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ALTRES DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE SALUT
RESOLUCIÓ SLT/2640/2021, d'11 d'agost, per la qual es modifica la Resolució SLT/2614/2021, de 4 d'agost,
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 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
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 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/2614/2021, de 4 d'agost, es van
prorrogar i modificar 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 les mesures vigents fins a les 00.00
hores del dia 20 d'agost de 2021, sense perjudici de l'avaluació continuada de l'impacte de les mesures que s'hi
inclouen.
No obstant la previsió de vigència d'aquestes mesures, el Ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de
Salut, en data 4 d'agost de 2021, d'acord amb el que es preveu en el segon paràgraf de l'article 151.2.a) de la
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, així com en el marc del que es preveu en 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 acord amb mesures preventives i de control en matèria d'esdeveniments esportius
multitudinaris, incloses específicament la Lliga Professional de Futbol i la Lliga ACB, per al període comprès
entre el 13 d'agost de 2021 i el 29 d'agost de 2021. És previst que la darrera setmana d'agost s'avaluï
novament la situació per a l'establiment de mesures en aquest àmbit.
En data 11 d'agost de 2021, el director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya ha emès l'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 si bé la situació indica que la incidència
de SARS-CoV-2 continua baixant, encara que es manté una transmissió comunitària sostinguda i que pot
excedir les capacitats de resposta del sistema sanitari, afectant principalment les franges d'edat més joves (514, 15-29 i 30-39), però que durant l'últim mes s'ha estès a la resta de franges d'edat, sobretot a les més
vulnerables de més de 70 anys, el que suposa un augment de la càrrega assistencial i pressió sobre la xarxa
hospitalària.
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Pel que fa a les dades d'incidència acumulada (IA) per data de diagnòstic indiquen que la incidència de casos
continua baixant. Pel que fa als grups d'edat, sembla que l'augment a les franges d'edat més altes (>70 anys)
s'hagi frenat i es detecta una disminució generalitzada a totes les franges. Actualment el grup de 15-29 anys
és el que presenta una major incidència acumulada als darrers 7 dies per data diagnòstic (350), seguit del grup
de 5-14 anys (253) i de 30-39 anys (252). Aquestes dades mostren que els contagis s'estan produint més en
persones joves amb una IA que indica una circulació d'alt risc del virus i amb un perfil social d'elevada
mobilitat, amb menor simptomatologia i amb major interacció social. En majors de 70 anys la franja que
presenta major incidència és la de >90 anys (223). De totes formes, tot i que està en una fase de disminució,
la situació epidèmica en les franges de major edat és preocupant considerant el risc de complicacions més
elevat de la malaltia en aquests grups i, per tant, una major probabilitat d'ingrés hospitalari. A més, els nivells
d'incidència acumulada a 7 dies i a 14 dies de casos diagnosticats per 100.000 habitants són prou elevats i
estan molt per sobre del nivell d'aquest indicador en situació de valoració de risc molt alt (125 per IA a 7 dies i
250 per IA a 14 dies) d'acord amb el document “Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la
transmisión de COVID-19” elaborat per la Ponència d'Alertes i Plans de Preparació i Resposta, aprovat per la
Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, actualitzat en data 2 de
juny de 2021. Actualment la Rt de Catalunya es manté per sota d'1 i presenta una tendència estable des de fa
3 dies. No obstant això, l'informe adverteix que aquesta tendència podria ser un artefacte condicionat per
l'infradiagnòstic i la infranotificació que comporta, en fase de mitigació, haver deixat de fer proves PCR de
seguiment als contactes estrets que no desenvolupen símptomes.
Pel que fa a la situació assistencial, l'ocupació COVID-19 als hospitals manté oscil·lacions diàries amb una
tendència decreixent en llits convencionals i en lleuger augment en llis de crítics. Pel que fa als casos que han
