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972 419 010

Quan no puc sortir de casa?
Estan prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les 
vies públiques entre les 22 i les 6 hores. 
En quins casos no s’apliquen les restriccions de mobi-
litat nocturna?
- Assistència a serveis sanitaris i socials
- Obligacions laborals, professionals, empresarials, institu-

cionals o legals que no es puguin fer telemàticament
- Retorn al domicili des de centres educatius i de les activi-

tats culturals permeses i recollida a l'establiment en els 
serveis de restauració d’acord amb els horaris de tanca-
ment establerts

- Retorn de l’exercici de dret de manifestació i participació 
política

- Atenció de persones amb necessitats o vulnerables
- Desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de 

menors d’edat en cas de progenitors separats, divorciats 
o amb residència a llocs diferents

- Actuacions urgents davant dels òrgans judicials que no 
es puguin fer telemàticament

- Cura de mascotes i animals de companyia durant el 
temps imprescindible i sempre de manera individual en la 
franja horària compresa entre les 04.00 i les 06.00 hores

- Causes de força major o situació de necessitat deguda-
ment acreditades

Puc quedar amb coneguts, amics o familiars?
Les reunions i trobades familiars i de caràcter social estan 
limitades a un màxim de 6 persones i 2 bombolles de convi-
vència. La limitació a 6 persones no afecta una única 
bombolla de convivència. Recomanació de limitar les 
reunions i trobades en espais tancats, inclosos els domici-
lis, en les visites a persones amb dependència o situació de 
vulnerabilitat, i que les persones que visiten siguin sempre 
de la mateixa bombolla de convivència. 
 
Estan permesos els casaments, serveis religiosos, 
celebracions i enterraments?
Sí, aquests han de limitar l’assistència al 30% de l’afora-
ment amb un màxim de 1.000 persones, sempre que siguin 
a l’aire lliure o en espais tancats on s’apliquin les mesures 
de ventilació reforçada, el control d’accessos i aglomera-
cions i es desenvolupin de forma estàtica. En la resta de 
cerimònies i actes, que no tinguin ventilació reforçada, es 
manté el 30% d’aforament i un màxim de 500 persones. 
 
Es pot anar als parcs infantils i fer ús dels gronxadors, 
tobogans i altres jocs?
Sí, els parcs infantils de la ciutat de Girona estan oberts fins 
a les 20 h i s’ha de respectar una ocupació del 50%.
 

SOBRE MOBILITAT
Puc sortir de Catalunya?

No, s’ha decretat un confinament perimetral de tot 
Catalunya, excepte per la mobilitat essencial: 
- Assistència a serveis sanitaris i socials
- Obligacions laborals, professionals, empresarials, 

institucionals o legals que no es puguin fer telemàtica-
ment

- Educació
- Retorn al lloc de residència per causes justificades
- Atenció de persones amb necessitats o vulnerables 

(gent gran, menors, dependents, persones amb discapa-
citat o persones especialment vulnerables)

- Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances per 
a gestions que no es puguin fer telemàticament o 
estacions de proveïment en territoris limítrofs (municipis 
que tens al costat)

- Assistència a centres universitaris, docents i educatius, 
incloses les escoles d’educació infantil

- Actuacions davant dels òrgans públics, judicials o 
notarials que no es puguin fer telemàticament

- Renovació de permisos i documentació oficial, i altres 
tràmits administratius inajornables que no es puguin fer 
telemàticament

- Realització d'exàmens o proves oficials inajornables
- Dret de manifestació i participació política
- Permisos i visites penitenciaries
- Desplaçaments per al desenvolupament de les competi-

cions esportives autoritzades
- Causes de força major o situació de necessitat deguda-

ment acreditades

Puc sortir de la comarca?
No, s’ha establert un confinament comarcal durant tota la 
setmana en els desplaçaments interns, amb l’única excep-
ció de la mobilitat essencial descrita anteriorment i per a 
activitats docents, activitats d'intervenció socioeducativa 
per a l’atenció i formació a persones amb discapacitats, 
necessitats especials o vulnerabilitat que comportin 
sortides del centre educatiu, i d’activitats de l’àmbit del 
lleure educatiu permeses a totes les etapes, sempre que 
no impliquin pernoctació. Només s'autoritza la pernoctació 
en les sortides quan es pugui garantir l'estanquitat dels 
grups bombolla escolars. 

