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Entren en vigor les noves mesures per a la contenció de la COVID-
19 aplicables a Catalunya fins a l'11 de gener

Dilluns 21 de desembre de 2020

Avui dilluns, 21 de desembre, han entrat en vigor noves mesures de la Generalitat
per contenir l’increment de casos de COVID-19 de les últimes setmanes.

Aquestes disposicions, que suposen una modificació de les mesures especials de les
festes de Nadal, seran vigents fins a l’11 de gener, inclòs, tot i que es podrien revisar
el dia 28 de desembre si les dades ho permeten.

Interacció social

Reunions limitades a un màxim de 6 persones, a excepció dels dies
assenyalats (24, 25, 26 i 31 de desembre, i 1, 5 i 6 de gener) en què es poden
ampliar a un màxim de 10 persones de 2 bombolles de convivència.

Mobilitat

Restauració

Els bars i restaurants podran obrir per servir esmorzars i dinars: de 7.30 a 9.30
h i de 13 a 15.30 h. En aquests horaris, les terrasses poden obrir amb el 100%
d’aforament i als interiors caldrà respectar el 30% de l’aforament. En tots els
casos, amb un màxim de 4 persones (excepte quan es tracti de grups
bombolla) i una distància mínima de 2 metres entre taules. Caldrà mantenir la
mascareta posada si no s’està bevent o menjant.
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Se suspenen els sopars als establiments, tot i que es podrà recollir  menjar per
emportar fins a les 22 h (fins a les 23 h en el cas del lliurament a domicili).
Excepcionalment, en els serveis corresponents als àpats dels dies 24, 25, 26 i
31 de desembre i dels dies 1, 5 i 6 de gener de 2021, el nombre màxim de
comensals per taula o agrupació de taules s'estableix en sis persones, llevat
que siguin convivents, sempre que pertanyin com a màxim a dues bombolles
de convivència.
Hauran de tancar els establiments de restauració situats a l’interior de centres
comercials.

Comerç

Activitat esportiva

A l’aire lliure, instal·lacions esportives obertes amb un 50% de l’aforament,
control d’accés i un màxim de 6 persones (excepte activitat federada); en
espais tancats, obertes amb un 30% de l’aforament, bona ventilació, cita
prèvia i vestidors tancats (excepte piscina). Prohibides les activitats grupals
sense mascareta.
S’ajornen les competicions esportives a Catalunya, excepte les competicions
oficials que s’han de celebrar sense públic.
Els parcs i jardins de titularitat pública i les àrees de joc infantils poden
romandre oberts amb el 50% d’aforament seguint les pautes d’ús i
manteniment fins a les 20 h.

Activitats culturals

Calendari escolar

El curs escolar es reprendrà l’11 de gener i no el 8 de gener com estava
previst.

Centres de culte

Activitat laboral

Es recomana fer teletreball sempre que sigui possible

Més informació a https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-
ncov/ciutadania/mesures-contencio-covid-aplicables-21-desembre/
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