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T'EXPLIQUEM ELS TRAMS EN DETALL!

Tot i que seguim en un moment de risc
epidemiològic, a partir de dilluns 23 s'inicia
l'obertura progressiva d'algunes activitats a
Catalunya.
Cada tram tindrà una durada de 15 dies, serà
gradual i es revisarà setmanalment.

Actualització 19/11/20

TRAM 1

REUNIONS I TROBADES

Màxim 6 persones.
1 bombolla de convivència

Comença el 23/11/20

MOBILITAT

Confinament perimetral als municipis els caps de setmana.
Confinament nocturn de 22:00 h a 06:00 h.

TREBALL

S'ha de prioritzar
el teletreball.

EDUCACIÓ

Presencial: infantil, primària i ESO.
Online: universitats.

HOSTALERIA I RESTAURACIÓ
De 06:00 h a 21:30 h. A partir de les 18h només sopars.
Aforament màxim a l'exterior del 100% i a l'interior del 30%.
2m de separació entre taules i màxim 4 persones per taula.
El lliurament a domicili és fins a les 23h i la recollida fins a les
22h.
Actualització 19/11/20

COMERÇ
Aforament màxim del 30%.
Tancats els centres comercials,
excepte les botigues de primera
necessitat.

TRAM 1
Comença el 23/11/20

CULTURA

Museus, biblioteques i sales d'exposicions amb aforament
màxim del 50%.
Cinemes, auditoris, teatres i sales de concerts al 50%
amb un aforament màxim de 500 persones.

ESPORT
Aforament màxim en exteriors al 50%.
Aforament màxim en interiors al 30%, no es pot fer ús
de vestidors.
Actualització 19/11/20

TRAM 2

REUNIONS I TROBADES

Màxim 6 persones.
1 bombolla de convivència

Comença el 07/12/20

MOBILITAT

Confinament perimetral a la comarca els caps de setmana.
Confinament nocturn de 22:00 h a 06:00 h.

TREBALL

S'ha de prioritzar
el teletreball.

EDUCACIÓ

Presencial: infantil, primària i ESO.
Online: universitats.

HOSTALERIA I RESTAURACIÓ
De 06:00 h a 21:30 h. A partir de les 18h només sopars.
Aforament màxim a l'exterior del 100% i a l'interior del 50%.
2m de separació entre taules i màxim 4 persones per taula.
El lliurament a domicili és fins a les 23h i la recollida fins a les
22h.
Actualització 19/11/20

COMERÇ
Aforament màxim del 50%.
Obertura de centres comercials
amb aforament màxim del 30%,
excepte zones comunes.

TRAM 2
Comença el 07/12/20

CULTURA

Museus, biblioteques i sales d'exposicions amb aforament
màxim del 50%.
Cinemes, auditoris, teatres i sales de concerts al 70%
amb un aforament màxim de 500 persones.

ESPORT
Aforament màxim en exteriors al 50%.
Aforament màxim en interiors al 50%, no es pot fer ús
de vestidors.
Actualització 19/11/20

TRAM 3

REUNIONS I TROBADES

Màxim 10 persones.
2 bombolles de convivència o
1 ampliada.

Comença el 21/12/20

MOBILITAT

S'aixeca el confinament perimetral, lliure mobilitat.
Confinament nocturn de 22:00 h a 06:00 h.

TREBALL

S'ha de prioritzar
el teletreball.

EDUCACIÓ

Presencial: infantil, primària i ESO.
Online: universitats.

HOSTALERIA I RESTAURACIÓ
De 06:00 h a 21:30 h.
Aforament màxim a l'exterior del 100% i a l'interior del 50%.
2m de separació entre taules i màxim 4 persones per taula.
El lliurament a domicili és fins a les 23h i la recollida fins a les
22h.
Actualització 19/11/20

COMERÇ
Aforament màxim del 50%.
Centres
comercials
amb
aforament màxim del 30%,
excepte zones comunes.

TRAM 3
Comença el 21/12/20

CULTURA

Museus, biblioteques i sales d'exposicions amb aforament
màxim del 50%.
Cinemes, auditoris, teatres i sales de concerts al 70%
amb un aforament màxim de 500 persones.

ESPORT
Aforament màxim en exteriors al 70%.
Aforament màxim en interiors al 50%, no es pot fer ús
de vestidors.
Actualització 19/11/20

TRAM 4

REUNIONS I TROBADES

Màxim 10 persones.
2 bombolles de convivència o
1 ampliada.

Comença el 04/01/20

MOBILITAT

Lliure mobilitat.
Confinament nocturn de 22:00 h a 06:00 h.

TREBALL

S'ha de prioritzar
el teletreball.

EDUCACIÓ

Presencial: infantil, primària, ESO,
batxillerats i FP. | Online: universitats.

HOSTALERIA I RESTAURACIÓ
De 06:00 h a 21:30 h.
Aforament màxim a l'exterior del 100% i a l'interior del 50%.
2m de separació entre taules i màxim 6 persones per taula.
El lliurament a domicili és fins a les 23h i la recollida fins a les
22h.
Actualització 19/11/20

COMERÇ
Aforament màxim del 50%.
Centres
comercials
amb
aforament màxim del 50%,
excepte zones comunes.

TRAM 4
Comença el 04/01/20

CULTURA

Museus, biblioteques i sales d'exposicions amb aforament
màxim del 50%.
Cinemes, auditoris, teatres i sales de concerts al 70% i
s'amplia l'aforament màxim a 1000 persones.

ESPORT
Aforament màxim en exteriors al 70%.
Aforament màxim en interiors al 50%
Es reanuden les competicions esportives.
Actualització 19/11/20

Activa les notificacions per no
perdre't cap dels nostres posts!

Pots trobar aquesta
informació ampliada a

WWW.AVALOT.CAT

Comparteix aquest contingut
perquè arribi a més gent!

Guarda-t'ho per tenir-lo a
mà quan ho necessitis!

