
 

 

Previsió de noves mesures a Catalunya per la contenció de la 
COVID-10 a partir del 8/3/2021 

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 8/3/2021, sempre que en els propers dies no empitjori la situació a Catalunya, 
i que tindran vigència fins el dia 15/3/2021. A nivell general es prorrogaran les mesurem 
actuals amb els següents canvis: 
 
Nou horari a restaurants i bars a partir de dilluns dia 8/3/2021 

Podran obrir de forma ininterrompuda de 7.30 h fins a les 17 h.  

Els comensals han de portar la mascareta en tot moment, i només se la poden treure en 
el moment de beure o menjar. 

Per als sopars, segueix com fins ara, només es pot oferir servei de recollida al local, 
entre les 19 i les 22 h, i a domicili, fins a les 23 h.  

No hi ha canvis respecte a l’aforament i la distància entre les taules que han de ser de 
fins a 4 persones. 

De moment, els locals de restauració dels centres comercials es mantindran tancats si 
be podran fer servei de recollida. 

 
Reunions de sis persones, però sense limitació a dues bombolles 

Es manté nombre de persones permès a les reunions, es a dir sis persones, però a partir 
del 8 de març ja no es limiten les trobades a només dues bombolles de convivència. 

 
Universitats 

Presencialitat a les universitats, amb una limitació del 30 % de l'aforament. Seran les 
universitats les que decidiran quines classes tornen a fer-se de forma presencial. 

Cada centre decidirà quins cursos poden tornar a les aules. 
 

Activitats esportives 

Reobren els vestidors a gimnasos i piscines i es manté l'aforament al 50 %. 
Es permetran les competicions d'esport federat per a majors de 16 anys. 



 
Extraescolars per a adolescents i colònies amb pernoctació a les escoles 

Es recupera el lleure per als àmbits de secundària, formació professional i batxillerat.  

També es permetran les colònies sempre que sigui amb el mateix grup bombolla. 

 

Activitats per a la gent gran a l'aire lliure 

Els centres cívics podran reprendre les activitats a l'aire lliure per a majors de 60 anys 
en grups d'un màxim de sis persones. 
 

Comerç no essencial i resta d’activitats. 

Seguiran les limitacions i restriccions actuals, nomes oberts de dilluns a divendres i amb 
l’aforament del 30%. 

 

Restriccions a la mobilitat:  

Continuarà vigent el confinament comarcal i el confinament nocturn de les 22 i fins a les 
6 h. 

 

Tan aviat com es publiquin aquestes mesures us enviarem la corresponent circular. 


