
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE SALUT

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució SLT/2983/2020, de 21 de novembre, 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 (DOGC núm. 8277, de 21.11.2020).

Havent observat una errada al text de la Resolució esmentada, tramès al DOGC i publicat al núm. 8277, de
21.11.2020, se'n detallen les oportunes correccions:

 

Al punt 1 de l'apartat 11 de la part dispositiva, intitulat Activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives i
esportives, on diu:

“1. Els locals i els espais en què es desenvolupen activitats culturals d'arts escèniques i musicals, com ara
teatres, cinemes, auditoris o similars, tant en recintes tancats com a l'aire lliure, i els espais especialment
habilitats per a la realització d'espectacles públics, poden obrir limitant l'aforament al 50% de l'autoritzat i amb
un nombre màxim de 500 persones per sessió o actuació, sempre que es garanteixi una bona ventilació dels
espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

Es manté la suspensió de l'obertura al públic dels establiments amb llicència per a l'exercici de les activitats
recreatives musicals de cafè teatre, cafè concert i sales de concert.”,

 

ha de dir:

“1. Els locals i els espais en què es desenvolupen activitats culturals d'arts escèniques i musicals, com ara
teatres, cinemes i auditoris, amb programació artística estable, tant en recintes tancats com a l'aire lliure, i els
espais especialment habilitats per a la realització d'espectacles públics, poden obrir limitant l'aforament al 50%
de l'autoritzat i amb un nombre màxim de 500 persones per sessió o actuació, totes assegudes i sempre que
es garanteixi una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de
ventilació.

En el cas dels locals o establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a sales de
concert, els són aplicables les limitacions assenyalades al paràgraf anterior, i no es permet que s'hi dugui a
terme el servei de bar.

Pel que fa als establiments o locals amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a
restaurants musicals o com a cafès teatre i cafès concert, els és d'aplicació el que s'estableix en relació amb
les activitats d'hostaleria i restauració a l'apartat 13.”

 

Barcelona, 21 de novembre de 2020

 

Alba Vergés i Bosch

Consellera de Salut

 

Miquel Samper i Rodriguez

Conseller d'Interior
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