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[FAQ] Tot el que has de saber de les noves restriccions
Més mesures i més restrictives per evitar els contagis per
Covid-19. A les ja aprovades de restricció d'algunes activitats i
tancament de bars i restaurants, i al posterior toc de queda
nocturn, ara se sumen el confinament de cap de setmana al
municipi i el tancament de les activitats culturals, esportives i
extraescolars.

COM AFECTEN LES MESURES A LA MOBILITAT? La mobilitat queda restringida al municipi entre el
divendres a les sis del matí fins als dilluns a la mateixa hora. En aquesta franja, els santcugatencs no poden
moure's fora del municipi. A més, l'entrada i la sortida de Catalunya està prohibida durant 15 dies.
QUÈ PASSA AMB EL TOC DE QUEDA?Es manté en les mateixes condicions i les mateixes excepcions. A
partir de les deu de la nit i fins a les sis del matí.
QUINES EXCEPCIONS HI HA A LES RESTRICCIONS? Recull d'excepcions
QUÈ PASSA AMB LES ESCOLES I LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS?Es redueix l'assistència
presencial dels alumnes d'estudis postobligatoris, és a dir Batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i grau
superior.A més, s'han suspès les activitats extraescolars fora de les que organitzi el propi centre escolar i es
facin amb el mateix grup bombolla de l'horari lectiu. També s'han suspès les extraescolars esportives, a més de
les activitats de lleure infantil i juvenil.
ELS BARS I RESTAURANTS PODEN OBRIR?El govern manté el tancament de bars i restaurants, que
només poden oferir menjar per emportar o a domicili. En el cas del menjar per emportar l'horari màxim és fins
a les nou i per al servei a domicili s'allarga fins a les onze de la nit. Els hotels sí poden obrir els restaurants per
als clients.
LES BOTIGUES ESTAN OBERTES?Els establiments comercials i els mercadets poden obrir amb un 30%
del seu aforament i amb un horari màxim de fins a les nou de la nit, sempre que no superin els 800 metres
quadrats. Així, les grans superfícies i centres comercials han de tancar si no són de venda de productes de
primera necessitat o alimentació.
PUC ANAR AL TEATRE O AL CINEMA?No. Els equipaments culturals com teatres, cinemes i sales de
concerts estan tancats durant 15 dies. En canvi, els museus i sales d'exposicions poden obrir al 33% de
l'aforament. A més, les biblioteques mantenen el servei de préstec.
QUÈ PASSA AMB ELS CENTRES ESPORTIUS?Han de tancar gimnasos i centres esportius, menys els de
tecnificació com el CAR de Sant Cugat.Les competicions d'àmbit català i de base continuen suspeses, però ara
aquests equips tampoc podran fer els entrenaments entre setmana, com el Sant Cugat FC.Els equips de
categories estatals, com el Pati Hoquei Sant Cugat o l'Handbol Sant Cugat, poden seguir entrenant i jugant,
però ara sense públic.
PUC FER ESPORT FORA DEL MUNICIPI?Sí, es pot fer esport individual a l'aire lliure pel propi municipi i
pels colindants, també durant el cap de setmana, però dins els horaris establerts. Durant la setmana, es permet,
dins els horaris establerts, fer esport amb un màxim de sis persones.
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QUINS SERVEIS HAN DE TANCAR? Serveis amb contacte físic, menys els mèdics i les
perruqueries.Espais d'oci infantil tancats i parcs d'atraccions. Sales de joc, bingos i casinos.Congressos,
convencions i fires.Locals d'oci nocturn.Els centres comercials i les grans superfícies.Els gimnasos i centres
esportius.Els equipaments culturals com cinemes, teatres i sales de concerts.
QUINES ACTIVITATS TENEN 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 onze
de la nit.Comerços i mercats ambulants, amb aforament al 30% 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 actes religiosos i les cerimònies
civils es poden celebrar amb el 30% de l'aforament.Els museus, arxius i sales d'exposicions, al 33%.Les
biblioteques només ofereixen servei de prèstec.
PUC AGAFAR EL TRANSPORT PÚBLIC? Sí, tot i que es recomana limitar els desplaçaments a aquells que
siguin imprescindibles. Per als casos on la mobilitat està permesa, s'ofereix el 100% del transport públic.
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 i sempre que es doni compliment a les restriccions
anteriors, que impedeixen, per exemple, sortir del municipi durant el cap de setmana o més enllà de les deu de
la nit.
ESTAN OBERTS ELS PARCS?De moment, els parcs i jardins estan oberts fins a les vuit del vespre, les
zones de joc com gronxadors incloses.
EM PODEN MULTAR SI EM SALTO ALGUNA DE LES RESTRICCIONS?Sí. Es preveuen sancions per
l'incompliment de les restriccions. 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 o el cap de setmana, cal portar una declaració autoresponsable que es pot descarregar
aquí.
FINS A QUAN ESTAN EN VIGOR LES MESURESUna vegada publicades al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya (DOGC), estan en vigor durant 15 dies. És a dir, de moment, fins a 13 de novembre. El toc de
queda, però, ja s'ha prorrogat fins al 23 de novembre.
CONSULTA, DESCARREGA'T I COMPARTEIX LA INFOGRAFIA
Les mesures, a un cop d'ull

Noticia disponible a https://www.cugat.cat/noticies/societat/150875.html
Copyright 2022 Cugat.cat
Pagina 2 - 27/01/2022