Puc sortir de casa?
Es recomana limitar els desplaçaments fora del domicili i la 
circulació per la via pública, respectant les mesures de 
protecció individual i col·lectiva. Desplaçaments basats en 
la bombolla de convivència. 

?PREGUNTES SOBRE LES MESURES PER
FRENAR LA COVID-19 A LA CIUTAT DE GIRONA
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Quan no es pot anar a l'escola?
En cas d’estar aïllat per donar positiu en COVID-19, estar a 
l’espera de resultat de PCR, conviure amb una persona 
diagnosticada i estar en quarantena domiciliària. 

     SOBRE CULTURA
Quines són les restriccions en la celebració d’activi-
tats culturals d’arts escèniques i musicals o cinema?
Els teatres, cinemes, auditoris o similars poden obrir amb 
un 50% d’aforament i un màxim de 1.000 persones 
assegudes per sessió o actuació, sempre que sigui a l’aire 
lliure o en espais tancats on s’apliquen les mesures de 
ventilació, el control d’accessos i aglomeracions i l’assigna-
ció prèvia de seients. En la resta d’activitats, que no dispo-
sin de ventilació reforçada, es manté l’aforament del 50% i 
el màxim de 500 persones assegudes. Es permeten activi-
tats culturals que quedin fora de la programació habitual.

Les activitats de cultura popular i tradicional com Sant 
Jordi estan permeses?
Sí, sempre que siguin estàtiques, es facin en un espai 
perimetrat o en espais tancats, s’hi apliquin les mateixes 
limitacions d’aforament que a les activitats culturals d’arts 
escèniques i musicals i els assistents estiguin asseguts.  

Poden obrir les sales de concert, els restaurants musi-
cals, cafès teatre i cafès concert?
Es permet l’obertura de les sales de concert sense servei 
de bar. També es permet l’obertura de restaurants 
musicals, cafès teatre i cafès concert amb les mateixes 
condicions que la restauració. Totes les activitats culturals 
han de ser amb públic assegut.

A quina hora han d’acabar les activitats culturals?
A les 22 h. Es permet el retorn posterior a les 22 h.

Poden obrir els museus, galeries d’art, arxius i bibliote-
ques? 
Sí, amb un límit d’aforament del 50%. També es permeten 
les activitats culturals amb assistència de públic en aquests 
espais.

Es poden fer gales, cerimònies de lliurament de premis 
i festivals?
Sí, aquestes activitats extraordinàries estan permeses.

Què es pot fer als centres cívics?
Es permeten les activitats cíviques i comunitàries presen-
cials en els equipaments cívics si es fan a l’aire lliure en 
grups de màxim 6 persones i si són físiques o d’entrenament 
de la memòria, per a persones majors de 60 anys. També es 
permeten els programes i activitats d’intervenció socioedu-
cativa i els programes de suport juvenil, així com aquelles 
altres activitats d’intervenció social i personal permeses, 
com menjadors de caràcter social, perruqueria o podologia.
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la bombolla de convivència. 

Els parcs i jardins de la ciutat estan oberts?
Sí, estan oberts fins a les 20h (el parc del Migdia, els 
jardins John Lennon, els jardins dels Alemanys, els jardins 
de la Muralla, els jardins de la Devesa i els jardins de la 
Francesa). Ara bé, es demana a la ciutadania que respecti 
les normes de seguretat sanitàries marcades per la Gene-
ralitat de Catalunya. El parc de la Devesa i les hortes de 
Santa Eugènia es mantenen oberts. 

