditar el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l'aire; 
presentant una declaració responsable al departament competent en matèria d'esports i 
a l'ajuntament del municipi on s'ubiqui l'espai de l'activitat. En la declaració ha de 
constar l'empresa o personal de manteniment habilitat que garanteix que l'espai disposa 
d’una ventilació adequada als criteis establerts a l’annex 1. 

 
I. 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/ventilaciosistemes-climatitzacio.pdf 
 

II. En el cas de que no es presenti la “Declaració Responsable”, es permet el 
desenvolupament d'activitats grupals sempre que no es concentrin més de sis 
persones, inclosa la persona que és la professora o monitora, si escau, i, 
addicionalment, en les instal·lacions i equipaments en espais tancats (excepte les 
piscines) que les activitats es puguin desenvolupar amb mascareta.  

 
• Queda prohibida la utilització d'equipaments esportius que no estiguin supervisats i que 

hauran de quedar tancats físicament incloent pistes i camps d'esports públics a l'aire lliure.  
 

• No es troben 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.  

 
 

Esport Escolar: 
 

 
• S’autoritzen les activitats formatives o educatives no reglades presencials i d'esport escolar, 

organitzades dins o fora d'un centre educatiu per qualsevol entitat pública o privada en totes 
les etapes educatives (educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles de formació 
professional) amb un màxim de sis alumnes. Només els centres que organitzin activitats 
extraescolars mantenint els grups estables o part d'aquests poden desenvolupar les activitats 
amb més de sis alumnes, sempre que no hi participin alumnes d'altres grups estables.  
 

• Les activitats de l'àmbit del lleure educatiu dirigides a alumnes en les etapes d'educació 
infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles de formació professional es poden dur a terme 
tant en espais interiors com a l'aire lliure, en grups màxims de sis persones i seguint, en tot 
cas, el pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.  

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/ventilaciosistemes-climatitzacio.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/ventilaciosistemes-climatitzacio.pdf
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Esport Federat: 
 

• Es pot dur a terme d’acord amb la seva normativa sectorial. 
 

Competicions: 
 

 
• Es permet el desenvolupament de les competicions oficials d'àmbit estatal, internacional i 

professional, de les competicions que donen accés a categories estatals, internacionals i 
professionals, i de la resta de competicions federatives partir dels 16 anys.  
 

• Aquestes competicions esportives s'han de fer sense públic.  
 

 

• Per a la resta de competicions esportives previstes a Catalunya durant el període de vigència 
d'aquesta Resolució, es manté l'ajornament  

 
 
Compartim amb vosaltres l’enllaç d’aquesta informació i els recursos:  
 
https://esport.gencat.cat/ca/detalls/noticia/nota-noves-mesures-8mars 
 

https://esport.gencat.cat/ca/detalls/noticia/nota-noves-mesures-8mars

