
Mesures contra 
la COVID-19 a Catalunya
Prorrogades fins al 3 de setembre

26 d’agost de 2021

 

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

Comerços i
centres comercials

Actes civils, 
religiosos i
assemblees 

Activitats socials

Esdeveniments

Esport

Restauració

Cultura i activitats
recreatives 

I recorda:
MascaretaMansDistància Ventilació

Treball

Mesures vigents fins al 3 de setembre
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Limitació d'accés a 
platges, parcs. etc. entre 
les 00.30 h i les 06:00 h

Se supremeix 
la possibilitat de consum 
d'aliments i begudes en 
grup en espais públics 

habilitats

Recomanació de portar la 
mascareta sempre, tant en 
interiors com en exteriors, 

sobretot quan no estiguem 
amb el nostre grup bombolla

persones màxim en les 
reunions i trobades familiars 
i de caràcter social, tant a 
l’àmbit públic com privat

10

Reducció de l’horari de les 
activitats, de manera que 
finalitzin com a màxim a 

les 00:30 h

Obligatorietat de disposar de 2,5 m² 
per persona, independentment dels 

límits d’ocupació previstos per a cada 
tipologia d’esdeveniment

Màxim 3.000 persones en grans 
esdeveniments. 70% d’aforament 
independentment de la capacitat 

del recinte o acte. 

Competicions: permeses 
les categories internacionals, 

professionals i estatals, 
i les competicions que hi donen 

accés, a més de les lligues 
regulars de qualsevol edat

Es permet públic 
(màxim 3.000 persones)

en les competicions de futbol i bàsquet
professional en les condicions 

que determina el Pla d’acció

Equipaments esportius a 
l’aire lliure, espais tancats i piscina: 

Ús de mascareta 
quan calgui i control d’accés

70%

70%
Petit comerç, establiments 

i centres comercials i mercats no sedentaris
Oberts de 06:00 h a 00:30 h

Botigues de conveniència i establiments 
comercials annexos a gasolineres

6 persones a l’interior 
i 10 persones a terrasses 

i exteriors

No es permet ballar en 
hosteleria ni restauració

2 m de
separació entre comensals
de taules diferents a l’interior. 
1,5 m a l’exterior en terrasses

06:00 h - 00:30 h 
Exterior      Interior

100% 50%

70%
Cinemes, teatres, auditoris, circs i sales 
de concerts i activitats de cultura popular 
i relacionades amb el joc fins a les 00:30 h
Màx. 1.000 persones (per a sales de joc, 500). 
Amb ventilació reforçada, màx. 3.000 
persones (1.000 per a sales de joc)

50%
Fires i parcs
d’atraccions

Activitats en centres 
cívics al 70% d’ocupació 
amb la ventilació mínima 
establerta a la normativa

Oci nocturn: tancat 
excepte en espais exteriors. 

Obertura fins les 00:30 h
Registre d’assistents obligatori

70%
Actes religiosos i cerimònies civils, 
inclosos els casaments, serveis religiosos 

i cerimònies fúnebres. 
De 1.000 a 3.000 persones en funció 

de les condicions de ventilació

Assemblees d’entitats esportives i
culturals amb la capacitat limitada al 70% i un 

nombre màx. de 1.000 persones amb 
ventilació òptima i de 3.000 amb ventilació 

reforçada o en exteriors

Actes de graduació de l’estudiantat universitari
en les mateixes condicions que les activitats culturals.
Actes de graduació de l’alumnat no universitari
Espais exteriors: màxim 500 persones amb l’alumnat inclòs. 
Espais interiors: màxim 250 persones, assegudes en grups 
de convivència. Tant en exteriors com interiors, 
cada persona ha de disposar de 2,5 m2

Teletreball, reincorporació 
progressiva de la presencialitat als 
llocs de treball i foment de l’ús del 
teletreball quan per la naturalesa de 
l’activitat laboral sigui possible 70%

Congressos, convencions, fires 
i activitats assimilables


