MESURES VIGENTS PER LA COVID-19
A partir del 5 de novembre. Aplicació a tot Catalunya

FAQ
de
butxaca

És obligatori l’ús de mascareta en alguns espais de concurrència pública,
si són tancats o no es pot mantenir la distància de seguretat interpersonal d'1,5 m

Mesures
de protecció Mantenir la distància interpersonal d'1,5 m, tant en espais tancats com a l'aire lliure
Garantir una ventilació correcta en els espais tancats
És preferible fer les activitats a l'aire lliure

Reunions
i trobades

Es recomana no superar grups de 10 persones
De la 1 h a les 6 h, no es permet el consum ni d'aliments ni de begudes en espais
públics. Resta prohibit compartir begudes alcohòliques a la via pública i espais
oberts al públic

Hostaleria
Es permet el ball, en les mateixes condicions que l'oci nocturn
i restauració

Esport

Instal·lacions, equipaments i competicions esportives:
100% d'aforament, a l'aire lliure i en
espais tancats
S’ha de garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació
natural o altres sistemes de ventilació
Activitats grupals en espais tancats: amb mascareta (excepte piscines)
En aforament autoritzat de més de 10.000 persones, es permet:
A l'aire lliure: 100% d'aquest aforament i màxim 10.000 persones per sector
En espais tancats: fins al 80% d'aquest aforament i màxim 5.000 persones per
sector
Garantir mesures de circulació i de control d’accés que evitin aglomeracions
Es permet el consum de begudes, no d’aliments, fora dels espais de restauració
Cal utilitzar mascareta en tot moment
80% d'aforament en espais interiors

Oci nocturn

Cultura

Accés amb certificat de vacunació, de prova diagnòstica o de recuperació, excepte
en locals on només utilitzin espais exteriors
Horari segons llicència o l'habitual del sector
Es permet el ball amb mascareta sense necessitat de mantenir una distància
interpersonal mínima
És obligatori l'ús de mascareta, excepte per menjar o beure
Cal garantir la ventilació segons normativa
Es permet el consum a peu dret, excepte a la pista de ball
Serveis complementaris de bar i de restauració a les discoteques, salons de ball,
sales de festes amb espectacle, bars musicals, karaokes i discoteques de
joventut, complint el pla sectorial: oberts
Concerts, festivals musicals i similars: amb públic dret i possibilitat de ball. A
l’interior, cal certificat de vacunació, ús de mascareta a la pista de ball i màxim
80% d'aforament
Activitats de cultura popular i tradicional: amb control d'aglomeracions, tant en
espais tancats com a l'aire lliure. En espais tancats, es recomana complir les
condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades
Per a la resta d’activitats la normativa no estableix cap altra restricció
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