SOBRE TRANSPORT
El transport públic funciona amb normalitat?
Sí, de moment les línies d’autobús funcionen dins el seu 
horari habitual, igual que la Girocleta. Els usuaris del trans-
port públic s’han d’abstenir d’activitats que comportin 
treure’s la mascareta, com menjar.

Quantes persones poden anar dins el taxi?
Ocupació de taxis i VTC: màxim 5 persones i conductor 
(segons capacitat del vehicle), amb seient lliure al costat 
del conductor.

       SOBRE EDUCACIÓ

Les escoles, instituts i universitats estan obertes? 
Es mantenen 100% presencials les classes d’educació 
infantil (llar d’infants i segon cicle), primària i secundària 
obligatòria. S’ha de reduir l’activitat presencial a batxillerat, 
cicles formatius i ensenyaments de règim general reglats. 
A les universitats l’ensenyament ha de ser a distància, 
excepte les pràctiques i les avaluacions, en què s’han 
d’extremar les mesures de prevenció. Es permet reprendre 
parcialment l’activitat presencial en el primer curs d’univer-
sitat i arribar a un aforament del 30%.    

Les extraescolars per es reprenen? 
Sí, es permeten les activitats extraescolars i l’esport 
escolar a les etapes d’infantil, primària, secundària, 
batxillerat i cicles formatius, amb limitació de grups de 6 
alumnes com a màxim, excepte en els casos que tots els 
alumnes siguin del mateix grup de convivència estable 
definits per a l’activitat lectiva.

Es permeten les activitats de lleure educatiu?
Sí, es permet el lleure educatiu a les etapes infantil, primària, 
secundària, batxillerat i cicles formatius, i també les activitats 
de lleure inclusiu dirigides a persones amb discapacitats, 
amb limitació de grups de 6 persones com a màxim.

Quins són els requisits d'accés als centres escolars 
mentre duri l'emergència sanitària?
Per poder accedir als centres, les famílies han de verificar 
que els infants no presenten símptomes compatibles amb 
la COVID-19 ni una temperatura superior al 37,5ºC.
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Els mercats de marxants de la Devesa i de Santa Eugè-
nia - Can Gibert del Pla funcionen com sempre?
S’han intensificat els controls per garantir el compliment de 
les distàncies de seguretat i mesures d’higiene que ja 
estaven actualment en vigor. El mercat del pont de Pedra 
també compta amb mesures addicionals.

Poden obrir els salons de jocs, casinos i sales de bingo?
Sí, es permet l’obertura al públic de salons de jocs, casinos 
i sales de bingo amb les condicions següents: limitació de 
l’aforament al 30% de l’autoritzat, un màxim de 100 perso-
nes, sense serveis complementaris de bar i de restauració, 
ventilació, disposició dels clients en grups de màxim 6 
persones i 2 metres entre grups i control de flux en els 
accessos i les zones de mobilitat que evitin aglomeracions. 
Es permet un màxim de 250 persones si no se supera el 
límit de l'aforament del 30% i si es compleixen les condi-
cions reforçades de ventilació i qualitat de l'aire.
 

SOBRE RESTAURACIÓ I
HOSTALERIA

Els restaurants, bars, cafeteries i altres establiments de 
preparació i/o venda de menjars i begudes poden obrir? 
Sí, es permet el servei i consum en els establiments de les 
7.30 a les 17 hores ininterrompudament. Fora d’aquest 
horari l’establiment només pot dur a terme activitat de 
restauració per servir a domicili fins a les 23.00 hores o per a 
la recollida dels clients a l’establiment fins a les 22.00 hores. 
Màxim grups de 4 persones o bombolles de convivència 
(sense límit). Consum sempre a taula. Distància mínima 
senyalitzada de 2 metres entre persones de diferents taules 
o grups de taules. Distància d’1 metre entre persones d’una 
mateixa taula, excepte persones de la bombolla de convi-
vència. Ús permanentment de la mascareta, només es pot 
treure per menjar i beure. 

Els establiments de restauració dels centres comercials 
poden obrir?
No, els establiments de restauració ubicats a centres 
comercials han de romandre tancats. 

