
 

          

 3/6/2021 

Previsió de noves mesures a Catalunya per la contenció de la 
COVID-19 a partir del 4/6/2021. 

A l’espera de la publicació al DOGC de les noves mesures de contenció de la COVID-
19 que han d’entrar en vigor demà divendres dia 4 i que segons sembla, 
sorprenentment, nomes tindrà una vigència de 3 dies, es a dir fins diumenge dia 6 de 
juny, us avancem els canvis que s’estan anunciant. 
 

Les trobades socials  

 Es manté la limitació a 10 persones. 

Restauració 

 S'amplia l'horari, es podrà obrir de les 6:00h del matí fins a la 1:00h. de la 
matinada.  

 Aforament limitat al 50 % a l’interior. 
 Nombre màxim de persones per taula es de 6 tant a l’interior com a la terrassa. 
 Es permetrà el consum a la barra. 
 L'horari s'allarga fins a la 1:00 de la matinada. 

Comerç 

 L'aforament màxim serà del 70 % . 
 S'autoritza l'accés a zones recreatives i àrees de descans dels centres 

comercials amb el 70% d’aforament. 

Mercats i fires 

 Aforament del 70%  s'aplica als mercats no sedentaris i les fires de mercat. 

Ensenyament i lleure 

 A les universitats l'aforament màxim continua limitat al 50 %. 
 Grups de màxim 10 persones en l'educació en el lleure i la formació no reglada. 
 Els equipaments cívics poden ampliar l'aforament fins al 70 % si hi ha una 

ventilació adequada. 

Les activitats esportives  

 S'allarguen fins a la 1:00h de la matinada. 
 Amplien l'aforament al 70 %. 

 



 

 

Cultura 

 L'aforament s'amplia fins al 70 %, amb un límit de 1.000 persones en interiors.. 

 Aforament d’un 20 % en el cas de grans espais a l'exterior.  

Congressos o convencions 

 Es reprenen amb un aforament màxim del 50 %. 

Actes religiosos 

 L'aforament es manté al 50 %.  
 El nombre màxim d'assistents és de 1.000 a l'interior i 3.000 en exteriors. 

 

Suposem que s’establiran noves mesures partir del dia 7 de juny. 

Us anirem informant tan bon punt surtin publicades. 


