23 de novembre de 2020

Obertura progressiva d’activitats
MESURES DEL TRAM 1
Inici 23 de novembre
Activitats Socials

Màx.

6

persones

Corresponent a la bombolla
de convivència habitual.

Cultura i activitats
recreatives
/ O
 berts: Cinemes, teatres, auditoris
i sales de concerts (al 50% de
l’aforament i un màxim 500 persones).
/ O
 berts: museus, biblioteques i sales
d’exposició al 50% de l’aforament.
/ O
 berts: parcs infantils
(fins a les 20:00 h).
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/ T
 ancats: espais infantils lúdics
interiors, festes majors, bingos, casinos
i sales de joc.

Activitats
extraescolars
Obertes:
/ A ctivitats esportives no competitives
organitzades en l’àmbit escolar.
/ A ctivitats extraescolars presencials
organitzades pels centres educatius i
fora d’ells, màx. de 6 alumnes per aula.
/ A ctivitats de l’àmbit del lleure educatiu
a l’aire lliure. Les que es facin en
espais interiors, en grups de màx. 6
persones.

Confinament
perimetral
/ A
 Catalunya: restringida l’entrada i
sortida sense motiu justificat.
/ C
 omarca/municipi: restringida
l’entrada i sortida des de les 06:00 h del
divendres fins a les 06:00 h de dilluns.

Confinament nocturn

Restauració
Lliurament a domicili fins a les
23:00 h o recollida en el local fins
a les 22:00 h.
/	
Terrasses: obertes amb el 100% de
l’aforament. De 06:00 h a 21:30 h.*
/	
Interiors: oberts amb el 30% de
l’aforament. De 06:00 h a 21:30 h.*
*2 metres de separació entre
taules i 4 persones per taula

/ No es pot circular pel carrer de les

22:00 h a les 06:00 h,
excepte causes justificades.

Educació
/ U
 niversitats: la docència
teòrica en format virtual.

Comerços i
centres comercials
/ O
 berts: comerços i mercats no
sedentaris al 30% de l’aforament.
/ T
 ancats: centres comercials, excepte
les botigues de primera necessitat com
farmàcies, ortopèdies, òptiques, centres
veterinaris i d’alimentació que es trobin
a dins i els locals comercials que tinguin
accés directe des de la via pública.
/ O
 berts: establiments que presten
serveis de contacte físic proper (inclosos
perruqueries i centres d’estètica), amb
cita prèvia i mesures de prevenció.

/ Batxillerat, cicles

formatius i ensenyaments
de règim general reglats:
reducció activitat presencial.

/ E
 SO, primària i infantil:
presencialitat plena.

Actes religiosos

30 %

de l’aforament.

Equipaments esportius
Empreses
/ T
 eletreball excepte quan
no sigui possible.
/ S
 uspesos: congressos,
convencions i fires.

/ O
 berts: instal·lacions i
equipaments esportius a l’aire lliure
al 50% de l’aforament i amb control
d’accés. En espais tancats, amb un
aforament màx. del 30%, amb cita
prèvia i sense vestidors (excepte
piscines).

Per a més informació, consulteu canalsalut.gencat.cat/coronavirus

