NOVES MESURES PER LA COVID-19
A partir del 24 de desembre de 2021. Aplicació a tot Catalunya

FAQ
de
butxaca

la 1 h a les 6 h, de dilluns a diumenge (excepte per a la mobilitat essencial)
Confinament De
en els municipis afectats. Es recomana portar el certificat de declaració
nocturn
autoresponsable i consultar els municipis afectats
Màxim grups de 10 persones excepte convivents, tant
a l'aire lliure com a l'interior, en l'àmbit públic i en el privat

Reunions
i sortides

Limitar al màxim el nombre de bombolles
Evitar les aglomeracions especialment en espais tancats
De la 1 h a les 6 h, no es permet el consum ni d'aliments ni de begudes en reunions
en espais públics.

Es recomana afavorir el teletreball. Si no és possible, afavorir torns esglaonats

Treball

Congressos, trobades, reunions de negocis, conferències, seminaris i altres
esdeveniments professionals: es recomana activitat telemàtica
Màxim 10 persones per taula
1,5 m

Hostaleria i
restauració

Aforament:
100% exterior
50% interior
Mentre no es consumeix, s’ha de portar posada la mascareta en tot moment
Entre les 06.00 hores i les 22.00 hores amb caràcter general

Horaris

Entre les 06.00 hores i les 00.30 hores en activitats culturals, esportives,
botigues de conveniència, comerç annex a gasolineres, restauració i joc.
30 minuts addicionals per a desallotjament en el cas d'activitats culturals i
concerts

Comerç i
empreses
de serveis

Establiments comercials, mercats no sedentaris i centres comercials
70% d'aforament a comerç no essencial
Concerts, cinemes, teatres, auditoris, circs de carpa i espais similars:
70% d'aforament

Cultura

Es permet servei de restauració si hi ha establiments habilitats, amb les
mateixes mesures del sector
Amb públic assegut, tant a interior com a l'aire lliure
Cal garantir una bona ventilació mitjançant ventilació natural o altres sistemes
de ventilació

Oci nocturn

Tancament dels locals d'oci nocturn
interior.gencat.cat/malaltiesemergents
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Equipaments esportius i competicions esportives professionals:
70% d'aforament

Esport

Màxim 10 persones en activitats grupals, no reglades, a l'interior
Es recomana fer les activitats grupals a l'exterior sempre que sigui possible
Es recomana suspendre les competicions no professionals
Curses i activitats exteriors: sortida esglaonada per mantenir la distància i dur la
mascareta posada mentre no es faci l’activitat
Acadèmies, autoescoles i altres centres d’ensenyament no reglat: es recomana
activitat telemàtica
Classes pràctiques: poden impartir-se de forma presencial sempre que es mantinguin
les mesures de distància, higiene i prevenció

Educació

Equipaments cívics:
70% d'aforament
50% d'aforament si hi ha servei de restauració
Actes religiosos i cerimònies civils:
70% d'aforament

Altres
limitacions

Salons de jocs, casinos i sales de bingo:
50% d'aforament
Parcs d'atraccions:
70% d'aforament
Activitats lúdiques en espais interiors:
50% d'aforament
És obligatori l’ús de la mascareta en espais interiors i exteriors

Mantenir la distància interpersonal d'1,5 m, tant en espais tancats com a l'aire lliure
Mesures
de protecció Garantir una ventilació correcta en els espais tancats
És preferible fer les activitats a l'aire lliure

Certificat
COVID
tir
A par 3
dels 1s
any

Accés amb certificat de vacunació, de prova diagnòstica o de recuperació a:
Locals i espais on es desenvolupin serveis de restauració*
Sales de concert, cafès teatre, cafès concert i restaurants musicals
Sales i gimnasos on es practica activitat física o esportiva
Centres residencials de gent gran i de persones amb discapacitat (visitants)
*Consultar excepcions (restauració a centres de treball, centres sanitaris, menjadors escolars, etc.)
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