
Per a més informació, consulta canalsalut.gencat.cat/coronavirus
Vigents del 23 de desembre de 2020 a l'11 de gener de 2021

Activitats socials

Con�nament
nocturn

Cultura i activitats 
recreatives

Restauració

Comerços i
centres comercials

Con�nament nocturn de les 
22:00 h a les 06:00 h

Comerços de menys de 

800 m2 al 30% 
de la seva capacitat

Actes religiosos
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23 de desembre de 2020

Entre el 23 de desembre i el 6 de gener no es 
permeten les visites a familiars i persones properes

Con�nament 
perimetral

perímetre comarcal tancat. 
Prohibits els desplaçaments 
sense causa justi�cada

La Cerdanya i el Ripollès:

Treball

Teletreball, excepte 
quan no sigui possible

Tancada excepte per al lliurament a domicili i/o la recollida a l'establiment

Esport

6 persones
màx.

Nit de Nadal i Cap d’Any: 
inici del con�nament nocturn 

a la 01:00 h

Nit de Reis: inici del 
con�nament nocturn a les 

23:00 h

24, 25, 26 i 31 de desembre, i 1, 5 i 6 de gener:
 6 persones màx. de 2 bombolles diferents

Instal·lacions i equipaments esportius a 
l’aire lliure, màx. 6 persones

Tancades instal·lacions i 
equipaments esportius d’interior

Tancats cinemes, teatres, 
auditoris, sales de concerts i 

instal·lacions similars

Museus, biblioteques i 
sales d'exposició al 

33% 
de la seva capacitat

Permeses activitats del Nadal 
conforme a la normativa vigent

de la capacitat total
màx. 100 persones30%

Suspesos: congressos, 
convencions i �res

Centres comercials 
tancats

Oberts:
alimentació, higiene i altres productes de primera 
necessitat en centres comercials i establiments 

de més de 800 m2

Mesures per a la contenció de la 
COVID-19 aplicables a la Cerdanya i el 
Ripollès a partir del 23 de desembre.


