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Notícies
Mesures contra la COVID-19 vigents des del 15 d'octubre
L’actual situació epidemiològica favorable, juntament amb els avanços en la campanya de vacunació,
permeten realitzar una reducció significativa de les restriccions vigents en els darrers mesos.
Divendres, 15 d'octubre de 2021

Mesures contra la COVID-19 vigents des del 23 de setembre
L’actual situació epidemiològica, juntament amb els avanços en la campanya de vacunació, permeten
prorrogar, amb petites modificacions en l'àmbit de l'oci nocturn i la restauració, les restriccions vigents de
les últimes setmanes. Les restriccions seran revisables en funció de la situació epidemiològica i
assistencial. Aquestes mesures inclouen la reobertura de l'oci nocturn en espais interiors fins a les 3 de
la matinada i l'ampliació mitja hora de l'horari de restauració.
Dijous, 23 de setembre de 2021

Noves mesures per a contenir la Covid-19 a partir d'avui i fins al 23 de
juliol
A partir del 15 de juliol entren en vigor les noves mesures per prevenir els contagis de COVID-19 i
l’impacte negatiu de la variant delta que ha aprovat la Generalitat de Cataluya amb la intenció de limitar
la mobilitat i els contactes, sobretot en aquelles activitats socials que s’han vist més problemàtiques pel
seu incompliment a les mesures i recomanacions actuals. Els principals canvis respecte de les anteriors
resolucions afecten l’horari de les activitats, l’accés a espais públics i les reunions socials, entre d’altres.
Les noves mesures estaran vigents fins al 23 de juliol.
Dijous, 15 de juliol de 2021

Noves mesures contra la Covid-19 a partir del 9 de juliol
Davant l'increment generalitzat de positius per la COVID-19, i l'impacte negatiu de la variant delta, la
Generalitat de Catalunya ha aprovat noves mesures per prevenir els contagis. Entraran en vigor a partir
del 9 de juliol i estaran vigents durant 14 dies.
Dimecres, 7 de juliol de 2021

Mesures per a la contenció de la COVID-19 aplicables a partir del 4 de
juny a Catalunya
El 4 de juny entren en vigor noves mesures per a la contenció de la pandèmia provocada pel coronavirus
SARS-CoV-2. Malgrat la progressió del procés de vacunació, els indicadors epidemiològics i
assistencials recomanen mantenir restriccions en diferents àmbits de la vida social i laboral. Es preveuen
alguns canvis en àmbits com l’horari de restauració i cultura i l’aforament de comerç i grans
esdeveniments, entre altres.
Dijous, 3 de juny de 2021

Mesures per a la contenció de la COVID-19 aplicables a tot Catalunya
prorrogades fins al 8 de maig
Els indicadors epidemiològics i assistencials recomanen mantenir encara el gruix de les restriccions. Per
això, l’actual marc es mantindrà una setmana més, fins al 8 de maig, amb comptades modificacions en
els àmbits següents:
Divendres, 30 d'abril de 2021

Es prorroguen les mesures vigents per a la contenció de la COVID-19
fins al 26 d'abril
La Generalitat de Catalunya ha prorrogat per una setmana més, fins al 26 d’abril, les mesures
actualment vigents per a la contenció de la Covid-19 i que van ser aprovades el passat 9 d'abril. Els
indicadors epidemiològics i assistencials recomanen mantenir la reducció de la mobilitat i el gruix de les
mesures ja establertes. Per tant, es manté el tancament comarcal que afecta tot Catalunya, i les
trobades socials continuen limitades a un màxim de 6 persones. Es demana a la ciutadania prudència i
responsabilitat.
Divendres, 16 d'abril de 2021

Mesures per a la contenció de la COVID-19 aplicables a partir del 29 de
març a Catalunya
L’estancament dels indicadors epidemiològics i assistencials fan que a partir del dia 26 de març es
paralitzi l’obertura i es mantinguin les mesures aprovades el 15 de març, que romandran vigents fins el
proper dia 9 d’abril (inclòs).
Diumenge, 28 de març de 2021

