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[FAQ] Què puc fer i què no fins al 3 de setembre?
La Generalitat ha decidit prorrogar totes les mesures per
contenir els contagis de Covid-19 set dies més, tret del toc de
queda, que ja no afectava Sant Cugat i que a partir d'aquest
divendres s'elimina de tot Catalunya. Les restriccions entren
en vigor aquest divendres i tindran vigència fins al 3 de
setembre.

HI HA TOC DE QUEDA?No, des del divendres 20 d'agost ja no hi ha cap restricció de mobilitat a Sant
Cugat. El confinament nocturn cau a partir d'aquest divendres 27 d'agost a tot Catalunya.
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.
ÉS OBLIGATORI L'ÚS DE LA MASCARETA?A l'exterior i si hi ha distància de seguretat, es pot anar sense
mascareta. A la resta d'espais públics s'ha de dur sempre.
PUC VEURE ELS AMICS I LA FAMÍLIA?Sí, però les trobades socials estan limitades a un màxim de 10
persones, excepte que es tracti d'una bombolla de convivència.
ESTAN OBERTS ELS PARCS?Els parcs, jardins i zones forestals, així com les platges, han de tancar de
00.30 h a 6 h. A Sant Cugat, a més, queda prohibit a la nit l'accés a l'aparcament de l'avinguda Roquetes, on
s'acostumen a concentrar persones per fer botellots.
ES POT MENJAR I BEURE AL CARRER?No, excepte a les sortides de casals i colònies, activitats
d'intervenció socioeducativa i lleure educatiu autoritzat.Fer-ho, pot comportar sancions.
PUC ANAR DE PÍCNIC?No es pot menjar ni beure a l'espai públic, tampoc als espais habilitats, com àrees de
lleure, de descans, de pícnic i similars.
PUC ANAR A UNA DISCOTECA?L'oci nocturn només pot obrir els espais exteriors com les terrasses i
espais a l'aire lliure, mentre que els espais interiors han de quedar tancats.L'horari és fins a les 00.30 h, però
hauran de registrar el nom dels clients.S'han d'establir sistemes de control de fluxos en els accessos i les zones
de mobilitat per evitar les aglomeracions.
COM HA DE FUNCIONAR LA RESTAURACIÓ?Els bars i restaurants poden obrir de 6 h a 0.30 h de la
matinada 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, amb un màxim de sis persones per
taula.L'aforament a les terrasses és del 100%, tot i que amb un límit màxim de 10 persones per taula. Tant a
interiors com a exteriors s'ha de garantir la distància mínima de dos metres entre taules.És obligatori l'ús de
mascareta mentre no es consumeixi.
PUC ANAR AL TEATRE O AL CINEMA?Els cinemes, teatres, auditoris, sales de concerts i circs poden
obrir.Les activitats no podran ser a peu dret i s'haurà de garantir un espai mínim de 2,5 metres quadrats per
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persona.L'aforament màxim és del 70% amb un màxim de 1.000 persones a interiorL'horari màxim de les
activitats és fins a les 00.30 h.
I D'ALTRES ACTIVITATS CULTURALS?Es poden desenvolupar actes culturals amb públic, amb un 70%
d'aforament, en museus, galeries d'art, sales d'exposicions, arxius i biblioteques. També tenen restringit al 70%
l'aforament en els equipaments cívics si disposen de condicions de ventilació reforçades.Les activitats
populars i tradicionals estan permeses tant a l'aire lliure en un espai perimetrat i estàtic com en espais tancats,
però amb aforaments màxims del 70% o de 3.000 persones si la ventilació és reforçada.L'horari màxim per a
les activitats culturals és fins a la 00.30 h.
COM AFECTA ELS GRANS ESDEVENIMENTS?Els grans esdeveniment que generen grans aglomeracions
de gent tenen limitat a 3.000 persones màxim l'aforamentPer a la resta d'activitats, amb aforaments inferiors,
s'estableix un màxim del 70%
COM FUNCIONEN ELS ESPAIS D'OCI?Els parcs d'atraccions i les fires poden obrir al 50% d'aforament.Els
espais lúdics infantils (xiquiparcs) poden obrir també amb un aforament del 50%, però sense el servei de
restauració.S'incrementa al 70% l'aforament en les activitats relacionades amb el joc, amb un màxim de 500
persones (fins a 1.000 amb ventilació reforçada i mesures de control d'aglomeracions).Tornen les festes
majors, revetlles i altres festes populars amb limitacions: cada activitat haurà de complir amb les
característiques del sector en concret.
COM FUNCIONEN ELS GRANS ESDEVENIMENTS?Els grans esdeveniment que generen grans
aglomeracions de gent tenen limitat a 3.000 persones màxim l'aforamentPer a la resta d'activitats, amb
aforaments inferiors, s'estableix un màxim del 70%
COM AFECTA AL COMERÇ?El comerç pot obrir sense limitació de superfície, però amb un aforament
màxim d'un 70%.Els bars i restaurants dels centres comercials també poden obrir.Es permet l'accés i ús de les
zones recreatives, com ara zones infantils, ludoteques o àrees de descans dels centres comercials, galeries
comercials i recintes comercials.
PUC ANAR AL GIMNÀS I UTILITZAR ELS VESTUARIS? HI HAURÀ PARTITS? Els gimnasos i
equipaments esportius poden obrir amb limitacions i fins a les 00.30 h. Tant en exterior com en interior,
l'aforament al 70%, incloses les activitats grupals sempre que estigui garantida la ventilació.Es pot fer ús de
vestuaris i de les dutxes.Ja no caldrà demanar cita prèvia, però hi haurà control d'accés als gimnasosLes
activitats grupals en espais tancats s'hauran de fer amb mascareta, excepte a la piscina, i només amb un
aforament del 50% en instal·lacions sense condicions de ventilació reforçada.En les competicions està permesa
la presència de públic amb un màxim de 3.000 persones.
HI HA RESTRICCIONS PER CONGRESSOS, CONVENCIONS O FIRES?Sí, tot i que s'amplia l'aforament
al 70% en aquest tipus d'activitats i esdeveniments, sempre que no se superin les 1.000 persones en espais
interiors o 3.000 en exterior o amb condicions de ventilació reforçada i mesures de control d'aglomeracions..
ES PODEN FER ASSEMBLEES?Sí, les entitats esportives, culturals i amb base associativa en general poden
celebrar assemblees amb un aforament màxim de 1.000 persones en espais interiors o 3.000 en exterior o amb
condicions de ventilació reforçada i mesures de control d'aglomeracions.
HI HA RESTRICCIONS PER ALS ACTES RELIGIOSOS?Sí, es poden celebrar amb un 70% de l'aforament
com
a màxim els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els casaments, serveis religiosos i cerimònies
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fúnebres.
ENCARA CAL FER TELETREBALL?El Procicat recomana als titulars dels centres de treball públics i
privats que adoptin mesures per a la reincorporació progressiva a la feina presencial, tot i que els insta a
fomentar el teletreball quan sigui possible. Cau, per tant, l'obligatorietat de limitar la mobilitat laboral.
A PARTIR DE QUAN ESTAN VIGENTS LES MESURES?Totes aquestes mesures entren en vigor el 27
d'agost i s'han prorrogat fins, com a mínim, el 3 de setembre.
CONSULTA, DESCARREGA'T I COMPARTEIX LA INFOGRAFIA
Les mesures, a un cop d'ull
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