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Noves mesures  
per contenir la covid-19 a Barcelona  
Per aturar l’augment de casos de la covid-19 a la ciutat de Barcelona,  
el Pla territorial de protecció civil de Catalunya (Procicat)  
ha decretat noves mesures.  
 
Les noves mesures contra la covid-19 a Barcelona inclouen el següent: 

Desplaçaments i trobades socials 

• Es prohibeixen els desplaçaments de nit,  
entre les 22.00 i les 6.00 hores. 

En queden exclosos els desplaçaments per als casos següents:  

- Urgències sanitàries. 
- Anar a la farmàcia a comprar medicaments. 
- Anar o tornar al lloc de treball. 
- Tenir cura de persones grans, menors d’edat,  

persones dependents i persones amb discapacitat.  
En aquests casos, la persona ha de portar  
el certificat autoresponsable de desplaçament  
que es pot descarregar a través d’aquest enllaç: 
https://certificatdes.confinapp.cat/#/ 

- Passejar animals de companyia (de 4.00 a 6.00 hores). 
- Tornar a casa en cas de viatge o altres causes de força major. 

• Les trobades es limiten a un màxim de sis persones. 
• Es recomana reduir els desplaçaments si no són essencials.  

En els comerços: 

• Es limita l’aforament a un 30%. 
• L’hora de tancament és a les 21.00 hores. 
• Tanquen els serveis on hi ha contacte físic,  

excepte les perruqueries i els serveis sanitaris i sociosanitaris. 
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Les activitats culturals i esportives: 

• Poden obrir amb un aforament del 50%. 
• Els cinemes, les sales d’exposicions, els teatres,  

els auditoris i les carpes de circ han de tancar a les 22.00 hores. 
Els assistents poden tornar a casa entre les 22.00 i les 23.00 hores. 

• Els centres esportius han de tancar a les 21.00 hores. 
• Se suspenen totes les competicions esportives no oficials. 

 
Als centres de treball s’ha de prioritzar el teletreball  
i afavorir la flexibilitat d’horaris. 

Els bars i restaurants no ofereixen servei de taula,  
ni a l’interior ni a les terrasses.  
Sí que poden oferir servei de recollida a l’establiment  
fins a les 21.00 hores, amb cita prèvia,  
i servei de repartiment a domicili fins a les 22.00 hores. 

En els actes religiosos i les cerimònies civils  
l’aforament és del 50% de la capacitat dels espais. 

 
A les universitats, les classes teòriques presencials  
passen a impartir-se de manera virtual. 

 
Els parcs i jardins tanquen a les 20.00 hores. 

 
Els locals d’oci nocturn, casinos, sales de bingo  
i parcs d’atraccions estan tancats al públic. 
 

Se suspèn la celebració presencial de congressos,  
convencions, fires comercials i festes majors. 
 

En els centres cívics,  
les activitats passen a impartir-se en línia.  
Se suspenen les visites i els itineraris,  
però es manté la programació cultural. 
No es poden cedir els espais dels equipaments  
per a activitats socials i comunitàries. 
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En tots els espais i activitats caldrà mantenir,  
com fins ara, les mesures de prevenció sanitàries adequades  
i garantir la distància de seguretat entre les persones. 

 
 
Document en Lectura Fàcil 
 

 
Nota: la informació dels enllaços no està disponible en format de lectura fàcil. 

 

 

Fonts d’informació:  
Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, per la qual s’adopten noves 
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la 
pandèmia de covid-19 al territori de Catalunya. 

Decret 127/2020, de 25 d’octubre, per a l’adopció de les mesures necessàries 
en el territori de Catalunya durant la declaració de l’estat d’alarma davant la 
situació d’emergència sanitària provocada per la covid-19. 
 
Resolució SLT/2620/2020, de 25 d’octubre, per la qual s’adopten mesures de 
salut pública, de restricció de la mobilitat nocturna, per a la contenció del brot 
epidèmic de la pandèmia de covid-19 al territori de Catalunya. 
 
Resolució SLT/2568/2020, de 19 d’octubre, per la qual es modifica la Resolució 
SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, per la qual s’adopten noves mesures en 
matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de 
covid-19 al territori de Catalunya. 
 
Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’estat d’alarma per 
contenir la propagació d’infeccions causades pel SARS-CoV-2, ja que és el que 
atorga la competència a les autonomies per poder aplicar les mesures que 
s’exposen. 
 