Mesures per a la contenció de la COVID-19 aplicables a partir del 15 de
març a Catalunya
A partir del 15 de març entren en vigor algunes modificacions de les mesures especials de contenció de
la COVID-19.
Dilluns, 15 de març de 2021

Mesures per a la contenció de la COVID-19 aplicables a partir del 8 de
març a Catalunya
A partir del 8 de març entren en vigor algunes modificacions de les mesures especials de contenció de la
COVID-19.
Divendres, 5 de març de 2021

Modificacions de les mesures especials de contenció de la COVID-19 a
partir del dilluns 1 de març
A partir de dilluns 1 de març entren en vigor algunes modificacions de les mesures especials de
contenció de la COVID-19. Els canvis afecten directament l’obertura de centres comercials. El nou
paquet de mesures estarà vigent durant 7 dies, fins al 8 de març.
Dilluns, 1 de març de 2021

Modificacions de les mesures especials de contenció de la COVID-19 a
partir del dilluns 22 de febrer
A partir de dilluns 22 de febrer entren en vigor algunes modificacions de les mesures especials de
contenció de la COVID-19. Els canvis estaran vigents durant 7 dies, fins a l'1 de març. Algunes de les
novetats són l’obertura extraescolars infantil i primària, l’obertura educació en el lleure i l’obertura esport
escolar.
Dissabte, 20 de febrer de 2021

Noves mesures per a la contenció de la COVID-19 a partir del 8 de febrer
A partir d'avui dilluns 8 de febrer entren en vigor algunes modificacions de les mesures especials de
contenció de la COVID-19. Els canvis estaran vigents durant 14 dies, fins al 21 de febrer.
Dilluns, 8 de febrer de 2021

Es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció
del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya
En la línia de les darreres resolucions sobre l’assumpte, la Resolució SLT/133/2021, de 22 de gener,
publicada al DOGC de 23 de gener de 2021, prorroga les mesures en matèria de salut pública per a la
contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, regulades a la
Resolució SLT/67/2021, de 16 de gener (DOGC de 17/01/2021).
Les mesures adoptades entren en vigor avui 25 de gener de 2021, i s’han previst fins a les 00:00 hores del dia 8 de
febrer de 2021
Dilluns, 25 de gener de 2021

El Govern de la Generalitat prorroga les mesures anti-COVID fins al 24 de
gener
El PROCICAT ha decidit prorrogar set dies més les mesures de prevenció de la COVID-19 vigents amb
l’objectiu d’aturar la transmissió del virus. La pròrroga començarà dilluns 18 de gener i durarà fins al
diumenge 24 de gener
Divendres, 15 de gener de 2021

Mesures per a la contenció de la COVID-19 aplicables a partir del 7 de
gener a Catalunya
A partir del 7 de gener entren en vigor mesures especials per contenir les dades epidemiològiques a
Catalunya, que han experimentat un empitjorament generalitzat en les últimes setmanes. Els canvis
modifiquen alguns dels aspectes ja previstos en les resolucions generals anteriors.
A continuació es detalla tota la informació.
Dimarts, 5 de gener de 2021

Noves mesures per frenar la pandèmia per Covid-19, aplicables a partir
de dilluns 21 de desembre
A partir d’avui 21 de desembre entren en vigor noves mesures especials per contenir l’increment de
casos que s’ha produït en les últimes setmanes. El canvi afecta el període de Nadal i modifica alguns
dels aspectes de la seva celebració. Les mesures estaran vigents fins a l’11 de gener, amb una possible
revisió el dia 28 de desembre.
Dilluns, 21 de desembre de 2020

Flexibilització de les mesures el Tram 1 a partir del 14 de desembre
A partir del 14 de desembre es flexibilitzen les mesures del Tram 1. La situació epidemiològica actual,
però, ens obliga a continuar amb mesures especials de contenció de l'activitat laboral i social, de la
mobilitat i en matèria de salut pública per aturar la transmissió del virus de la COVID-19 i protegir la salut
de la població del territori.
Dilluns, 14 de desembre de 2020

