
Cap de setmana: 
Confinament municipal 
De divendres a les 06 h a dilluns 
a les 06 h

Noves mesures per aturar 
l’increment de casos de la COVID-19

Lloret de Mar

www.lloret.cat/covid19

Mobilitat

Restricció de mobilitat 
nocturna entre les 22 h i 
les 06 h

Confinament perimetral de tot Catalunya,
excepte mobilitat essencial
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Serveis i comerç

30% de l’aforament en 
comerç de menys de 
800 m² i  mercat

Distància
mínima entre
clients.

Tancats: 
Centres comercials, excepte farmàcies, ortopèdies, 
òptiques, centres veterinaris i alimentació que es trobin a 
dins.
Tancats: Serveis de bellesa, excepte perruqueries.
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Restauració i hosteleria

Tancats: només està 
permès el lliurament a 
domicili o la recollida a
l’establiment amb cita 
prèvia. 

Repartiment a domicili: 
fins a les 23 h

 50% de l’aforament als
espais comuns dels hotels
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Treball

Flexibilitat horària per evitar 
hores puntes
Limitar la mobilitat laboral 

Afavoriment del teletreball, excepte 
quan no sigui possible

Evitar la coincidència massiva als 
espais de treball
Suspesos: congressos, convencions i fires 
comercials
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Universitats i escoles

Repartiment a domicili: 
fins a les 23 h

Batxillerat i cicles formatius: reducció de 
l’activitat presencial

Oberts: escoles i instituts

Universitats: la docència teòrica ha de ser 
en format virtual

Suspeses: activitats extraescolars i esporti-
ves no organitzades pels centres educatius
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Activitats culturals i recreatives
Oberts: 
museus i sales d’exposició al                    d’aforament.
Oberts: 
Parcs infantils (se’n pot fer ús fins a les 20:00 h)
Tancats: 
Espais infantils lúdics interiors, festes majors, bingos,
casinos i sales de joc
Tancats: 
Cinemes, teatres, auditoris i sales de concerts

33%
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Esports
Tancades: 
Instal·lacions esportives a excepció d’entrenaments i
competicions professionals

Esports individuals: 
Permesos a l’aire lliure entre municipis termeners

Únicament el servei de préstec i retorn de documents i 
d’informació bibliogràfica

Biblioteques
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Actes religiosos i cerimònies civils

Social

30% de l’aforament 
31 d’octubre i 1 de 
novembre: sense restricció 
de mobilitat als cementiris 

Màxim reunions de 6 persones

Bombolles de convivència i bombolles 
ampliades habituals


