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MESURES DAVANT LA 2ª ONADA DE COVID-19

Municipis: restringida l’entrada i sortida 
des de les 6 h del divendres fins a les 6 h 
del dilluns. Restringida l'entrada i sortida 
sense motiu justificat de Catalunya.

MOBILITAT

COMERÇ

ACTES SOCIALS

RESTAURACIÓ I ALLOTJAMENT EDUCACIÓ FIRES I CONGRESSOS

 ESPORTS

Transport públic manté la seva oferta al 
100%. Només es poden produir 
restriccions en horari nocturn.

Teletreball excepte quan 
no sigui possible.

30% de l’aforament en comerç de menys 
de 800 m2 i mercats no sedentaris.
Tots els establiments han de romandre 
tancats a partir de les 21h.

Centres comercials tancats, excepte 
farmàcies, ortopèdies, òptiques, clíniques 
veterinàries i alimentació que es trobi a 
dins. Establiments de + 400 m2 
requereixen control d’accès.

30% d’aforament en actes religiosos i 
cerimònies civils. El 31 d’octubre i 1 de 
novembre sense restricció de mobilitat als 
cementiris.

Max.30%

Totes les competicions esportives no 
professionals queden ajornades.

Instal·lacions esportives tancades, a 
excepció d'entrenaments i competicions 
professionals.
Esports individuals a l'aire lliure 
permesos entre municipis termeners.

Tancament al públic de parcs i fires 
d’atraccions.

Els parcs, jardins públics i les àrees de joc 
infantils tancaran a les 20 h. Espais 
infantils lúdics interiors tancats.

Tancament al públic de salons de joc, 
casinos, sales de bingo i discoteques.

Suspensió d’activitats de restauració. 
Només entregues a domicili o recollida 
fins les 23 h. a l’establiment amb cita 
prèvia. 

Se suspèn la celebració presencial de 
congressos, convencions, fires comercials 
i festes majors.

30% d’aforament en els espais comuns 
dels hotels. Els restaurants dels hotels 
donaran servei als clients allotjats.

Max.30%

A les universitats, la docència teòrica 
serà en format virtual.

Tots els establiments de mes de 800 m2 i 
comerços no essencials dels centres 
comercials romandràn tancats.

Es prohibeixen els serveis de tractament 
de bellesa, excepte els serveis de 
perruqueria.

Reunions i trobades fins a 6 persones.
Bombolles de convivència i bombolles 
ampliades habituals.

CULTURA, LLEURE I OCI

Tancats cinemes, teatres, auditoris i 
sales de concerts.
Oberts museus i sales d'exposicions al 
33% d'aforament.

Max.30%

Limitar els desplaçaments fora del 
domicili quan no sigui necessari.
Toc de queda de 22 h a 6 h.

800 m2

Max.33%

30 d’octubre de 2020