estat èxitus, en la setmana del 31 de juliol al 6 d'agost hi ha hagut 168 casos, xifra que suposa un 31,70%
menys que la setmana anterior. Respecte als ingressos, tot i que la tendència global és decreixent, el
percentatge de nous ingressos a crítics augmenta en la darrera setmana en persones de la franja d'edat de 1629 anys i de 70-79 anys. Cal destacar que hi ha un total de 910 pacients ingressats en llits de crítics als
hospitals de tot Catalunya, dels quals 582 són positius per COVID-19. Els afectats representen un 63,96% del
total de pacients ingressats. S'observa que afecta persones amb la pauta completa de vacunació, que han
requerit hospitalització tant convencional com crítica, i malgrat que s'observa una tendència a la baixa en els
darrers dies del nombre de professionals en situació d'incapacitat temporal per simptomatologia compatible
amb COVID-19, aquest és molt elevat i les baixes en un període de gairebé un mes han augmentat un 42%.
Encara que d'acord amb les dades actuals, l'afectació dels diferents nivells assistencials s'estabilitza, els nivells
de pressió són encara molt elevats, en especial l'afectació sobre l'hospitalització convencional i de crítics, però
també sobre l'atenció primària, que no permeten la recuperació diagnòstica ni l'activitat ordinària. Els hospitals
estan fent front a volums d'urgències superiors a l'any 2020 i amb un percentatge d'activitat COVID-19
superior al mateix període de l'any 2020 i molt per sobre del 10%, però amb una certa tendència a la baixa.
D'acord amb les previsions contingudes en l'Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 4
d'agost de 2021 i la proposta que, en atenció a l'estat de situació descrit, es conté en l'informe del director de
l'Agència de Salut Pública de Catalunya d'11 d'agost de 2021, mitjançant aquesta Resolució es modifiquen les
mesures previstes en l'apartat 11.5 de la Resolució SLT/2614/2021, de 4 d'agost, mitjançant l'addició d'una
nova lletra que regula les mesures preventives i de control dels esdeveniments esportius multitudinaris que se
celebren en equipaments a l'aire lliure amb aforaments autoritzats superiors a 10.000 persones, i que ha de
possibilitar la represa, després del període estival, de la Lliga Professional de Futbol en condicions
organitzatives adreçades a minimitzar el risc de contagi i propagació de la COVID-19. Aquesta regulació
permet un aforament màxim del 30% sobre l'autoritzat sense el límit addicional que no se concentrin més de
3.000 persones, sempre que s'estableixin espais sectoritzats, amb control de fluxos d'accés i sortida i banys,
cadascun dels quals ha de ser d'un màxim de 3.000 persones en seients preassignats , les quals han de ser,
preferentment, públic abonat i local. Altres condicions són que en aquests esdeveniments esportius no es
permet servei de restauració ni el consum d'aliments ni begudes, excepte el consum d'aigua, que els assistents
han de portar la mascareta en tot moment dins la instal·lació i han d'estar asseguts durant l'esdeveniment de
manera que es garanteixi en tot moment la distància interpersonal d'1.5 m, i que es prevegin mesures de
circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els encreuaments o punts de més afluència en
compliment del que s'estableix en l'annex 3 de la Resolució SLT/2614/2021, de 4 d'agost. El desenvolupament
d'aquestes activitats en aquestes condicions requereix la presentació prèvia per part de la persona titular de
l'activitat d'una declaració responsable al departament competent en matèria d'esports i a l'ajuntament del
municipi on s'ubiqui la instal·lació o equipament, en la qual s'ha d'informar de les mesures de sectorització i de
les característiques dels controls d'accessos i mobilitat.
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.
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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/2614/2021, de 4 d'agost, 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 SARS-CoV-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.
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 11. 5 de la Resolució SLT/2614/2021, de 4 d'agost, que queda redactat de la manera
següent:
“5. Es permet el desenvolupament de totes les competicions esportives a Catalunya, que s'han de desenvolupar
d'acord amb el que preveu el Pla d'acció pel desconfinament esportiu de Catalunya i amb subjecció a les
condicions següents:
