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Què es pot fer i què no al Pallars en
aquests moments?
El tancament de l'oci nocturn i els límits d'aforament són les principals mesures
fins al 21 de gener

Validació del certificat Covid a l'entrada d'una cafeteria | Frederic Esteve

La pandèmia encara no ha acabat i, en conseqüència, les restriccions tampoc. El Govern va
aprovar i el TSJC va avalar mantenir el toc de queda en 132 municipis, cinc més que fins ara,
malgrat recordem el Pallars n'ha quedat fora. També es mantenen la prohibició de reunir-se amb
més de 10 persones i els límits d'aforament en restauració, cultura i espais esportius.
[intext1]
Hoteleria i restauració
- Horari d'obertura de les 6 del matí a la 1 de la matinada. Hi haurà trenta minuts addicionals a
l'hora del tancament per desallotjar l'establiment.
- 50% d'aforament als interiors. Als exteriors es manté l'ocupació plena.
- Grups de màxim 10 persones a les taules dels bars i restaurants, tant en interiors com en
exteriors.
- El passaport Covid continua sent obligatori per accedir a qualsevol espai de restauració interior.
Els clients allotjats en un hotel no requeriran el certificat de vacunació si no fan ús dels espais de
restauració.
- Cal mantenir la distància de seguretat d'un metre entre persones de la mateixa taula, i d'1,5
metres entre taules.
Activitats culturals, recreatives i espectacles públics
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- Els locals d'oci nocturn continuen tancats.
- Es recupera l'aforament del 70% en espais culturals. En el cas de les sales de concert, el
públic haurà d'estar assegut.
- Parcs d'atraccions oberts al 70% d'aforament.
- Parcs i jardins públics i àrees de joc infantils a l'aire lliure al 70% d'aforament i sense límit
d'horari.
- Les activitats lúdiques en interiors se situen al 50% d'aforament.
- Aforament del 50% en sales de joc, bingos i casinos.
- Es permet la restauració a cinemes i teatres si hi ha els establiments habilitats i es mantenen les
mateixes mesures que a tots els bars i restaurants.
[noticiadiari]2/210555[/noticiadiari]
Reunions i trobades
- Les trobades i reunions privades, tant en interiors com en exteriors, es limiten a un màxim de 10
persones.
- Es recomana limitar al màxim el nombre de bombolles que es barregen i evitar les aglomeracions
especialment en espais tancats.
- Es pot menjar i beure en qualsevol espai públic a l'exterior.
- Manifestacions permeses i amb moviment.
- El règim de visites a les residències es manté igual, amb l'obligatorietat del passaport Covid per
poder accedir-hi.
Mobilitat
- Es manté el toc de queda nocturn de la una a les sis de la matinada en 132 municipis, nou
més que en les últimes dues setmanes.
- Mascareta obligatòria, també a l'exterior, amb certes excepcions.
- Lliure entrada i sortida de Catalunya.
- Lliure mobilitat per tot Catalunya.
- Transport públic al 100%.
- Taxis i vehicles de transport públic sense límit de passatgers.
[intext2]
Comerç i empreses de serveis
- L'aforament passa al 70% en comerços i centres comercials.
- Tots els establiments comercials i de serveis poden obrir de 6 a 22 hores, segons la llicència
que tinguin.
Actes religiosos, cerimònies civils
- Aforament del 70% ventilació reforçada en els actes religiosos i les cerimònies que siguin en espais
tancats.
- Actes religiosos i cerimònies amb assistència il·limitada si són a l'aire lliure (casaments i funerals
inclosos).
Activitat esportiva
- Els equipaments esportius -inclosos gimnasos i piscines- retornen al 70% d'aforament en
interior i exterior.
- Els recintes esportius poden obrir el 70% en exteriors i també en espais tancats.
- Assemblees esportives al 70% de nou.
- Es recomana suspendre les competicions no professionals.
- Màxim de 10 persones en activitats grupals en espais interiors. Es recomana fer les activitats
esportives en exteriors sempre que sigui possible.
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- El passaport Covid és obligatori per accedir als gimnasos.
[noticiadiari]2/216404[/noticiadiari]
Ensenyament
- Totes les classes universitàries es mantenen presencials i amb un 100% d'aforament.
- Poden obrir amb normalitat les escoles de música i dansa.
- Es permeten les pernoctacions en les sortides escolars sempre que siguin amb el grup
bombolla del centre.
- Es recomana l'activitat telemàtica en els casos d'acadèmies i autoescoles.
Centres de treball
- Es recomana afavorir el teletreball, o si no és possible, els torns esglaonats. El teletreball és
obligatori només en el cas dels funcionaris públics.
- Congressos, convencions i fires comercials amb aforament del 70%, tot i que es recomana
l'activitat telemàtica.
- Flexibilitat horària per esglaonar l'entrada i la sortida de la feina.
- Adoptar mesures d'organització en les condicions de treball i mesures de neteja i desinfecció.
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