Cugat.cat / noticies
[FAQ] Què es pot fer i què no es pot fer amb el toc de queda?
Nou enduriment de les restriccions. A les ja aplicades des de fa
més d'una setmana, s'hi suma el toc de queda. Això implica
que des de les deu de la nit i fins a les sis del matí està
restringida la mobilitat, tret d'algunes excepcions. La nova
limitació també obliga als establiments oberts al públic com
els comerços, la restauració i espais esportius a tancar a les
nou de la nit, tret de les activitats culturals i el repartiment a
domicili dels restaurants que podran allargar-se fins a les deu
de la nit. El confinament nocturn no afecta els serveis
essencials.

COM S'APLICA EL TOC DE QUEDA?Des de les deu de la nit i fins a les sis del matí està restringida la
mobilitat. Això implica que els comerços i establiments han de tancar com a molt tard a les nou de la nit.
QUINES EXCEPCIONS HI HA AL TOC DE QUEDA?Sempre que siguin situacions d'urgència o
inajornables.
Assistència sanitària o per anar a la farmàcia.Per anar i tornar de la feina, sempre que no sigui possible el
teletreball, i amb el certificat de l'empresa.Serveis sanitaris i socials acreditats d'urgència.Retorn al domicili
després de l'assistència a una activitat cultural fins a les onze com a màxim.Retorn a la residència
habitual.Cura persones grans, menors d'edat o persones depenents o amb discapacitat.Anar a òrgans
judicials.Cura d'animals de companyia, entre les quatre i les sis del matí.Altres causes de força major.
EM PODEN MULTAR SI EM SALTO EL TOC DE QUEDA?Sí. Es preveuen sancions per l'incompliment
del confinament nocturn. Les multes poden oscil·lar entre els 300 i els 6.000 euros.
COM FUNCIONA LA DECLARACIÓ AUTORESPONSABLE?En cas d'haver de desplaçar-se durant
l'horari del toc de queda, cal portar una declaració autoresponsable que es pot descarregar a la web de la
conselleria d'Interior.
QUINS SERVEIS HAN DE TANCAR MENTRE DURIN LES RESTRICCIONS? Bars i restaurants, només
poden oferir menjar a domicili o per emportar amb horari màxim fins a les nou de la nit, tot i que el
repartiment es pot allargar fins a les deu de la nit. Serveis amb contacte físic, menys els mèdics i les
perruqueries.Competicions esportives amateurs (inclou esport base).Espais d'oci infantil tancats i parcs
d'atraccions. Sales de joc, bingos i casinos.Congressos, convencions i fires.Locals d'oci nocturn.
QUINES ACTIVITATS TENEN RESTRICCIONS? Comerços i mercats ambulants, amb aforament al 30% i
horari màxim fins a les nou de la nit.Activitats i equipaments culturals, al 50%, seient preassignat i horari
màxim fins a les deu de la nit.Els centres cívics no poden fer activitat presencialGimnasos i centres esportius,
al 50%, amb cita prèvia i horari màxim fins a les nou de la nit.Els parcs i jardins i les àrees de joc infantil han
de tancar a les vuit del vespre.Els acte religiosos i les cerimònies civils es poden celebrar amb el 50% de
l'aforament.Les classes teòriques de les universitats han de ser en format telemàtic.
QUANT DE TEMPS ESTARAN EN VIGOR LES MESURES? Des del diumenge 25 d'octubre i durant 15
dies.
QUÈ ES DEMANA A LA CIUTADANIA? Limitar la mobilitatLimitar les relacions socialsFomentar el
teletreball
PUC ANAR A LA SEGONA RESIDÈNCIA? No hi ha cap restricció per a la mobilitat de les persones dins
l'horari permès, tot i que el Govern recomana evitar-la al màxim.
Noticia disponible a https://www.cugat.cat/noticies/societat/150797.html
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ES POT VEURE LA FAMÍLIA O ELS AMICS? Les reunions socials estan limitades a sis persones màxim,
tot i que la Generalitat recomana evitar les trobades socials.
CONSULTA, DESCARREGA'T I COMPARTEIX LA INFOGRAFIA
Les mesures, a un cop d'ull
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