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ALTRES DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE SALUT
RESOLUCIÓ SLT/2258/2021, de 16 de juliol, per la qual s'estableixen mesures de restricció de la mobilitat
nocturna per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 en el 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
epidemiològics 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 i 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.
La Llei orgànica 3/1986, de 14 d'abril, de mesures especials en matèria de salut pública, en els seu articles 1 i
3 conté l'habilitació perquè les autoritats sanitàries competents, amb la finalitat de protegir la salut pública i
prevenir la seva pèrdua o deteriorament, a més de realitzar accions preventives generals, puguin adoptar,
quan així ho exigeixin raons sanitàries urgents o necessàries, mesures que tractin de controlar i/o evitar la
transmissibilitat de malalties.
La Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat, en el seu article 26 permet que, en cas que existeixi un risc
imminent i extraordinari per a la salut, les autoritats sanitàries puguin adoptar les mesures preventives que
considerin sanitàriament justificades, durant l'espai de temps estrictament necessari per fer front a la situació
extraordinària, i amb subjecció als principis que estableix l'article 28, entre els quals, la necessària
proporcionalitat entre la mesura adoptada i la finalitat perseguida, i la utilització de les mesures que menys
perjudiquin el principi de lliure circulació de les persones i dels béns, la llibertat d'empresa i qualsevol altres
drets afectats. L'adopció de mesures i limitacions per a contenir la transmissió de malalties transmissibles té
també recolzament en la Llei 33/2011, de 4 d'octubre, general de salut pública, que en el seu article 54 preveu
que les administracions competents puguin adoptar totes les mesures necessàries per assegurar el compliment
de la Llei i, amb caràcter excepcional, sens perjudici de les mesures previstes en la Llei orgànica 3/1986, de 14
d'abril, de mesures especials en matèria de salut pública, i de les mesures previstes a la Llei general de
sanitat, quan així ho requereixin motius d'extraordinària gravetat o urgència, mesures d'immobilització i, si
escau, el comís de productes i substàncies, d'intervenció de mitjans materials o personals, de tancament
preventiu d'instal·lacions, establiments, serveis i indústries, de suspensió de l'exercici d'activitats, entre
d'altres, sempre que es justifiquin i s'ajustin a la finalitat de prevenció, protecció i control de la salut individual
i col·lectiva.
A Catalunya, la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, fou modificada amb la finalitat de completar el
marc normatiu sanitari esmentat, amb una regulació sanitària específica, de rang legal, que permetés,
emparada en la clàusula general de la Llei orgànica 3/1986, garantir una estratègia de resposta adequada per
part de les autoritats competents a la crisi sanitària ocasionada per 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, emparada en el marc legislatiu esmentat, subjecta les mesures que
afectin els drets fonamentals a la garantia addicional del control judicial pel que fa al judici de proporcionalitat
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en la seva triple vessant: si la mesura és susceptible d'aconseguir la finalitat que justifica la seva adopció
(judici d'idoneïtat), si, a més, és necessària en el sentit que no n'existeixi una altra més moderada amb la
mateixa eficàcia (judici de necessitat) i, finalment, si la mateixa és ponderada o equilibrada quant als béns
jurídics en conflicte (judici de proporcionalitat en sentit estricte).
En desplegament d'aquest marc normatiu, mitjançant la Resolució SLT/2147/2021, de 8 de juliol, modificada
per la Resolució SLT/2212/2021, de 13 de juliol, s'han prorrogat i modificat 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 amb les modificacions operades el 13 de juliol, conté les mesures vigents fins a les 00.00 hores del
dia 23 de juliol de 2021, les quals han suposat no només una frenada sinó una involució en el procés de
desescalada que s'havia iniciat en paral·lel al procés d'acceleració en l'aplicació de la campanya de vacunació
contra la COVID-19, amb la recuperació de la mesura que limita el nombre de persones que es poden
concentrar en les reunions i/o trobades familiars i de caràcter familiar i la reversió de determinades mesures
liberalitzadores adoptades en les darreres resolucions, especialment en l'àmbit social, que se situen en l'origen
de la majoria de brots massius recentment caracteritzats. Les darreres restriccions en el desenvolupament de
les activitats i l'avançament de l'hora de tancament afecten, no exclusivament però sí especialment, el sector
de l'oci nocturn i les activitats culturals d'arts escèniques i musicals de caràcter musical, àmbits que generen
molta mobilitat i propicien situacions de molta interacció personal en una franja d'edat jove en horari nocturn.
