
 

 

5/2/2021 

Previsió de noves mesures a Catalunya per la contenció de la 
COVID-19 a partir del 8/2/2021 

A l’espera de la publicació al DOGC de les noves mesures de contenció de la COVID-
19 us avancem algunes de les novetats anunciades pel Govern que han d’entrar en 
vigor el dia 8/2/2021, sempre que en els propers dies no empitjori la situació a Catalunya.  
 
Restriccions de mobilitat i confinament nocturn 
El confinament passa a ser comarcal. 
Es manté el confinament nocturn entre les 22 i les 6 h. 
 
Teletreball: 
Es segueix recomanant el teletreball en totes aquelles empreses que ho puguin fer, per 
reduir la mobilitat i també la interacció a bars i restaurants. 
 
Comerç: 
Pel que fa al comerç no hi ha canvis i es mantenen les mateixes restriccions. L’únic 
comerç que pot obrir és aquell amb menys de 400 metres quadrats. Els centres 
comercials de Catalunya continuaran tancats i els caps de setmana seguirà prohibida 
tota l’activitat comercial  
Aquestes restriccions no afecten a l’activitat comercial declarada essencial. 
 
Restaurants i bars: 
Es mantenen les dues franges horàries d’obertura, però s’ampliaran una hora més. En 
concret, podran obrir entre les 7.30 i les 10.30 h i entre les 13 i les 16.30 h.  
Per als sopars, només es pot oferir servei de recollida al local, entre les 19 i les 22 h, i a 
domicili, fins a les 23 h. Els comensals han de portar la mascareta en tot moment, i 
només se la poden treure en el moment de beure o menjar.  
Als centres comercials, bars i restaurants continuaran tancats.  
 
Sector esportiu: 
Els gimnasos podran obrir amb la limitació del 30% del seu aforament a l’interior 
Les activitats de grup estaran limitades a sis persones.  
Fins ara les activitats esportives estaven suspeses, a excepció d’aquelles que es facin 
a l’aire lliure.  
D’altra banda, es reprenen parcialment algunes competicions que donen accés a 
campionats estatals.  
 
Activitats culturals: 
Pel que fa a les activitats culturals, es mantenen al 50 % sempre que no se superin les 
1.000 persones.  



Les llibreries passaran a considerar-se establiment cultural i, per tant, queden exemptes 
de les restriccions. Poden obrir els caps de setmana i també si tenen més de 400 metres 
quadrats. 
 
Reunions de 6 persones: 
Pel que fa al nombre de persones permès a les reunions, es manté. Són sis persones 
amb un límit de dues bombolles de convivència.  
 
Activitats extraescolars: 
Les activitats extraescolars es mantenen suspeses, però s’hi inclou una altra excepció: 
Les escoles de música i de dansa reglades, en què es permetrà l’activitat semi-
presencial. 
Les activitats de lleure continuen suspeses.  
Pel que fa a les esportives, només es permeten si es fan a l’aire lliure 
 
Ensenyament: 

Es manté l’ensenyament virtual en assignatures teòriques, però pels alumnes de primer 
curs es s’alternaran amb classes presencials, seguint el mateix sistema que els 
estudiants de secundaria i batxillerat. 

 

Seguiu atents a l’apartat noticies de la nostra web. 

 


