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ALTRES DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE SALUT
RESOLUCIÓ SLT/3590/2021, d'1 de desembre, per la qual es modifica la Resolució SLT/3512/2021, de 25 de
novembre, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot
epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya i se n'aixeca la suspensió de l'eficàcia de
determinats apartats.
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/3512/2021, de 25 de novembre, es van
establir les noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de
COVID-19. La vigència de les mesures contingudes en aquesta Resolució es va establir fins a les 00.00 hores
del dia 10 de desembre de 2021, sense perjudici de l'avaluació continuada de l'impacte de les mesures que s'hi
inclouen.
Aquesta Resolució incorporà, com a noves mesures, l'extensió del certificat COVID a l'activitat de restauració
(només en interiors), a les sales i els gimnasos on es practica activitat física i/o esportiva (només en interiors),
i per a les visites a centres residencials de gent gran i de persones amb discapacitat. No obstant, mitjançant la
Resolució SLT/3533/2021, de 26 de novembre, es va haver de suspendre l'eficàcia del requisit de l'exigència
del certificat COVID per accedir a aquestes noves activitats, malgrat l'aval judicial a la seva proporcionalitat en
el context epidemiològic actual, en haver-se produït problemes d'ordre tècnic en el procés de generació del
certificat COVID emès pel Servei Català de la Salut generats per una concurrència de trànsit inusualment
elevada en l'accés a la plataforma tecnològica que suporta La Meva Salut arran de l'impacte de la nova
Resolució.
Durant aquests dies de suspensió del requisit del certificat COVID per a aquestes activitats, s'han reforçat les
solucions tecnològiques que formen part de La Meva Salut amb l'objectiu d'augmentar recursos, ajustar
configuracions dels seus components i facilitar-ne la interconnexió; també s'hi ha incorporat una cua de
peticions que, amb limitacions, ha de permetre una millor gestió de la demanda documental. D'altra banda, la
ciutadania que no ho havia fet encara ha pogut generar el certificat d'una manera més escalonada en el temps,
com ho demostra que en aquests dies el nombre de descàrregues efectives ha estat molt superior a la mitjana
diària de descàrregues des de la implantació del certificat COVID a Catalunya.
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En aquesta situació es preveu que la recuperació de l'eficàcia de la mesura com a requisit d'accés per a les
activitats de restauració (espais interiors), les sales i els gimnasos on es practica activitat física i/o esportiva
(espais interiors), i en el règim de visites a centres residencials de gent gran i de persones amb discapacitat, a
les 00.00 hores del dia 3 de desembre de 2021, no ha de comportar problemes tècnics que arribin a col·lapsar
el procés de generació del certificat ni ha de desplaçar, més enllà dels supòsits en què la bretxa digital, per
raons d'edat o de vulnerabilitat social, ho faci necessari, la descàrrega documental en els centres d'atenció
primària, ja prou tensionats per raó de la pandèmia.
D'altra banda, en coherència amb l'estat actual de l'aplicació de l'Estratègia de vacunació contra la COVID-19,
en la Resolució SLT/3512 /2021 es va establir que el certificat COVID s'exigiria a partir dels 12 anys, quedant
les persones menors d'aquesta edat exonerades de la condició de presentar aquest certificat per accedir als
locals, establiments, equipaments o espais en què l'accés no els és limitat per raó de l'edat. No obstant, cal
tenir en compte que els infants, a mesura que compleixen els 12 anys, necessiten un temps per poder accedir
a la vacunació i per completar la pauta amb garantia de seguretat i de resposta òptima a la vacunació amb els
intervals de vacunació requerits. Per aquest motiu, amb l'objectiu de garantir la vacunació dels infants que van
complint 12 anys i respectar els intervals de temps segons les recomanacions de les vacunes utilitzades contra
la COVID-19, és procedent modificar les condicions d'ús del certificat COVID en el sentit que s'exigeixi a partir
dels 13 anys d'edat.
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'alerta, 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 Modificar l'apartat 8 de la Resolució SLT/3512/2021, de 25 de novembre, que queda redactat de la manera
següent:
“-8 Ús del certificat COVID
L'accés als locals, establiments, equipaments o espais habilitats per als àmbits d'activitat en què expressament
es preveu en aquesta Resolució es condiciona a la presentació d'un certificat per les persones usuàries, emès
per un servei públic de salut, en suport digital o en suport paper, que acrediti alguna de les circumstàncies
següents:
a) Que a la persona titular se li ha administrat la pauta vacunal completa contra la COVID-19 d'alguna de les
vacunes autoritzades (certificat de vacunació).
b) Que la persona titular disposa d'una prova diagnòstica negativa en relació amb la COVID-19 realitzada en
les últimes 72 hores en el cas de les proves RT-PCR, i en les últimes 48 hores en el cas dels tests d'antígens
(certificat de prova diagnòstica).
c) Que la persona titular s'ha recuperat de la COVID-19 en els darrers sis mesos després d'un resultat positiu
obtingut mitjançant una prova diagnòstica considerada vàlida per l'autoritat competent (certificat de
recuperació).
D'aquesta condició estan exonerades les persones menors de 13 anys que no tinguin limitat, per raó de l'edat,
l'accés a aquests locals, establiments, equipaments o espais d'acord amb la normativa sectorial d'aplicació.
A aquests efectes, les persones titulars o responsables del local, establiment, equipament o espai han de
designar personal per al control d'accessos encarregat de fer la comprovació de qualsevol dels certificats
previstos presentats per les persones que hi vulguin accedir com a usuàries, sense conservar les dades que s'hi
contenen i sense fer-ne ús per a cap altra finalitat que l'esmentada de control d'accés.
A l'entrada dels locals, establiments, equipaments o espais, en una zona visible, s'ha de col·locar un cartell on,
d'acord amb el model fet públic en la pàgina web del Departament de Salut, s'informi les persones usuàries de
les mesures previstes en aquest apartat, sobre el seu caràcter necessari per a l'accés al local, així com sobre la
no conservació de les dades personals acreditades.
S'exclouen d'aquest requisit de control d'accés els locals i establiments relacionats al paràgraf primer els que
disposin únicament d'espais i terrasses a l'aire lliure, o bé els que tinguin habilitats, en exclusiva, per a
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l'exercici de l'activitat autoritzada, espais i terrasses a l'aire lliure.”

-2 Aixecar la suspensió de l'eficàcia dels apartats següents de la Resolució SLT/3512/2021, de 25 de
novembre, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot
epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya:
a) De l'apartat 9, punt 2, paràgraf tercer; de l'apartat 12, punt 1, paràgraf tercer; de l'apartat 12, punt 2,
paràgraf quart; de l'apartat 12, punt 3, lletra f); de l'apartat 12, punt 5, paràgraf primer; de l'apartat 12, punt
6, paràgraf segon, i de l'apartat 13, paràgraf quart, en allò que fa referència a la remissió a l'apartat 8 (“Ús del
certificat COVID”).
b) De l'apartat 12, punt 2, paràgraf tercer; de l'apartat 14, paràgraf primer, i de l'apartat 21.

-3 Aquesta Resolució entra en vigor a les 00.00 hores del dia 3 de desembre de 2021 i produeix efectes fins a
les 00.00 hores del dia 10 de desembre de 2021.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un 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, un 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, 1 de desembre de 2021

Josep Maria Argimon Pallàs
Conseller de Salut

Joan Ignasi Elena i Garcia
Conseller d'Interior

(21.335.062)
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