No obstant aquesta previsió de vigència respecte de les darreres mesures adoptades en la Resolució
SLT/2147/2021, modificada per la Resolució SLT/2212/2021, el director de l'Agència de Salut Pública de
Catalunya, en data 15 de juliol de 2021, ha emès nou 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 a Catalunya actualment hi ha una transmissió comunitària creixent, no
controlada i sostinguda a totes les regions sanitàries: destaca la situació de Barcelona, que presenta una taxa
d'incidència acumulada (IA) als darrers 7 dies per data de diagnòstic superior a 600 casos per 100.000
habitants; de la resta de regions, dos presenten taxes entre 500 i 600 casos per 100.000 habitants (Camp de
Tarragona i Girona), tres presenten taxes entre 300 i 500 casos per 100.000 habitants (Alt Pirineu i Aran,
Catalunya Central i Lleida) i Terres de l'Ebre presenta una taxa poc superior a 200 casos per 100.000
habitants. Les dades d'incidència acumulada (IA) per data de diagnòstic indiquen que la incidència de casos ha
crescut amb un augment exponencial durant els últims 14 dies. Pel que fa als grups d'edat, tots els grups
presenten un augment de casos durant els últims 7 dies, destacant l'explosió de casos en la franja de 15-29
anys, que està relacionada amb els brots massius a l'àmbit social detectats durant les últimes setmanes.
També experimenten un increment significatiu els casos en la franja de 30-39 anys, en una setmana. Respecte
a les dades de seqüenciació del SARS-CoV-2, s'ha de destacar l'augment en les darreres setmanes de la
presència de la variant Delta, que representa actualment a Catalunya la causa de més del 80% dels contagis.
La variant Delta és una variant de major impacte per a la salut pública, és més transmissible i amb una major
probabilitat d'hospitalització i increment de la gravetat i amb una lleugera disminució de l'efectivitat vacunal
(més marcada amb pauta vacunal incompleta). Actualment l'Rt de Catalunya es manté per sobre d'1 des de fa
24 dies i des del 4 de juliol presenta una tendència decreixent, que s'ha frenat en els darrers 2 dies. Pel que fa
a la situació assistencial, cal posar de manifest que el nivell de transmissió exposat pot desbordar les
capacitats del sistema sanitari. Augmenten els casos sospitosos a l'atenció primària i als hospitals i també
augmenta el percentatge d'urgències COVID, respecte la setmana anterior, als hospitals i als CUAP. El nombre
d'ingressos diaris en llits convencionals, del 7 al 13 de juliol, presenta un augment del 90% respecte la
setmana anterior i el nombre d'ingressos diaris en llits de crítics, per les mateixes dates representa un augment
del 170% respecte la setmana anterior. El comportament clínic dels casos d'aquesta cinquena onada és diferent
al de la resta, i els nivells més afectats són els equips d'atenció primària i el 061. Nogensmenys la volumetria
estimada fa que es prevegi un impacte rellevant en tots els nivells assistencials. Per tot això, és necessari la
implementació de mesures més dràstiques que redueixin la incidència de la COVID-19 per poder revertir la
pressió assistencial actual que té un impacte present i demorat sobre els resultats de salut de la població.
La situació epidèmica actual mostra que el contagi s'està produint més en persones joves (franja d'edat entre
15 i 29 anys, amb una IA dels darrers 7 dies per 100.000 habitants de 1.765 casos diagnosticats i també la
franja d'edat entre 30-39 anys amb una IA dels darrers 7 dies de 922 casos diagnosticats per 100.000
habitants) amb un perfil social d'elevada mobilitat i amb menor simptomatologia. D'altra banda, la
caracterització de brots que conté l'informe indica que els brots en l'àmbit social han presentat un increment
accelerat durant les darreres setmanes. Del total de brots, el major percentatge s'ha produït a l'àmbit social
(268; 46,1%). El nombre de persones afectades pels brots actius notificats a l'àmbit social superen amb
diferència el nombre de persones afectades a la resta dels àmbits. A data 13 de juliol del 2021 es té
constància, malgrat la dificultat per realitzar un traçat correcte dels brots en l'actual situació epidemiològica,
de, com a mínim, 49 brots relacionats amb locals d'oci nocturn i festivals i concerts a l'aire lliure a peu dret i
tots ells produïts a partir del dia 26 de juny. L'informe afegeix que d'acord amb les dades de cobertura vacunal
expressades en el web del canal salut, tots els grups d'edat inferiors als 50 anys presenten encara cobertures
nul·les o molt baixes, dada que és suficientment rellevant per augmentar les restriccions que incideixin en
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aquelles franges d'edat on s'estan produint majoritàriament els contagis (més joves) i en relació amb les
trobades socials en l'àmbit públic i privat on, com s'ha demostrat, es produeix majoritàriament l'incompliment
de les mesures d'autoprotecció i seguretat (manteniment distància física de seguretat i ús correcte de la
mascareta) que, en absència encara de mesures farmacològiques, com la immunització de grup mitjançant les
vacunes, són la principal mesura per evitar els contagis i la transmissió de la COVID-19.
