
14 d’octubre de 2021Mesures contra 
la COVID-19 a Catalunya
vigents a partir del 15 d’octubre

Comerços i
centres comercials

Actes civils, 
religiosos i
assemblees 

Activitats socials

Restauració

Cultura i activitats
recreatives 

Treball

Per a més informació, consulta canalsalut.gencat.cat/coronavirus
Mesures vigents fins al 22 d’octubre
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En les reunions que suposin la
concentració de persones en 

espais públics entre la 01.00 h i les 
06.00 h no es permet el consum 

d'aliments i begudes

100%
Petit comerç, establiments 

i centres comercials i mercats no sedentaris Règim horari de les activitats previst en la 
normativa sectorial d'aplicació corresponent

En cap cas es permet la venda de begudes alcohòliques 
en establiments comercials entre les 22.00 h i les 06.00 h

d'aforament en l'horari habitual 
previst en la normativa sectorial 

d'aplicació corresponent

100%

100%
Cinemes, teatres, circs, sales de concerts, biblioteques, 

museus, sales d’exposició, galeries d’art, arxius, etc. 

S'elimina el nombre màxim d'espectadors

100%
Actes religiosos i cerimònies civils, 
inclosos els casaments, serveis religiosos 

i cerimònies fúnebres

Les assemblees d’entitats esportives 
incrementen l’aforament 

del 70 al 100%

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 100%

Congressos, convencions, fires 
i activitats assimilables

Educació

Universitats: activitats teòriques 
presencials al 100% d'aforament, 

tot mantenint la possibilitat de 
desenvolupar-les de forma 

telemàtica

Adaptació de totes les 
activitats al nou Pla escolar 

per al curs 21/22

Oci nocturn

Accés amb el
certificat COVID 
digital de la UE 70%

Obert en l’horari 
habitual amb un

d’aforament permès
Ús obligatori de mascareta 

quan no es consumeix

Esport

Equipaments esportius 
a l’aire lliure:

Ús obligatori de mascareta
100%

Equipaments esportius 
en espais tancats:

Ús obligatori de mascareta
80%

La mascareta en exteriors és 
obligatòria sempre que no es 
pugui mantenir la distància de 

seguretat interpersonal

S'elimina la limitació i la distància mínima 
entre les taules, tant a l'interior com a 

l'exterior, així com el nombre màxim de 
comensals per taula

Equiparació amb 
els festivals de música 
que es facin a l’interior 

i a peu dret