Quin aforament s’ha establert?
A l’interior dels establiments de restauració un 30% de 
l’aforament i garantia de ventilació. A les terrasses no hi ha 
limitació específica d’aforament però s’ha de mantenir la 
distància entre taules i senyalització a terra.

A quina hora ha de finalitzar el servei de menjar per 
emportar i a domicili?
El servei de menjar per emportar (anar a buscar la coman-
da al local) ha de finalitzar a les 22 hores i la restauració a 
domicili (que et portin el menjar a casa) ha de finalitzar a les 
23h. A la pàgina web girona.cat/turisme/restauracio trobaràs 
tots els restaurants, bars i cafeteries que ofereixen aquests 
serveis a la ciutat de Girona.

SOBRE TURISME
Hi ha limitacions en els espais comuns dels hotels?
Sí, en els establiments hotelers, l'aforament dels espais 
comuns es limita al 50% de l'aforament autoritzat. 

Els bars i restaurants dels hotels poden obrir?
Els establiments d’hoteleria poden donar servei de restau-
ració exclusivament a les persones allotjades i també en 
horari de sopar fins a les 22.00 hores.

               SOBRE COMERÇ
Els comerços de la ciutat de Girona poden obrir amb 
normalitat?
Es permet l’obertura dels establiments al 30% de l’afora-
ment i els locals de més de 800 m2 han de limitar la super-
fície de venda a 800 m2. Aquestes restriccions no afecten 
el comerç essencial* (alimentació, begudes, productes 
higiènics, altres productes de primera necessitat, farmà-
cies, ortopèdies, òptiques, establiments dedicats a produc-
tes de telecomunicacions, serveis de perruqueria i d’estèti-
ca, centres de veterinària, centres de jardineria, llibreries i 
concessionaris d’automòbils).

A quina hora han de tancar els comerços i serveis?
Poden obrir fins a les 21 hores. Es recomana descarre-
gar-se l’aplicació lacompra per poder realitzar compres 
online als comerços de proximitat de la ciutat. L’hora de 
tancament del comerç d'alimentació i altres productes 
essencials és fins a les 22.00 hores com a màxim.
 
Els caps de setmana poden obrir els comerços?
Sí, està permesa l’obertura dels establiments durant el cap 
de setmana.

Poden obrir els centres comercials?
Sí, amb les condicions següents: un 30% de l’aforament; 
control d’aforament i fluxos tant en els establiments i locals 
com en els accessos, inclosos els aparcaments; es restrin-
geix l’accés i l’ús de les zones recreatives, com ara zones 
infantils, ludoteques o àrees de descans; i s’ha de garantir 
en tot moment una bona ventilació. Tanmateix, es mante-
nen tancats els locals i establiments de restauració de dins 
els centres comercials. 

Es permet la compra i venda en línia?
Sí, es permet la venda per telèfon o internet amb recollida 
al local i amb repartiment a domicili. La ciutadania pot 
utilitzar el sistema de paqueteria intel·ligent Smart Point 
Girona. 

És segur anar a comprar al Mercat del Lleó?
Sí, s’ha recuperat el control d’accés per limitar l’aforament 
màxim permès dins l’equipament.
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Quan no puc sortir de casa?
Estan prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les 
vies públiques entre les 22 i les 6 hores. 
En quins casos no s’apliquen les restriccions de mobi-
litat nocturna?
- Assistència a serveis sanitaris i socials
- Obligacions laborals, professionals, empresarials, institu-

cionals o legals que no es puguin fer telemàticament
- Retorn al domicili des de centres educatius i de les activi-

tats culturals permeses i recollida a l'establiment en els 
serveis de restauració d’acord amb els horaris de tanca-
ment establerts

- Retorn de l’exercici de dret de manifestació i participació 
política

- Atenció de persones amb necessitats o vulnerables
- Desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de 

menors d’edat en cas de progenitors separats, divorciats 
o amb residència a llocs diferents

- Actuacions urgents davant dels òrgans judicials que no 
es puguin fer telemàticament