Tol el que s'ha exposat evidencia que l'onada pandèmica a Catalunya està creixent d'una manera notable i que
és necessari adoptar mesures no farmacològiques més dràstiques per revertir la situació, disminuir la circulació
i transmissió del virus i el creixement en el número de casos i les hospitalitzacions. Existeix un ampli consens
d'evidència científica sobre l'efectivitat de disminuir les interaccions socials, especialment amb mesures com la
limitació de la circulació de persones en horari nocturn, coneguda com a toc de queda, un cop s'han pres altres
mesures restrictives en relació amb l'oci nocturn, amb les activitats recreatives musicals a peu dret i amb ball i
amb la limitació de reunions en àmbit familiar i social d'un número màxim de persones. Les restriccions sobre
els establiments de l'oci nocturn i altres activitats vinculades a aquest oci pot comportar que els espais
d'interacció social es desplacin a espais públics on s'agrupen persones sense distància interpersonal i sense
mascareta perquè es consumeix, que és l'activitat coneguda com a botellot. Aquests espais, encara que siguin
a l'aire lliure, també es converteixen en focus molts disseminadors, especialment quan la incidència de
contagis és molt alta, com ara a Catalunya, i les possibilitats que interactuïn persones contagiades
asimptomàtiques és elevada.
Així, amb la limitació de la mobilitat nocturna és pretén reduir les interaccions socials que es produeixen en
horari nocturn atès que aquestes són les més freqüentades per les franges d'edat amb major incidència de la
malaltia, tot atenent a la proporcionalitat de la mesura, un cop constatat l'augment significatiu dels brots en
l'àmbit social i l'increment de brots i casos diagnosticats en aquests esdeveniments i activitats.
D'acord amb l'informe, els municipis amb una IA de casos diagnosticats els darrers 7 dies més elevada són
àmbits territorials on la possibilitat de contagi augmenta de manera significativa. El nombre de població
municipal també és un factor que incideix en el risc: a més població augmenta la dificultat de controlar els
brots i de fer el seguiment de positius i els seus contactes, augmenten les interaccions socials i les dificultats
de controlar l'efectivitat de les mesures no farmacològiques vigents. En base a això, l'informe proposa limitar
l'aplicació de la mesura del toc de queda, de les 01.00 hores a les 06.00 hores, als 147 municipis de més de
5.000 habitants que, a 14 de juliol de 2021, presenten un índex d'incidència acumulada igual o superior a 400
casos diagnosticats per 100.000 habitants en els darrers 7 dies, i que figuren relacionats en l'annex 1
d'aquesta Resolució. També proposa que es valori aplicar la mesura als 14 municipis el terme dels quals es
troba totalment o quasi totalment envoltat per municipis relacionats a l'annex 1, i que figuren relacionats en
l'annex 2 d'aquesta Resolució, per tal d'evitar concentracions de persones que es desplacin per a les activitats
d'oci en horari nocturn i facilitar un contínuum geogràfic en l'aplicació de la mesura. La mesura es proposa
limitada a 7 dies de vigència.
