
 

 

Previsió de noves mesures a Catalunya per la contenció de la 
COVID-10 a partir del 15/3/2021 

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 dilluns que ve, dia 15/3/2021, sempre que en els propers dies no empitjori la 
situació a Catalunya, i que tindran vigència fins el dia 28/3/2021. 
 
Mobilitat 

Aixecament del confinament comarcal, lliure mobilitat a tot Catalunya, però només per 
a desplaçaments amb el grup bombolla. 

Continua el confinament perimetral de Catalunya i el toc de queda, entre les 10 de la nit 
i les 6 del matí.   

Trobades socials: 

Sense canvis, màxim de 6 persones tant a l'interior com a l'exterior. 

Comerç : 

Els comerços no essencials podran obrir també el cap de setmana, excepte els 
establiments de més de 800 metres quadrats. L'aforament es manté limitat al 30%. 

Les sales de joc, bingos i casinos : 

Poden tornar a obrir respectant un aforament màxim del 30% amb un màxim de 100 
persones o 250 si el local està ben ventilat. 

Restauració: 

A bars i restaurants es mantenen els horaris d'obertura des de les 7:30 i fins a les 
17:00. Es manté l'opció de servir menjar per emportar fora d'aquest horari. 

Es manté l'aforament del 30% a l'interior dels establiments i sense límit a l'exterior. Les 
taules han de respectar les distàncies de seguretat i sembla que podran ser com a 
màxim de 6 persones a l’exterior o bé una bombolla de convivència. 

Continuarà tancada la restauració a l'interior dels centres comercials. 

 



Esport: 

Es permetran les lligues esportives sub16, dels menors de 16 anys. D'aquesta manera 
es recuperen totes els competicions de l'esport federat. Els aforaments a l'aire lliure 
es limiten al 50%, i al 30% en espais tancats, excepte per a les competicions estatals i 
internacionals que altres organismes han establert, com en el cas del futbol i el bàsquet, 
que es fan sense públic. 

Actes culturals: 

S'aixeca la prohibició de celebrar gales, lliurament de premis i festivals. Es podran 
fer respectant les mesures de seguretat vigents a la resta d'activitats culturals. 

Pel que fa a la cultura popular i tradicional, es podran tornar a fer actes sempre que 
siguin estàtics i en espais perimetrals o tancats, amb el públic assegut.  

La limitació de l'aforament és el mateix que a la resta d'espectacles. 

 

Previsió de mesures per Setmana Santa: 

Tot i que encara falten dues setmanes, ja s’han anunciat possibles restriccions a la 
mobilitat a tota Espanya durant aquestes festes: 

No es podrà viatjar entre comunitats excepte les Balears i les Canàries, mesura que 
serà d'obligat compliment per a totes les comunitats, i el toc de queda nocturn serà a les 
23.00  

Tot i això, el Govern Català ja ha anunciat que a Catalunya es mantindrà el toc de 
queda fins a les 22.00, i les trobades socials només podran ser de 4 persones en 
espais públics tancats, i de 6 als oberts. I a les cases particulars, només persones 
convivents. 

 

Tan aviat com es publiquin aquestes mesures o tinguem més informació respecte a les 
mesures previstes per setmana santa, us enviarem la corresponent circular. 