a) En instal·lacions i equipaments a l'aire lliure, amb subjecció a l'aforament del 70% de l'autoritzat i un
nombre màxim de 3.000 persones.
b) Si es desenvolupen en tot moment a l'aire lliure en instal·lacions o equipaments amb un aforament
autoritzat superior a 10.000 persones, poden optar a obrir fins a un nombre màxim del 30% d'aquest
aforament, sempre que es compleixin els requisits següents:
- S'estableixin espais sectoritzats, amb control de fluxos d'accés i sortida i banys, que han de ser d'un màxim
de 3.000 persones en seients preassignats i, preferentment, públic abonat i local.
- No es permet servei de restauració ni el consum d'aliments ni de begudes, a excepció del consum d'aigua.
- Els assistents han de portar la mascareta en tot moment dins la instal·lació. S'ha de reforçar la vigilància i
difusió del compliment de l'obligatorietat de l'ús de la mascareta durant l'esdeveniment (inclòs a les àrees de
serveis, a les entrades i a les sortides).
- Els assistents han d'estar asseguts durant l'esdeveniment i s'ha de garantir en tot moment la distància
interpersonal d'1.5 m.
- Es prevegin mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els encreuaments o punts
de més afluència en compliment del que s'estableix en l'annex 3.
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El desenvolupament d'aquestes activitats en aquestes condicions requereix la presentació prèvia per part de la
persona titular de l'activitat d'una declaració responsable al departament competent en matèria d'esports i a
l'ajuntament del municipi on s'ubiqui la instal·lació o equipament, en la qual s'informa de les mesures de
sectorització i de les característiques dels controls d'accessos i mobilitat, en compliment de les condicions
establertes a l'annex 3.
c) En instal·lacions i equipaments en espais tancats, amb subjecció a l'aforament del 70% de l'autoritzat i un
nombre màxim de 1.000 persones. S'ha de garantir la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en
matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis.
d) En instal·lacions i equipaments en espais tancats que compleixin les condicions de ventilació i qualitat de
l'aire reforçades indicades a l'annex 4 per a tots els espais i locals oberts al públic i es garanteixin les mesures
de control d'aglomeracions indicades a l'annex 3, respectant el límit de l'aforament al 70%, hi poden assistir
fins a un màxim de 3.000 persones.
El desenvolupament de competicions en aquestes condicions requereix la presentació prèvia per part del titular
de la instal·lació o equipament esportiu d'una declaració responsable al departament competent en matèria
d'esports i a l'ajuntament del municipi on s'ubiqui la instal·lació o equipament, en la qual s'ha d'informar de les
característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l'aire i dels controls d'accessos i mobilitat, en
compliment de les condicions establertes als annexos 3 i 4.
A la declaració hi ha 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 d'acord amb els criteris establerts a l'annex 4.
Queden eximits de la presentació d'aquesta declaració els titulars de les instal·lacions i equipaments que hagin
presentat la corresponent declaració conforme a les condicions establertes en l'annex 1 de la Resolució
SLT/1934/2021, de 18 de juny, sempre que no hi hagi cap canvi en l'empresa o personal de manteniment
habilitat.
e) En allò no previst en aquesta Resolució, l'organització de la disposició de públic en esdeveniments esportius
s'ha de fer d'acord amb els paràmetres previstos en el Pla d'acció pel desconfinament esportiu de Catalunya i
sempre amb seient preassignat.
f) Si en aquestes instal·lacions i aquests equipaments s'hi presten serveis de restauració, aquests s'han de
desenvolupar d'acord amb l'apartat 13 d'aquesta Resolució.”

-3 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 20 d'agost de 2021, sense perjudici de
l'avaluació continuada de l'impacte de les mesures que conté aquesta Resolució.

-4 Entrada en vigor
Aquesta Resolució entra en vigor el dia 13 d'agost de 2021.

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 comptador des de
l'endemà de la 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, 11 d'agost de 2021

Josep Maria Argimon Pallàs
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Conseller de Salut

Joan Ignasi Elena i Garcia
Conseller d'Interior

(21.223.042)
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