La restricció de la mobilitat nocturna en el context epidemiològic global que presenta Catalunya, aplicada a 147
municipis de més de 5.000 habitants que presenten un nivell de risc molt alt, amb dades d'incidència
acumulada els darreres 7 dies igual o superior a 400 casos diagnosticats per 100.000 habitants, i a 14
municipis que no complint aquests paràmetres, el seu terme municipal està totalment o quasi totalment
envoltat de municipis que sí que els compleixen, tenint en compte que el document “Actuacions de resposta
coordinada per al control de la transmissió de COVID-19” aprovat en el si del Consell Interterritorial del
Sistema Nacional de Salut, en la seva versió actualitzada de 2 de juny de 2021, estableix que una IA de casos
diagnosticats els darrers 7 dies superior a 125 casos per 100.000 habitants és un indicador de valoració de risc
molt alt, es presenta com a una mesura necessària, i proporcionada amb l'objectiu de control de la transmissió
de la COVID-19 en tant que ha d'evitar situacions de contacte de risc que l'informe del director de l'Agència de
Salut Pública de Catalunya evidencia que, majoritàriament, es produeixen en horari nocturn, al marge de les
activitats d'oci regulades o quan aquestes estan tancades, i que afecten a les franges poblacionals que
coincideixen amb aquelles en què la infecció està experimentant major creixement i en relació amb les quals la
cobertura vacunal és encara insuficient en un context en què encara no es pot invocar la immunitat grupal per
vacunació. A banda de l'impacte positiu sobre la salut pública no es pot deixar de valorar, també com un
aspecte justificatiu, que la situació que es vol afrontar amb aquesta nova mesura afecta negativament l'eficàcia
de la resta de mesures implementades per assolir l'objectiu de control de la pandèmia, amb perjudici de la
salut pública. La mesura s'estableix amb una vigència fins el 23 de juliol de 2021, coincidint amb la de la
Resolució SLT/2147/2021, de 8 de juliol, modificada per la Resolució SLT/2212/2021, de 13 de juliol, als
efectes de poder avaluar els efectes sobre la situació epidemiològica i assistencial del conjunt de mesures no
farmacològiques vigents d'una manera global.
Des de la perspectiva de la cobertura legal de la mesura proposada de restricció de la mobilitat nocturna, escau
assenyalar que la Sala Contenciosa del Tribunal Suprem que entén que impacta severament en aspectes bàsics
del dret fonamental a la llibertat de circulació i requereix de llei orgànica habilitant, en la seva sentència
788/2021, de 3 de juny, dictada en el recurs de cassació interposat amb ocasió del procediment de ratificació
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d'aquesta i altra mesura sanitària adoptada pel Govern Balear, esvaint dubtes sobre l'aplicació de la Llei
orgànica 3/1986, abans esmentada, com a fonament de les mesures restrictives de drets fonamentals per a
conjunts poblacionals determinats, pel contingut concís i genèric dels seus preceptes, clarament no pensats per
a una situació de la magnitud de la pandèmia contra la COVID-19 sinó per a brots infecciosos aïllats, ha fixat
la doctrina legal sobre l'abast de la legislació sanitària en relació amb les limitacions a drets fonamentals de la
ciutadania en el sentit de reconèixer que la Llei orgànica esmentada, especialment interpretada en connexió a
les Lleis 14/1986 i 33/2011, dona cobertura a una mesura com el toc de queda sempre que estigui justificada,
a la vista de les circumstàncies específiques del cas, en el caràcter indispensable de la mesura per a
salvaguardar la salut pública, i no en consideracions de conveniència, prudència o precaució.
Addicionalment, l'annex 3 del 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, preveu
que les resolucions que s'adoptin per controlar la pandèmia poden comprendre, entre altres previsions, la
limitació de desplaçaments, tret d'aquells considerats essencials, sempre que es realitzin de manera individual
o amb la unitat de convivència i amb totes les mesures de precaució higièniques i de distanciament.
Conformement a la doctrina constitucional, els drets fonamentals i les llibertats públiques no tenen caràcter
absolut o il·limitat, i es poden sotmetre a certes modulacions o limitacions, justificades en la protecció d'altres
drets, béns o valors constitucionals, sempre que s'ajustin al principi de proporcionalitat i, en tot cas, respectant
el seu contingut essencial. En aquest sentit, en l'actual situació de pandèmia declarada a causa del COVID-19,
el Tribunal Constitucional ha declarat que ens trobem en un escenari en què els límits a l'exercici dels drets,
que indubtablement es donen, s'imposen per la necessitat de protegir altres béns i drets constitucionals també
dignes de protecció, com són la integritat física, la salut i la vida de totes les persones (arts. 15 i 43 de la
Constitució), així com la necessitat d'evitar el col·lapse del sistema sanitari (Interlocutòria TC 40/2020, de 30
d'abril).
Les restriccions que imposa 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.
