
 

 

RESUM 
NOVES RESTRICCIONS 

 
 
RESOLUCIÓ SLT/436/2021, de 19 de febrer, 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.  
 
Les noves mesures aprovades entraran en vigor el 22 de febrer i es mantindran fins el dia 28, 
ambdós inclosos.  
 
Noves Restriccions:  
 
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, sempre que no impliquin pernoctació.  

 
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  

 Poden obrir i utilitzar-se sempre que es compleixin les condicions següents:  

- 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.  

-S'estableixi un control d'accés.  

-Es garanteixi una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació 
natural o altres sistemes de ventilació.  

-Romanguin tancats els vestidors, excepte per a les persones usuàries del 
servei de piscina, si n'hi ha.  

-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.  

-En espais tancats s'ha de concertar cita prèvia.  

-Es compleixin les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de 
Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.  
 



 

 
 
 
 
 

 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:  

 Les activitats d'esport escolar, en educació infantil i primària:  

- Es poden realitzar fins a un màxim de sis alumnes per aula o els centres que 
organitzin activitats extraescolars mantenint els grups estables escolars o part 
d'aquests poden desenvolupar les activitats amb més de sis alumnes per aula, 
sempre que no hi participin alumnes d'altres grups estables.  

 Les activitats d'esport escolar, en educació secundària obligatòria:  

- Es poden fer només quan aquestes es realitzin mantenint els grups de 
convivència estable definits per a l'activitat lectiva.  

 Activitats de lleure extraescolars. (màxim 6 esportistes comptant monitor)  

 Activitats extraescolars esportives amb grup classe estable. (Grups segons Pla sectorial 
educació: poden ser mes de 6 esportistes)  

 
Consells Esportius:  

 S'equipara l'activitat esportiva federada a l’activitat esportiva escolar emparada per la 
llicència esportiva atorgada pels consells esportius, cosa que els permet fer 
entrenaments en les mateixes condicions (més de 6 persones) tant en equipaments 
esportius tancats com a l’aire lliure. No està permesa, però, la competició esportiva 
escolar ni l’ús de vestidors.  

 
Esport Federat:  

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

 Esportistes amb llicència federada emesa per qualsevol federació esportiva. (Grups 
segons Pla sectorial esport: poden ser mes de 6 esportistes amb els grups estables 
habituals )  

 
Competicions:  

 Es permet el desenvolupament de les competicions oficials d'àmbit estatal, 
internacional i professional, i també d'aquelles que donen accés a categories estatals, 
internacionals i professionals, les quals s'han de celebrar sense assistència de 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://web.gencat.cat/ca/activem/restriccions-territorials/catalunya/   
Resolució DOGC: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=893811  

https://web.gencat.cat/ca/activem/restriccions-territorials/catalunya/
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=893811

