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[FAQ] Què puc fer i què no del 24 de maig al 6 de juny?
Nova relaxació en les mesures anti-Covid. A partir del dilluns
24 de maig, la restauració pot obrir de manera
ininterrompuda de sis del matí fins a mitjanit. A més,
s'amplien les restriccions per a reunions socials a 10 persones.
Els sectors comercials i culturals també guanyen en
aforament, fins al 50% i el 70% respectivament. La resta de
restriccions es mantenen, de moment, fins al 6 de juny.

EM PUC MOURE ENTRE MUNICIPIS?Sí, es permet la mobilitat per tot el territori català i fora del territori
català.Només hi ha les restriccions marcades per altres comunitats autònomes i estats.
HI HA TOC DE QUEDA?No, s'ha aixecat el confinament nocturn.
ÉS OBLIGATORI L'ÚS DE LA MASCARETA?Sí, cal fer servir la mascareta en tots els espais públics i
mantenir la distància de seguretat.
PUC VEURE ELS AMICS I LA FAMÍLIA?Les reunions socials estan limitades a un màxim de 10 persones.
COM HA DE FUNCIONAR LA RESTAURACIÓ?Els bars i restaurants poden obrir de 6 h a 24 h de manera
continuada.Les àrees de servei de les autopistes poden servir menjars sense limitacions horàries.L'aforament
màxim és del 50% a l'interior dels locals.L'aforament a les terrasses és del 100%. Tant a interiors com a
exteriors s'han de garantir la distància mínima de dos metres entre taules i amb sis comensals com a màxim.És
obligatori l'ús de mascareta.
COM AFECTA AL COMERÇ?El comerç pot obrir sense limitació de superfície, però amb un aforament
màxim d'un 50%.Els bars i restaurants dels centres comercials també poden obrir.S'amplia l'horari fins a les 22
h per aquells comerços que per llei poden obrir més enllà de les 21 h.
QUINES RESTRICCIONS AFECTEN L'EDUCACIÓ?Tots els ensenyaments reglats poden tornar a la
presencialitat.Es mantenen els grups estables o bombolles a les aules.A les universitats, l'aforament a les aules
màxim és del 50%.
QUÈ PASSA AMB LES EXTRAESCOLARS?El lleure i l'esport extraescolar està permès per a tots els
nivells.En espais tancats, amb un màxim de 10 alumnes per aula.Només els centres que organitzen activitats
extraescolars mantenint els grups estables escolars o part d'aquests poden desenvolupar les activitats amb més
de 10 alumnes per aula, sempre que no hi participin alumnes d'altres grups estables.
PUC ANAR AL GIMNÀS I UTILITZAR ELS VESTUARIS? HI HAURÀ PARTITS? Els gimnasos i
equipaments esportius poden obrir amb limitacions i fins a les 23 h. En interior, l'aforament al 50%, incloses
les activitats grupals sempre que estigui garantida la ventilació.Es pot fer ús de vestuaris i de les dutxes.Per a
les activitats a l'aire lliure i les piscines, l'aforament també és del 50%A les activitats esportives permeses, es
permet públic, però amb el 50% d'aforament amb un màxim d'un miler de persones en interior i de 3.000 en
exterior o espais ventilats.
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PUC ANAR AL TEATRE O AL CINEMA?Els cinemes, teatres, auditoris, sales de concerts i circs poden
obrir al 70% de l'aforament i amb un màxim de 1.000 persones en interior o de 3.000 persones en exterior o
llocs ventilatsL'horari màxim de les activitats és fins a les 23 h.
I D'ALTRES ACTIVITATS CULTURALS?Es poden desenvolupar actes culturals amb públic, amb un 50%
d'aforament, en museus, galeries d'art, sales d'exposicions, arxius i biblioteques. L'accés a aquests equipaments
manté l'aforament del 50%.Als centres cívics, es permet la represa de l'activitat per a totes les franges, però al
50% d'aforament sempre que la ventilació ho permeti.L'horari màxim per a les activitats culturals és fins a les
23 h.
PUC ANAR A UNA DISCOTECA?No, els establiments d'oci nocturn estan tancats.
ESTAN OBERTS ELS PARCS?Els parcs i jardins no tenen límit horari, les zones de joc com gronxadors
incloses.
COM FUNCIONEN ELS ESPAIS D'OCI?Els parcs d'atraccions i les fires poden obrir al 30% d'aforament.Els
espais lúdics infantils (xiquiparcs) poden obrir amb un aforament del 30%, però sense el servei de restauració.
HI HA RESTRICCIONS PER ALS ACTES RELIGIOSOS?Sí, es poden celebrar amb un 50% de l'aforament
com a màxim, sense superar les 1.000 persones en interior o les 3.000 en exterior o espais ventilats.
FINS QUAN ESTAN VIGENTS AQUESTES MESURES?Fins al diumenge 6 de juny.
CONSULTA, DESCARREGA'T I COMPARTEIX LA INFOGRAFIA
Les mesures, a un cop d'ull
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