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 Mitjançant aquesta Resolució s'estableixen mesures de restricció de la mobilitat nocturna per a la contenció
del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 en el territori de Catalunya, en els termes següents:
Resten prohibits els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 01.00 hores i les 06.00 hores
en els municipis següents:
a) Municipis de més de 5.000 habitants que, a 15 de juliol de 2021, presenten un índex d'incidència
acumulada igual o superior a 400 casos diagnosticats per 100.000 habitants en els darrers 7 dies, i que figuren
relacionats en l'annex 1 d'aquesta Resolució.
b) Municipis el terme dels quals es troba total o quasi totalment envoltat per municipis relacionats a l'annex
1, i que figuren relacionats en l'annex 2 d'aquesta Resolució.
S'exclouen d'aquesta prohibició els següents desplaçaments de caràcter essencial, que caldrà justificar
adequadament:
- Desplaçament per assistència sanitària d'urgència i per anar a la farmàcia per raons d'urgència, sempre que
sigui la més propera al domicili, així com per assistència veterinària urgent.
- Desplaçament de persones treballadores i els seus representants per anar o tornar del centre de treball, 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.
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S'hi inclouen, en tot cas, els desplaçaments de persones professionals o voluntàries degudament acreditades
per realitzar serveis essencials, sanitaris i socials.
- Retorn al domicili de les activitats permeses de conformitat amb la Resolució SLT/2147/2021, de 8 de juliol,
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, modificada per la Resolució 2212/2021, de 13
de juliol, subjectes a l'horari establert a l'apartat 2.
- Cura de persones grans, menors d'edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables
per motius inajornables.
S'hi inclouen els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o
malaltia que requereixin activitat a l'exterior per al seu benestar emocional o de salut, quan estigui
degudament justificat per professionals sanitaris o socials amb el certificat corresponent.
També s'hi inclouen els desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de menors d'edat en cas de
progenitors separats, divorciats o amb residència a llocs diferents.
- Actuacions urgents davant d'òrgans judicials.
- Retorn al lloc de residència habitual després d'haver realitzat les activitats permeses detallades anteriorment.
- Cura de mascotes i animals de companyia durant el temps imprescindible i sempre de manera individual en la
franja horària compresa entre les 04.00 i les 06.00 hores.
- Causa de força major o altra situació de necessitat justificada.
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 dels municipis
relacionats als annexos 1 i 2 està permesa sempre que tingui origen i destí fora de qualsevol d'aquests
municipis. Així mateix, està sempre permesa la circulació quan es tracti de transport de mercaderies.
Als efectes justificatius dels supòsits exclosos de la restricció, el Departament d'Interior posarà a disposició de
la ciutadania, en la seva pàgina web, un certificat autoresponsable de desplaçament.

-2 Horaris de tancament
L'horari d'obertura al públic de les activitats permeses per la Resolució SLT/2147/2021, de 8 de juliol,
modificada per la Resolució SLT/2212/2021, de 13 de juliol, és el corresponent a cada activitat, sense que en
cap cas pugui superar la franja entre les 06.00 hores i les 22.00 hores, en general, i la franja entre les 06.00
hores i les 00.30 hores del dia següent en cas d'activitats culturals, i esportives, botigues de conveniència,
establiments comercials annexos a gasolineres, serveis de restauració, inclosa la recollida a l'establiment i la
prestació de serveis a domicili, i salons de jocs, casinos i sales de bingo. La restauració en àrees de servei de
vies de comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap franja horària.
S'exceptuen d'aquestes limitacions les activitats de caràcter essencial establertes a l'annex 2 del Decret llei
27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública. En cap cas es
permet la venda de begudes alcohòliques en establiments comercials entre les 22.00 i les 6.00 hores.
Els locals o establiments en què es realitzen activitats recreatives musicals regulades a l'apartat 19 de la
Resolució SLT/2147/2021, de 8 de juliol, modificada per la Resolució SLT/2212/2021, de 13 de juliol, que
puguin obrir al públic en les condicions que s'estableixen en l'esmentat apartat, pel que fa a l'horari d'obertura
i de tancament se subjecten a l'horari general establert a l'Ordre 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, i és l'hora màxima de tancament les
00.30 hores, a partir de la qual es disposa de 30 minuts per al desallotjament d'acord amb l'Ordre esmentada.
No són d'aplicació els perllongaments ni els horaris especials dels previstos als articles 4, 6 i 7 de l'Ordre
358/2011.
Així mateix, les activitats culturals d'arts escèniques i musicals de caràcter musical i les activitats populars i
tradicionals també de caràcter musical, disposaran de 30 minuts addicionals sobre l'horari màxim de
tancament establert en aquest apartat, per al desallotjament.