- Cura de mascotes i animals de companyia durant el 
temps imprescindible i sempre de manera individual en la 
franja horària compresa entre les 04.00 i les 06.00 hores

- Causes de força major o situació de necessitat deguda-
ment acreditades

Puc quedar amb coneguts, amics o familiars?
Les reunions i trobades familiars i de caràcter social estan 
limitades a un màxim de 6 persones i 2 bombolles de convi-
vència. La limitació a 6 persones no afecta una única 
bombolla de convivència. Recomanació de limitar les 
reunions i trobades en espais tancats, inclosos els domici-
lis, en les visites a persones amb dependència o situació de 
vulnerabilitat, i que les persones que visiten siguin sempre 
de la mateixa bombolla de convivència. 
 
Estan permesos els casaments, serveis religiosos, 
celebracions i enterraments?
Sí, aquests han de limitar l’assistència al 30% de l’afora-
ment amb un màxim de 1.000 persones, sempre que siguin 
a l’aire lliure o en espais tancats on s’apliquin les mesures 
de ventilació reforçada, el control d’accessos i aglomera-
cions i es desenvolupin de forma estàtica. En la resta de 
cerimònies i actes, que no tinguin ventilació reforçada, es 
manté el 30% d’aforament i un màxim de 500 persones. 
 
Es pot anar als parcs infantils i fer ús dels gronxadors, 
tobogans i altres jocs?
Sí, els parcs infantils de la ciutat de Girona estan oberts fins 
a les 20 h i s’ha de respectar una ocupació del 50%.
 

SOBRE MOBILITAT
Puc sortir de Catalunya?

No, s’ha decretat un confinament perimetral de tot 
Catalunya, excepte per la mobilitat essencial: 
- Assistència a serveis sanitaris i socials
- Obligacions laborals, professionals, empresarials, 

institucionals o legals que no es puguin fer telemàtica-
ment

- Educació
- Retorn al lloc de residència per causes justificades
- Atenció de persones amb necessitats o vulnerables 

(gent gran, menors, dependents, persones amb discapa-
citat o persones especialment vulnerables)

- Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances per 
a gestions que no es puguin fer telemàticament o 
estacions de proveïment en territoris limítrofs (municipis 
que tens al costat)

- Assistència a centres universitaris, docents i educatius, 
incloses les escoles d’educació infantil

- Actuacions davant dels òrgans públics, judicials o 
notarials que no es puguin fer telemàticament

- Renovació de permisos i documentació oficial, i altres 
tràmits administratius inajornables que no es puguin fer 
telemàticament

- Realització d'exàmens o proves oficials inajornables
- Dret de manifestació i participació política
- Permisos i visites penitenciaries
- Desplaçaments per al desenvolupament de les competi-

cions esportives autoritzades
- Causes de força major o situació de necessitat deguda-

ment acreditades

Puc sortir de la comarca?
No, s’ha establert un confinament comarcal durant tota la 
setmana en els desplaçaments interns, amb l’única excep-
ció de la mobilitat essencial descrita anteriorment i per a 
activitats docents, activitats d'intervenció socioeducativa 
per a l’atenció i formació a persones amb discapacitats, 
necessitats especials o vulnerabilitat que comportin 
sortides del centre educatiu, i d’activitats de l’àmbit del 
lleure educatiu permeses a totes les etapes, sempre que 
no impliquin pernoctació. Només s'autoritza la pernoctació 
en les sortides quan es pugui garantir l'estanquitat dels 
grups bombolla escolars. 

Puc sortir de casa?
Es recomana limitar els desplaçaments fora del domicili i la 
circulació per la via pública, respectant les mesures de 
protecció individual i col·lectiva. Desplaçaments basats en 
la bombolla de convivència. 
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Puc demanar menjar per emportar i consumir-ho a una 
plaça o jardí?
No es permet consumir aliments ni begudes en espais 
públics, excepte sortides escolars.

