
BAN
OBERTURA PROGRESSIVA D’ACTIVITATS_COVID-19: TRAM 1 (23/11/2020-6/12/2020)

Del 23 de novembre al 6 de desembre de 2020 tindran vigència les noves mesures en matèria de salut pública per 
a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia Covid-19 al territori de Catalunya.

RESTAURACIÓ
- Obertura al 30% de l’aforament a l’interior
-- Permès el consum en establiments fins a les 21:30 h màxim, sempre a taula, amb 2m de separació entre taules i  
i grups de 4 persones màxim. Bombolles de convivència sense límit.
- Terrasses: sense limitació específica d’aforament però mantenint la distància entre taules i senyalització a terra.

COMERÇ
- Establiments que presten serveis de contacte físic proper (inclòs perruqueries i centres d’estètica), amb cita 
prèvia i mesures de prevenció.

CULTURA I ACTIVITATS LÚDIQUES
- Teatres, auditoris o similars: 50% aforament amb un màxim de 500 persones- Teatres, auditoris o similars: 50% aforament amb un màxim de 500 persones
- Totes les activitats culturals han de ser amb públic assegut
- Biblioteques i sales d’exposicions: 50% d’aforament
- Tancament a les 22 h. Permès el retorn posterior a les 22 hores. 

ACTIVITAT ESPORTIVA
- Represa dels entrenaments de les activitats federatives i esport escolar.  
-- Obertura d’instal·lacions i equipaments esportius sempre amb control  d’accés, sense ús de vestidors excepte 
piscines, al 50% d’aforament a l’aire lliure  o al 30% en espais tancats amb garantia de ventilació. 
- En grup (màxim 6) entre municipis limítrofs en període de confinament municipal de les 6 h del divendres a les 
6 h del dilluns (fins ara, individual). 

EXTRAESCOLARS I LLEURE EDUCATIU
- Extraescolars presencials fora de l'horari lectiu habitual, dins o fora del centre educatiu, amb un propòsit 
educatiu o formatiu, fins a 6 alumnes per aula com a màxim 
- Ensenyaments no reglats impartits pels centres autoritzats de música i dansa: màxim 6 alumnes per aula.- Ensenyaments no reglats impartits pels centres autoritzats de música i dansa: màxim 6 alumnes per aula.
- Lleure educatiu: a l’aire lliure (sense límit de persones) i en espais interiors en grups de 6 màxim

CERIMÒNIES CIVILS I RELIGIOSES I CULTE
- 30% de l’aforament sense nombre màxim de persones

ES MANTÉ:
- Tancament perimetral a tot Catalunya
- Confinament municipal  durant el cap de setmana (de divendres a les 6 h fins dilluns a les 6 h)
- Toc de queda nocturn entre les 22 hores i les 6 de la matinada.- Toc de queda nocturn entre les 22 hores i les 6 de la matinada.
- Tancament de parcs públics a les 20 hores, Parc La Linera (tancament a les 18h de divendres a diumenge)
- Reunions de 6 persones com a màxim, excepte bombolla de convivència
*La limitació horària ni de mobilitat no afecta els serveis essencials i d’urgència: sanitaris, sociosanitaris, farmàcies, 
combustibles, emergències i actuacions judicials.
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