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-3 Aplicabilitat
Les mesures contingudes en aquesta Resolució són aplicables a totes les persones que es trobin i circulin per
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.

-4 Inspecció i règim sancionador
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.
S'habilita el personal d'inspecció de l'Administració de la Generalitat, i en concret dels àmbits de comerç,
consum, turisme i seguretat industrial, en el marc de les seves competències respectives, a realitzar les
actuacions de vigilància, la inspecció i el control d'aquelles altres mesures establertes per fer front a la crisi
sanitària ocasionada per la COVID-19 en virtut del 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, i de la resta de normativa d'aplicació.
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.

-5 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 23 de juliol de 2021, sense perjudici de
l'avaluació continuada de l'impacte de les mesures que s'hi contenen.

-6 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 des del dia següent al de la seva
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 del dia següent al de la seva 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, 16 de juliol de 2021

Josep Maria Argimon Pallàs
Conseller de Salut

Joan Ignasi Elena i Garcia
Conseller d'Interior
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Annex 1

Abrera
Alcover
Alella
Alpicat
Altafulla
Anglès
Arenys de Mar
Arenys de Munt
Argentona
Badalona
Badia del Vallès
Barberà del Vallès
Barcelona
Begues
Bigues i Riells
Blanes
Cabrils
Calafell
Caldes de Malavella
Caldes de Montbui
Calella
Calonge i Sant Antoni
Cambrils
Canet de Mar
Canovelles
Cardedeu
Cassà de la Selva
Castellar del Vallès
Castellbisbal
Castelldefels
Castell-Platja d'Aro
Celrà
Centelles
Cerdanyola del Vallès
Cervelló
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Corbera de Llobregat
Cornellà de Llobregat
Cubelles
Cunit
Deltebre
Dosrius
El Masnou
El Prat de Llobregat
Esparreguera
Esplugues de Llobregat
Gavà
Girona
Granollers
La Canonja
La Garriga
La Llagosta
La Roca del Vallès
La Selva del Camp
La Seu d'Urgell
L'Ametlla del Vallès
Les Franqueses del Vallès
L'Hospitalet de Llobregat
Llagostera
Lliçà d'Amunt
Lliçà de Vall
Llinars del Vallès
Lloret de Mar
Malgrat de Mar
Martorell
Masquefa
Matadepera
Mataró
Moià
Molins de Rei
Mollet del Vallès
Montcada i Reixac
Montgat
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Montmeló
Montornès del Vallès
Navàs
Palafolls
Palafrugell
Palamós
Palau-solità i Plegamans
Pallejà
Parets del Vallès
Pineda de Mar
Polinyà
Premià de Dalt
Premià de Mar
Puigcerdà
Reus
Ripollet
Riudoms
Rubí
Sabadell
Salou
Sant Adrià de Besòs
Sant Andreu de la Barca
Sant Andreu de Llavaneres
Sant Antoni de Vilamajor
Sant Boi de Llobregat
Sant Celoni
Sant Cugat del Vallès
Sant Feliu de Codines
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Llobregat
Sant Fost de Campsentelles
Sant Fruitós de Bages
Sant Hilari Sacalm
Sant Joan Despí
Sant Just Desvern
Sant Pere de Ribes
Sant Pol de Mar
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Sant Quirze del Vallès
Sant Sadurní d'Anoia
Sant Vicenç de Montalt
Sant Vicenç dels Horts
Santa Coloma de Cervelló
Santa Coloma de Farners
Santa Coloma de Gramenet
Santa Cristina d'Aro
Santa Eulàlia de Ronçana
Santa Margarida i els Monjos
Santa Perpètua de Mogoda
Sarrià de Ter
Sentmenat
Sitges
Solsona
Súria
Tarragona
Teià
Terrassa
Tiana
Tordera
Torredembarra
Torrelles de Llobregat
Tossa de Mar
Tremp
Vacarisses
Vallirana
Valls
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
Vidreres
Viladecans
Viladecavalls
Vilafranca del Penedès
Vilanova del Camí
Vilanova del Vallès
Vilanova i la Geltrú
Vila-seca
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Vilassar de Mar

Annex 2

Cabrera de Mar
Caldes d'Estrac
El Papiol
La Palma de Cervelló
Martorelles
Olesa de Montserrat
Òrrius
Sant Climent de Llobregat
Santa Maria de Martorelles
Santa Susanna
Ullastrell
Vallromanes
Vilassar de Dalt
Vinyols i els Arcs

(21.197.070)
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