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Actualidad COVID-19, dimecres 5 de gener de 2021 

NOVES RESTRICCIONS A PARTIR DEL 7 DE GENER 
 

Les restriccions seran d’aplicació durant 10 dies 
 

S’ha decretat un nou confinament perimetral de tots els municipis catalans durant 10 dies, a 

partir del 7 de gener. També es modifiquen els horaris dels centres comercials. Els gimnasos 

s’obliguen a tancar de nou. La restauració i la cultura mantenen les restriccions que ja 

estaven vigents. 
 

Concretament, les noves restriccions a Catalunya aprovades són: 
 

Toc de queda: § No hi ha canvis. De 22.00 a 06.00 hores. 

 
 

Tancament 
perimetral: 

§ Municipal. 

§ Excepcions: només es permetrà anar al col·legi, a 
treballar, al metge i a cuidar de persones grans. 

§ Es manté també com a excepció el retorn al domicili. Per 
tant, està 
permès tornar a casa després del 7 de gener. 

 
Declaració 
responsable: 

§ Els Mossos d'Esquadra poden requerir una declaració 
d'acte- responsabilitat o document que acrediti l'entrada o 
sortida d'un municipi. 
 https://certificatdes.confinapp.cat/# / 

 
Comerços: 

§ Només poden obrir les botigues de menys de 400 m². 
§ El cap de setmana només obren comerços essencials 

(fleques, supermercats i farmàcies). 
§ Centres comercials: tancats. 

 
Esport: 

§ Només a l'aire lliure. 

§ Tanquen els gimnasos. 

§ L'esport federat només podrà ser a l’exterior, no hi ha 
excepció. 

Cultura: § No hi ha canvis. Aforament de 50%, amb un màxim de 500 
persones. 

Restauració: 
§ No hi ha canvis. Obertura per a esmorzars (07.30-09:30h) i 

dinars (13.00-15.30 hores). 

 

 
Educació: 

§ Inici escola: 11 de gener. 
§ Activitats extraescolars: suspeses, excepte si es manté el 

mateix grup de convivència del col·legi i es fa en el 
mateix recinte escolar. 

§ Activitats de temps lliure: suspeses 

§ Oposicions: es manté la celebració de les oposicions per a 
docents el 9 de gener de 2021. 

 

Més informació al web de la Generalitat:  
https://web.gencat.cat/ca/activem/restriccions-territorials/catalunya/ 

 


