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El Govern de la Generalitat ha presentat avui un pla de reobertura
de l’activitat econòmica i social que es començarà a aplicar el
dilluns 23 de novembre

Dijous 19 de novembre de 2020

Aquest pla tindrà una durada de dos mesos i es revisarà cada 15 dies: en total, s’han
previst 4 trams que s’aniran avançant, prorrogant o revisant en funció de l’evolució
de la pandèmia.

Aquest és un resum de les mesures principals del primer tram que seran vigents a
partir de dilluns:

Es manté el confinament perimetral a tot Catalunya, el confinament municipal
de cap de setmana (de les 6 h de divendres a les 6 h de dilluns), el
confinament nocturn (entre les 22 h i les 6 h) i la limitació d’un màxim de 6
persones de les reunions i trobades socials.

Activitat cultural: podran obrir cinemes, teatres, auditoris i sales de concerts
amb un aforament del 50% i un màxim de 500 persones.

Comerços: L'obertura al públic dels establiments i locals comercials
minoristes queda condicionada que redueixin al 30% l'aforament permès per
llicència o autorització de l'activitat. S'exclouen d'aquesta limitació els
establiments comercials minoristes d'alimentació, de begudes, de productes
higiènics, d'altres productes de primera necessitat, serveis essencials,
farmàcies, ortopèdies, òptiques, centres de veterinària, concessionaris
d'automòbil, telecomunicacions, perruqueries i centres d'estètica, i centres de
jardineria, que poden romandre oberts d'acord amb les mesures de distància
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establertes en el Pla sectorial de comerç, aprovat pel Comitè de Direcció del
Pla d'actuació del PROCICAT. 

Activitats extraescolars: les activitats extraescolars presencials que es
realitzen fora de l'horari lectiu habitual, dins o fora del centreeducatiu, amb un
propòsit educatiu o formatiu, així com els ensenyaments no reglats que
imparteixen els centres autoritzats de música i dansa, es poden realitzar fins a
un màxim de sis alumnes per aula. En el cas de les activitats esportives
escolars no competitives organitzades pels centres educatius, les seves
seccions esportives, així com per les associacions esportives escolars o figures
anàlogues, com les entitats esportives legalment previstes, es poden realitzar
adoptant les mesures sanitàries establertes per a aquestes activitats. Les
activitats de l'àmbit del lleure educatiu es podran fer a l'aire lliure segons el
pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del
PROCICAT, i en el cas de les activitats que es facin en espais interiors es
realitzaran en grups de sis persones. Els centres de formació d'adults, les
escoles oficials d'idiomes i els ensenyaments de règim especial reglats han
d'adoptar mesures per reduir l'assistència presencial dels seus alumnes.
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