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Previsió de nous canvis en les mesures contra la covid-19 a 
Catalunya. 

 
A causa de l’agreujament de la situació epidemiològica el Govern ha anunciat noves 
mesures de contenció que entraran en vigor en el quan el TSJC validi la limitació 
de persones a les trobades i es publiquin al DOGC. 
 
Les principals novetats són que qualsevol activitat s’haurà d’acabar com a màxim a les 
00:30 h.; que les reunions es limitaran a deu persones com a màxim, tant en espais 
públics com privats; que tots els esdeveniments culturals es faran amb el públic assegut; 
i que es restringirà l’accés als espais que puguin convertir-se en espais de trobada (com 
ara platges i parcs).  
 
Trobades socials: 

 Limitació de deu participants, tant si és en espais públics com privats, excepció 
feta dels grups de convivència. 

 
Oci nocturn 

 Només es permet l’activitat a l’exterior. 
 Horari de tancament a les 00:30 h. 

 
Hostaleria 

 Limitació de l’horari de la restauració fins a les 00:30 h.  
 Es manté l’aforament al 50 % a dins dels locals i el consum a la barra, dret, amb 

una distància de seguretat d’1,5 metres entre clients. 
 A l’exterior limitació de 10 persones per taula. A l’interior limitació de 6 persones 

per taula. 
 L’ús de la mascareta és obligatori quan no es begui i mengi.  

Prohibit el consum d’aliments i begudes a l’espai públic 
 Es prohibeix consumir aliments i begudes en reunions a l’espai públic. Fins ara 

era permès si es feia en espais habilitats com ara àrees de lleure, de descans, 
de pícnic i similars. 

 No es pot fumar a la via pública ni a l’aire lliure sempre que no es pugui mantenir 
una distància interpersonal d’un mínim de dos metres. Tampoc no és permès a 
les àrees destinades al públic en esdeveniments i activitats de més de 1.000 
assistents a l’aire lliure. 



Horaris comercials 
 Es redueix fins a les 00.30 h. l’horari d’obertura al públic de botigues de 24 

hores i annexes a benzineres.  
 La resta de comerços han de tancar a les 22.00 h. 
 La l’aforament màxim de botigues i centres comercials continua al 70%. 

. 
Equipaments esportius 

 Es redueix l’horari límit de les activitats esportives fins a les 00.30 h. 

Teatres, auditoris, cinemes i altres esdeveniments culturals 

 Les revetlles i les festes majors es podran fer, però complint totes les normes 
sanitàries.  

 Les instal·lacions culturals –teatres, cinemes i auditoris– poden obrir amb una 
limitació del 70% de la cabuda i un màxim de 1.000 assistents a l’interior i 3.000 
a l’exterior o espais de ventilació reforçada.  

 Horari fins a les 00.30 h. 
 En esdeveniments culturals, el públic haurà d'estar assegut. aquests actes 

hauran de comptar amb un espai de 2,5 metres quadrats per persona. Hauran 
d'acabar també a les 00.30 h. 

 
Ús de mascareta 

 Es demana que es torni a portar mascareta en exteriors 
 
 
Tan bon punt aquestes noves mesures surtin publicades al DOGC, us farem arribar la 
circular definitiva. 


