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5 de juny de 2020

Novetats sobre el desconfinament
Què es pot fer a les regions en la fase 3?
Trobades i desplaçaments
/ Fer trobades de fins a 20 persones
que no conviuen al mateix domicili,
tant a l’aire lliure com a casa.

20
màx.
/ Es permeten desplaçaments dins la mateixa regió sanitària.

Establiments i restauració
/ Consumir a l’interior de bars i
restaurants, també a la barra,
sempre que no se superi el 50%
de l’aforament habitual.

/ Fer ús de les zones comunes o
recreatives dels centres comercials,
on només es permet
el 40% d’aforament.

/ Fer ús de les zones comunes dels hotels, amb un
aforament restringit al 50% de la seva capacitat.

Cultura
/ Assistir a cinemes, teatres,
monuments i altres espais culturals,
amb restriccions del 50% de
l’aforament.
/ Assistir a espectacles culturals, sempre asseguts
i amb butaques preassignades:
D’un màxim de 80 persones en espais tancats.

D’un màxim de 800 persones en espais a l’aire lliure.

/ Fer ús de les
biblioteques,
amb un
50% màxim d’aforament, incloent-hi
els serveis com ara activitats culturals
i lectura a la sala.

/ Realitzar seminaris
i congressos de fins
a 80 persones.
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Lleure i esport
/ Passejar i practicar esport no
professional sense límit horari.
/ Practicar activitats de turisme
actiu i natura en grups de fins a
30 persones i mitjançant cita prèvia.
/ Visitar centres recreatius turístics,
zoològics i aquaris, amb restriccions
del 50% de l’aforament total.
/ Anar al gimnàs, amb restriccions
del 50% de la seva capacitat,
i assistir a classes dirigides
de fins a 20 participants.

/ Participar en activitats de lleure per a infants i
joves, en grups de 10 persones:
D’un màxim de 80 persones en espais tancats.

D’un màxim de 200 persones en espais a l’aire lliure.

/ Reprendre l’entrenament mitjà a les
lligues no professionals federades,
respectant el 50% d’aforament a les
instal·lacions esportives.
/ Reiniciar les competicions esportives,
amb la meitat de l’aforament permès.

Per a més informació, consulteu canalsalut.gencat.cat/coronavirus
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