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22 abril 2020 

 
1. NOVETATS EN LA DESESCALADA D’APLICACIO A TOTES LES FASES  

 

➢ Navegació marítima 
 

• Es mantenen les restriccions d’entrada de creuers procedents de qualsevol port. 

• No es permet l’entrada de vaixells o embarcacions d’esbarjo estrangeres que no 

tinguin port d’estada a Espanya, excepte en cas de que la tripulació a bord sigui 

només professional. 

• El trasllat d’embarcacions d’esbarjo a instal·lacions de drassanes, escars, tallers de 

reparació o similars per a fer treballs de manteniment o reparació, o per motius de 

compravenda, entre les diferents províncies, illes o unitats territorials es realitzarà 

de la següent manera: 

a) Els trasllats de les embarcacions seran efectuats pel personal adscrit a l'empresa 
o per la tripulació habilitada i contractada per aquesta empresa i sense passatgers a 
bord. 
 
b) Abans de procedir al trasllat, es presentarà a través de la seu electrònica del 
Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana una declaració responsable en la 
qual es comuniqui a la capitania marítima corresponent el trasllat a realitzar, a 
efectes informatius, doncs no caldrà esperar autorització. 
 
En cas de territoris en Fase 0, aquest trasllat podrà efectuar-se per part del 
propietari de l’embarcació, sempre que es produeixi dins del terme municipal on 
resideixi. Abans de procedir al trasllat, haurà de presentar la referida declaració 
responsable. 

 
 

➢ Municipis de menys de 10.001 habitants i la densitat de població inferior a 100 
habitants/ Km2 ( encara que es trobin en fase 0 o Fase 1) : Flexibilització 
restriccions 

 

• No seran d’aplicació les franges horàries a:  
- l’activitat física no professional a l’aire lliure  
- desplaçaments de la població infantil – menors 14 anys-. Els desplaçaments amb 

els menors ja es pot realitzar per tots els convivents a un mateix domicili.  
Aquestes activitats es podran fer fins a una distància de 5Km sempre que ho sigui 
dins la mateix regió sanitària.  
 

• Mercadillos a l’aire lliure: seran els Ajuntaments els que decidiran la obertura amb 
les corresponents garanties 
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• Establiments d’hostaleria i restauració  
Poden obrir aquests establiments per consum al local, excepte discoteques i bars 
d’oci nocturn, en les mateixes condicions que es pot fer a la Fase 2. ( capacitat 
màxima 40% i compliment distàncies seguretat i condicions higiene) 
 

• Llibertat de circulació: En aquests municipis tot i que es trobin en la Fase 1 es podrà 
circular per la regió sanitària 
 

• Activitat esportiva: Es d’aplicació la regulació per la Fase 2 

 

2. MODIFICACIONS NORMATIVA FASE 1 
 

➢ Establiments i locals comercials minoristes  
 
Si els Establiments superen la superfície útil de 400m2 poden acotar l’espai que es reobri 
al públic, ajustant-lo a aquesta superfície, mantenint la capacitat màxima al 30%. 
Aplicable també als establiments i locals dins parcs o centres comercials 

 

3. FASE 2 (Ordre Ministeri Sanitat SND 414/2020 de 16 de maig) 
 

➢ Llibertat de circulació i reunions socials 
 
• Es podrà circular lliurament per la regió sanitària  

• Activitat física no professional:  
- Persones fins a 70 anys:  podran realitzar activitat física no professional a l’aire 

lliure en qualsevol franja horària a excepció de la franja reservada als majors 
70 anys 

- Majors 70 anys i persones vulnerables: franja compresa entre les 10:00h i les 
12:00h i les 19:00h i les 20:00h  

• Reunions amb familiars i amics fins a 15 persones 

Les CCAA i les ciutats autònomes poden acordar que en el seu àmbit aquestes franges 
comencin fins dues hores abans i acabin fins dures hores després, sempre i quan la durada 
total de les mateixes no s’incrementi. 

 

 

 



                                                                                                      
 

3 
 

 

➢ Activitat esportiva  
 

• Entrenament bàsic en lligues no professionals federades 

Els esportistes integrats en clubs que participin en lligues no professionals podran realitzar 
entrenaments de caràcter bàsic, dirigits a una modalitat esportiva específica, de manera 
individual i complint amb les corresponents mesures de prevenció i higiene 

Entrenament de caràcter bàsic individualitzat : s’entén l’entrament individualitzat adaptat a 
les necessitats de cada modalitat esportiva, que es desenvolupa en centres d’entrenament 
que disposin els clubs o en altre tipus d’instal·lacions que es trobin obertes al públic. Cal 
donar compliment a normes seguretat i higiene. 

La federació esportiva corresponent ha d’emetre la corresponent acreditació als esportistes 
que la integren, considerant-se a aquests efectes, la llicència esportiva suficient acreditació. 

• Esportistes professionals i esportistes d’alt nivell i d’alt rendiment 

S’amplia l’àmbit territorial en el que els esportistes federats poden realitzar entrenaments 
de manera individual, en espais a l’aire lliure, dues vegades al dia, entre les 6:00h i les 10:00h 
i entre les 20:00h i les 23:00h, a la regió sanitària, podent accedir als espais naturals 
necessaris, com mar, rius, entre d’altres. 

