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01 juny 2020 

 
1. NOVETATS EN LA DESESCALADA D’APLICACIO A FASE II i FASE III  

 

➢ NAVEGACIÓ i ALTRES ACTIVITATS NÀUTIQUES D’ESBARJO I ESPORTIVA ( 
Ordre SND/487/2020)  

FASE 2 

• Es permet la navegació d’esbarjo  a les persones que es trobin a la mateixa regió 

sanitària a la que està amarrada l’embarcació. 

• S’amplia l’ocupació a bord de l’embarcació al 75% de les persones autoritzades en 

els certificats de l’embarcació, excepte si son persones que conviuen en el mateix 

domicili, en quin cas es pot arribar al 100% de l’ocupació. 

• En qualsevol cas el número de persones a bord no pot excedir de 10.  

• Xàrter nàutic: Es podran llogar, inclòs l’arrendament nàutic, embarcacions d’esbarjo, 

motos nàutiques i artefactes nàutics d’esbarjo, per part de persones que es trobin a 

la mateixa regió sanitària on es trobi l’empresa de lloguer. 

• Motos nàutiques: Només pot anar una persona a bord, a no ser que siguin persones 

convivents, en quin cas, no podran superar el nombre de places autoritzades pel 

fabricant.  

• Pràctiques de navegació per a l’obtenció de títols que requereixin l’ús 

d’embarcacions: Les persones a bord de l’embarcació hauran de ser de la mateixa 

regió sanitària en la que està amarrada l’embarcació i no es podrà superar el 75% de 

les persones autoritzades en el certificat de l’embarcació, sense que en cap cas es 

pugui superar el nombre d’alumnes  especificat a l’article 15.8 del Real Decreto 

875/2014 de  10 octubre, pel que es regulen les titulacions nàutiques pel govern 

d’embarcacions d’esbarjo. 

• La navegació és limitarà a les aigües adjacents dels territoris de la regió sanitària, 

sempre que no es superin les limitacions o restriccions que continguin els respectius 

certificats, documents o títols dels bucs i embarcacions d’esbarjo, motos nàutiques i 

artefactes nàutics d’esbarjo, així com de les persones titulades que els governin.  

FASE 3 

 

• Es permeten totes les activitats nàutiques d’esbarjo, sense més limitacions que les 

regeixin amb caràcter general, com poden ser les de caràcter territorial i l’adopció 

de les mesures sanitàries de prevenció.  

• Les pràctiques de navegació per l’obtenció dels títols d’esbarjo es podran portar a 

terme sense restriccions en relació al numero de persones a bord, excepte la limitació 

en el nombre d’alumnes especificat a l’article 15.8 del Real Decret 875/2014 de 10 

de març 
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➢ TRANSPORT TURISTIC DE PASSATGERS ( Ordre SND/487/2020)  
 
En les unitats territorials ( regió sanitària a Catalunya) que s’hagi passat a la FASE 
2, els vaixells dedicats al transport turístic de passatgers, que no siguin de 
passatge tipus creuer, podran navegar i fondejar en les aigües adjacents 
d’aquests territoris. A Balears l’ocupació per aquest tipus de vaixells dedicats al 
transport turístic no podrà superar el 50% del número màxim de passatgers que 
figuren en els seus certificats.  

 

2. FASE 3 (Ordre Ministeri Sanitat SND 458/2020 de  30 de maig) 
 

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

• No quedarà reservada cap franja horària a cap col.lectiu.  

• Reunions amb familiars i amics fins a 20 persones 
 

➢ 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 la realització d’entrenaments tàctics no exhaustius dirigits a la modalitat 
esportiva específica, en petits grups de fins a un màxim de 20 esportistes , mantenint les 
distàncies de seguretat de 2m. i evitant situacions en les que es produeixi contacte físic.  

Si s’opta pel règim d’entrenament en concentració s’haurà de complir amb les mesures 
establertes per aquest tipus d’entrenament per les autoritats sanitàries i el Consejo Superior  
de Deportes.  

Els entrenaments es realitzaran, sempre que sigui possible, per torns, evitant superar el 50% 
de la capacitat que per l’esportista tingui la instal·lació.  

Poden assistir a les sessions entrenaments el personal tècnic necessari. ( no auxiliars ni 
utillers) 

Es podran utilitzar les vestuaris.  

A les sessions entrenament no podran assistir mitjans de comunicació.  

Es poden realitzar reunions tècniques de treball amb un màxim de 20 persones.  
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• Obertura instal·lacions  esportives a l’aire lliure, tancades o centres esportius  
 

- Es podrà realitzar activitat esportiva en grups de fins a 20 persones, sense contacte físic, 
i sempre que no es superi el 50% de la capacitat màxim permesa.  

- Serà d’aplicació el règim d’accessos, torns i neteja de l’Ordre SND399/2020 de 9 de maig.  
- No es necessària cita prèvia. 
- Els esportistes poden accedir a les instal·lacions acompanyats d’una persona diferent al 

seu entrenador.  
- 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 
- Es poden utilitzar els vestuaris i zones de dutxes respectant normes seguretat i higiene  

 

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

S’augmenta fins a  grups de fins a 30 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. 

➢ Activitats de lleure dirigides a la població infantil i juvenil  
En les activitats a l’aire lliure s’haurà de limitar el numero de participants al 50% de la 
capacitat màxima habitual de l’activitat, amb un màxim de 200 participants, inclosos 
monitors.  
En les activitats en espais tancats, s’ha de limitar el número de participants a 1/3 de la 
capacitat màxima habitual de l’activitat, amb un màxim de 80 participants, inclosos 
monitors. 
Durant el desenvolupament de les activitats s’haurà d’organitzar als participants en 
grups de màxim 10 persones, inclòs el monitor. 
 

➢ Locals hostaleria i restauració pel consum al local  
 
- Poden obrir-se, per consum al local,  excepte discoteques i bars d’oci nocturn 
- Capacitat màxima 50%  
- 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 

- Es permet consum a la barra sempre que es garanteixi separació mínima de 2 m. 
entre clients, o en el seu cas, grup de clients. 

- Prestació servei a les terrasses: capacitat màxima 75% de les taules permeses. Es pot 
incrementar amb permís  de l’ajuntament, respectant la proporció del 75% 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. 
Les CCAA i ciutats autònomes podran modificar la capacitat prevista sempre que 
aquesta no sigui inferior al 50% ni superior a 2/3 de la capacitat màxima. 
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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 el 50% 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 50% 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 80 assistents. S’han de prendre mesures seguretat i higiene. 

 

➢ Mercats de carrer 
 
½ dels llocs habituals o autoritzats  
 

➢ Centres i parcs comercials 

 
Poden obrir si es garanteix 
- Limitació de la capacitat al 40% a les zones comunes 
- Limitació al 50% de la capacitat en cada establiment comercial 
- Evitar aglomeracions a les zones comuns i recreatives, com poden ser infantils, 

ludoteques, zones descans, garantint distància interpersonal de 2m.  
- S’ha de donar compliment a les condicions d’higiene i seguretat establertes i 

distància interpersonal de 2m. 
 

➢ Mesures d’higiene als Establiments i locals amb obertura al públic 
 
- Han d’exposar al públic l’aforament màxim del local i assegurar aquest aforament i 

la distància de seguretat interpersonal de 2m. 
- Us lavabos i sales lactància han de complir condicions neteja i desinfecció de l’article 

6.5 d’aquesta Ordre. 
- Mesures d’higienes i protecció pels treballadors i clients 
- Mesures higiene per peces de roba 

 

 