Poden obrir les discoteques i karaokes?
No. Se suspèn l'obertura al públic de discoteques, 
karaokes i discoteques de joventut.

      SOBRE ESPORT 
Es pot realitzar pràctica esportiva a l’aire lliure? 
Sí, la pràctica física i esportiva a l’aire lliure es pot desen-
volupar de forma individual, amb convivents o en grups de 
màxim sis persones i 2 bombolles de convivència.

Les instal·lacions i equipaments esportius tancats, 
com ara els pavellons o les piscines, poden obrir?
Sí, es permet l’obertura d’equipaments esportius en 
espais tancats amb un aforament del 30% i s’ha de 
concertar cita prèvia. A les piscines, s’incrementa l’ocupa-
ció permesa al 50% de l’aforament autoritzat.

I els equipaments esportius a l’aire lliure?
Sí, poden obrir amb un aforament del 50%. 

Amb quines condicions poden obrir les instal·lacions 
esportives tancades o a l’aire lliure?
S’ha d’establir un control d’accés; garantir una bona 
ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural 
o altres sistemes de ventilació.

Estan oberts els vestidors dels equipaments espor-
tius?
Sí, es poden utilitzar sempre que sigui necessari per a les 
persones usuàries i amb caràcter preferent per a les 
persones usuàries de les piscines.

Es poden fer activitats esportives en grup?
Sí. En les instal·lacions i equipaments a l’aire lliure, es 
permet un aforament del 50% i realitzar activitats grupals 
sense limitació a 6 persones i sense necessitat de masca-
reta. En els equipaments en espais tancats que tinguin 
una ventilació reforçada, es permeten activitats grupals 
de més de 6 persones amb el límit de l’aforament al 30% 
i l’ús de mascareta. Si no es garanteix la ventilació 
reforçada, s’ha de mantenir el límit de grups de 6 perso-
nes inclòs monitor/a. Aquesta limitació no afecta les activi-
tats esportives federades ni l’esport escolar, en què es pot 
entrenar en els grups estables habituals i participar en les 
competicions permeses, sempre amb subjecció al pla 
sectorial corresponent.

He de portar mascareta quan faig esport?
No cal portar mascareta durant la pràctica esportiva però 
sí en els espais tancats, excepte a les piscines.

Es poden disputar partits de futbol, bàsquet, tenis, 
hoquei...?
Sí, es permeten totes les competicions federades.

Pot assistir públic en els partits?
Sí, es permet el públic a les competicions esportives amb 
limitació d’aforament del 50% a l’aire lliure i 30% en 
espais tancats, excepte a les competicions d’àmbit 
estatal i internacional de futbol i bàsquet de caràcter 
professional, que es mantenen sense públic.

A quina hora han de tancar les instal·lacions i 
equipaments esportius?
Es permet l’admissió fins a les 21 h i l’ús més enllà 
d’aquesta hora sempre que no s’incompleixi el confina-
ment nocturn.

Estan obertes al públic les pistes esportives que 
estan a l’aire lliure?
No, no es permet l’ús d’instal·lacions i equipaments 
esportius no supervisats, inclòs les pistes i els camps 
d’esports públics a l’aire lliure. Les pistes d’skate, els 
parcs de salut i els parcs de cal·listènia també estan 
tancats i no es poden utilitzar.

    SOBRE LABORAL
Puc anar a treballar?
Sí, però s’ha de prioritzar el treball a distància i reforçar 
el control dels espais comuns. S’han d’adoptar mesures 
organitzatives en les condicions de treball i mesures de 
neteja i desinfecció.

Què passa amb els congressos, convencions i fires 
comercials previstes?
Se suspèn la celebració presencial d’aquest tipus 
d’esdeveniments.

Puc anar a l’Ajuntament a fer un tràmit?
Es demana a la ciutadania que tots els tràmits amb 
l’Ajuntament es facin en línia i només es vagi al consistori 
per circumstàncies imprescindibles. Cal recordar també 
que per qualsevol dubte es pot trucar al telèfon d’infor-
mació ciutadana, el 972 419 010.
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