Les CCAA i ciutats autònomes poden acordar que en el seu àmbit territorial, les franges 
horàries previstes comencin dues hores abans i acabin dues hores després, sempre i quan 
no s’incrementi la durada total de les franges  

• Obertura instal·lacions cobertes ( entre d’altres gimnasos) 
 

- Es necessària cita prèvia ( s’organitzaran torns horaris, fora dels que no es podrà 
romandre a la instal·lació) 

- Es permet pràctica esportiva individual o aquelles que es puguin desenvolupar per un 
màxim de dues persones en cas de modalitats així practicades, respectant mesures 
seguretat i higiene 

- 30% capacitat 
- Pot accedir amb l’esportista un entrenador en el cas que resulti necessari 
- Es poden utilitzar els vestuaris respectant normes seguretat i higiene  

 

• Obertura de piscines per a ús esportiu cobertes o a l’aire lliure 
 

- L’activitat esportiva requerirà cita prèvia ( s’organitzaran torns horaris, fora dels que no 
es podrà romandre a la instal·lació) 

- Es permet pràctica esportiva individual o aquelles que es puguin desenvolupar per un 
màxim de dues persones en cas de modalitats així practicades, respectant mesures 
seguretat i higiene 
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- 30% capacitat, excepte quan la piscina es divideixi en carrils d’entrenament, que llavors 

només hi podrà haver una persona per carril. 
- Pot accedir un entrenador amb l’esportista 
- Es podran utilitzar els vestuaris 
- S’ha de donar compliment a mesures de desinfecció,  prevenció, seguretat i higiene 

que determina la normativa 
 

• Obertura piscines recreatives 
 

- Capacitat màxima 30%, sempre que sigui possible respectar la distància de seguretat 
entre usuaris de 2m. 

- Cal cita prèvia ( s’organitzaran torns horaris, fora dels que no es podrà romandre a la 
instal·lació) 

- Caldrà portar a terme mesures de desinfecció, higiene i prevenció que determina la 
normativa. Neteja almenys tres vegades al dia 
 

➢ Platges 

El trànsit i permanència a les platges es podrà fer d’acord amb la normativa relativa a la 
circulació pròpia de la Fase 2.  

S’ha de garantir la distància de seguretat de 2m.  

Es permet la pràctica d’activitats esportives, professionals o d’esbarjo, sempre que es 
puguin portar a terme individualment i sense contacte físic,  amb distància mínima de 2m 
entre participants 

➢ Condicions per al desenvolupament de les activitats de turisme actiu i de 
naturalesa 

S’augmenta fins a  grups de fins a 20 persones, les persones que poden gaudir del turisme 
i activitats de naturalesa, en les mateixes condicions que el que es va determinar a l’Ordre 
SND 399/2020 de 9 de maig per la Fase 1. 

➢ Locals hostaleria i restauració pel consum al local  
 
- Poden obrir-se, per consum al local,  excepte discoteques i bars d’oci nocturn 
- Capacitat màxima 40%  
- Distància de 2 m entre taules o agrupacions taules. Les taules o agrupació de taules 

que s’utilitzin ho seran en funció del numero de persones, permetent que es respecti 
la distancia mínima de seguretat interpersonal 

- No s’admet autoservei en barra per part del client 
- Prestació servei a les terrasses: capacitat màxima 50% de les taules permeses. Es pot 

incrementar amb permís  de l’ajuntament, respectant la proporció del 50% entre 
taules i superfície disponible i portant a terme un increment proporcional de l’espai 
per a vianants en el mateix tram de la via pública en la que s’ubiqui la Terrassa. 
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➢ Obertura zones comuns d’hotels i allotjaments turístics 

Es podran obrir les zones comuns dels hotels i allotjaments turístics, sempre que no 
superin 1/3 de la seva capacitat 

➢ Establiments i locals comercials minoristes  

Poden obrir, amb independència de la superfície útil de exposició i venda si: 

- Es redueix al 40% la capacitat total de l’establiment i local comercial. ( si son varies 
plantes la presencia de clients a cada planta ha de guardar aquesta proporció) 

- Cal adoptar les mesures d’higiene i seguretat pertinents 
 

➢ Celebració de congressos, trobades, reunions de negocis i conferències 
 
Es permet per qualsevol entitat pública o privada i a aquest efecte es procedirà a 
l’obertura de pavellons de congressos, sales conferències, sales multi ús i altres 
establiments i instal·lacions similars. S’ha de garantir distància seguretat, i no es pot 
superar xifra de 50 assistents. S’han de prendre mesures seguretat i higiene. 

 

➢ Mercadillos 
 
1/3 dels llocs habituals o autoritzats  
 

➢ Centres i parcs comercials 

 
Poden obrir si es garanteix 
- Limitació de la capacitat al 30% a les zones comunes 
- Limitació al 40% de la capacitat en cada establiment comercial 
- No es permet la permanència dels clients a les zones comunes 
- No es poden utilitzar zones recreatives com zones infantils, ludoteques o àrees de 

descans, que han de romandre tancades 
- S’ha de donar compliment a les condicions d’higiene i seguretat establertes 

 

➢ Mesures d’higiene als Establiments i locals amb obertura al públic 
 
- Han de fer neteja i desinfecció dues vegades al dia de les instal·lacions amb especial 

atenció a les superfícies de contacte més freqüent com poms porta, mostradors, 
mobles, passamans, maquines dispensadores, sols, telèfons, penjadors, carros i 
cistells, aixetes i altres elements similars  

- Mesures d’higienes i protecció pels treballadors i clients 
- Mesures higiene per peces de roba 

 

 


