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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE SALUT
RESOLUCIÓ SLT/1457/2020, de 21 de juny, per la qual es regulen les activitats dels locals de discoteca i
establiments d'oci nocturn per prevenir el risc de transmissió de la infecció per SARS-CoV-2.
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, regula
les condicions per al desenvolupament d'activitats durant l'etapa de la represa al territori de Catalunya en el
marc de la crisi sanitària vigent provocada per la COVID-19.
L'apartat 2 de la Resolució estableix les mesures de protecció i organitzatives. Entre aquestes s'inclou la
distància física interpersonal de seguretat que s'estableix en 1,5 m en general, amb l'equivalent a un espai de
seguretat de 2,5 m2 per persona, excepte que siguin vigents per la tipologia de l'activitat uns valors més
restrictius. Aquesta distància és d'aplicació tant en espais tancats com a l'aire lliure i especialment exigible tant
en l'àmbit laboral com entre persones o grups de persones que no mantenen, o puguin no mantenir, una
relació i un contacte propers de forma molt habitual. Així, en el cas que no es pugui mantenir la distància de
seguretat d'1,5 m entre persones que no mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual,
s'estableix l'obligatorietat d'ús de mascareta sense que es puguin mantenir distàncies inferiors a 1 m en espais
tancats.
Atès que determinades activitats per raó de la seva naturalesa no són compatibles amb el manteniment de les
mesures de seguretat de caràcter sanitari abans definides per la prevenció del risc de transmissió de la infecció
per SARS-CoV-2, es fa necessari adequar les mesures previstes a la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny.
Aquest és el cas de les activitats de ball desenvolupades als locals de discoteca i establiments d'oci nocturn.
Per tot el que s'ha exposat, d'acord amb les decisions adoptades pels òrgans de govern del Pla d'actuació
PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, en el
marc de la legislació sanitària i de salut pública i de protecció civil, i en ús de l'habilitació que ens confereix
l'article 5 del Decret 63/2020, de 18 de juny, del president de la Generalitat de Catalunya, de la nova
governança de l'emergència sanitària provocada per la COVID-19 i inici de l'etapa de la represa al territori de
Catalunya,

Resolem:

- 1. Limitació de les activitats als locals de discoteca i establiments d'oci nocturn
1. Els locals de discoteca i establiments d'oci nocturn només poden obrir al públic per al consum, tant les
terrasses a l'aire lliure com els espais tancats. El consum es pot fer a la barra o a les taules (asseguts).
2. La zona de ball no es pot habilitar per a la seva activitat habitual. Sí que es pot habilitar per a l'activitat de
consum si se situen taules a tal efecte. En absència de taules habilitades per al consum, no es pot accedir a la
zona de ball, i caldrà establir barreres físiques o de control permanent que garanteixi que no se'n fa ús.
3. En tot cas, els titulars d'aquestes activitats han d'assegurar que s'apliquen les mesures de seguretat i
prevenció previstes a la Resolució SLT/1429/2020, en especial pel que fa a la distància i espais de seguretat
interpersonal establertes.
4. A més de l'acompliment general de les mesures de seguretat i prevenció establertes, s'han d'aplicar les
condicions previstes específicament per a l'aforament en establiments i activitats d'hostaleria i restauració.

-2. Ús d'instal·lacions de ball per a grups de persones de contacte proper
1. Les zones de ball o altres instal·lacions similars situades en tot tipus d'establiments, incloent-hi els
d'hostaleria i restauració, els allotjaments turístics i altres de similars, poden desenvolupar la seva activitat
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exclusivament en el cas que el seu ús quedi reservat completament a grups de persones que mantenen una
relació i un contacte propers de forma molt habitual.
2. El desenvolupament d'aquesta activitat requereix d'un registre de les persones assistents.

-3. Adequació de les mesures restrictives
A proposta del Comitè Tècnic del Pla d'actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties
transmissibles emergents amb potencial alt risc i per aprovació pel Comitè de Direcció d'aquest Pla, es pot
determinar la modificació de les mesures previstes en aquesta Resolució per adequar-les a l'evolució de la
situació i a les dades epidemiològiques, d'acord amb el criteri del grup d'avaluació del risc per a la població del
Pla esmentat.

-4. Entrada en vigor i vigència
Aquesta Resolució entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, i serà vigent fins que es mantingui activat el Pla d'actuació del PROCICAT per a emergències
associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc.

Barcelona, 21 de juny de 2020

Alba Vergés i Bosch
Consellera de Salut

Miquel Buch i Moya
Conseller d'Interior

(20.174.002)
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