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Resum sintètic de les condicions de la fase 1 del Pla 

per a la transició cap a la nova normalitat 

 

 Mesures específiques de distanciament, higiene i prevenció per a totes les 

activitats. 

 Mesures per garantir la protecció dels treballadors en el seu lloc de treball i per 

evitar la concentració de persones. Es manté la preferència pel teletreball. 

  

 Mobilitat: 

-. Es permet la lliure circulació per la província, illa o unitat territorial a efectes 

del procés de desescalada. 

 

-.Es pot admetre el desplaçament a altres  territoris per motius sanitaris, 

laborals, professionals o empresarials, de retorn al lloc de residència familiar, 

assistència i cura de gent gran, dependents o persones amb discapacitat, 

causa de força major o situació de necessitat, o qualsevol altra d’anàloga 

naturalesa. 

 

-. Els grups haurien de ser d’un màxim de deu persones, respectant les 

distàncies de seguretat, a excepció de les persones convivents. 

  

 Vetlles i enterraments: 

- Vetlles: un màxim de 15 persones en espais a l’aire lliure i de 10 persones en 

espais tancats. 

 

- Enterraments: màxim de 15 persones i el ministre de culte o figura assimilada. 

  

 Llocs de culte: S’hi permet l’assistència sempre que no s’hi superi un màxim 

del terç del seu aforament. 

  

 Comerç minorista i prestació de serveis: 

- Reobertura, amb aforament limitat a un 30% (limitació no aplicable als 

comerços que han pogut obrir des de l’inici de l’estat d’alarma) de tots els 

establiments de comerç minorista amb una superfície de fins a 400m2, o bé de 

superfície superior però amb l’espai obert limitat a aquest llindar. Se 

n’exceptuen els establiments que estiguin situats dins de centres comercials 

sense accés directe i independent a la via pública. 
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- Reobertura, mitjançant el sistema de cita prèvia, dels concessionaris 

d’automoció, de les estacions d’inspecció tècnica de vehicles i els centres de 

jardineria i vivers de plantes, amb independència de la seva superfície. 

 

- Reobertura de les entitats concessionàries de joc públic d’àmbit estatal. 

 

- Reobertura dels mercats a l’aire lliure, o de venda no sedentària a la via 

pública: 

Preferència per als de productes alimentaris o de primera necessitat. 

1. Els ajuntaments establiran requisits de distanciament entre les parades i 

condicions de delimitació del mercat. 

2. En tot cas, una limitació del 25% de les parades habituals o autoritzades. 

3. Una  afluència inferior a un terç de l’aforament habitual. 

4. Alternativament es podrà procedir a un augment de la superfície habilitada. 

  

 Reobertura de les terrasses a l’aire lliure d’hostaleria i restauració: 

- Ocupació màxima de 10 persones per taula o agrupació de taules. 

- El nombre de taules es limitarà a un 50% de les permeses l’any 

immediatament anterior per a la mateixa superfície.  

-Distància física d’almenys 2 metres entre taules i agrupacions de taules. 

-Possibilitat d’augmentar la superfície destinada a terrassa. 

  

 Serveis socials: 

- Garantia de la prestació efectiva de tots els serveis i prestacions recollits en el 

Catàleg de Referència de Serveis Socials aprovat pel Consell Territorial de 

Serveis Socials i del Sistema per a l’Autonomia i l’Atenció a la Dependència. 

 

- Prioritat de l’atenció telemàtica. Atenció presencial de qui ho necessiti. 

 

- Mesures de seguretat específiques per als serveis que impliquen contacte 

estret amb les persones ateses. 
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- En especial, cal garantir l’accés als serveis de teràpia, rehabilitació, 

atenció precoç i atenció diürna per a persones amb discapacitat i/o en 

situació de dependència. 

  

 Educació: centres educatius i universitaris. 

- Obertura per a la desinfecció i condicionament. 

- Realització de funcions administratives. 

- Reobertura dels laboratoris universitaris. 

  

 Recuperació de l’activitat alentida en les instal·lacions cientificotècniques i de la 

celebració de seminaris, congressos i esdeveniments en l’àmbit de la recerca, 

el desenvolupament i la innovació. 

  

 Biblioteques públiques de les xarxa estatal, autonòmica, municipal i 

universitària: 

- Represa de les activitats de préstec i devolució d’obres. 

 

- Lectura en sala. 

 

- Informació bibliogràfica i bibliotecària. 

  

 Reobertura dels museus: 

- Visita de la col·lecció i de les exposicions temporals. 

 

- Un terç  de l’aforament de cada sala i espai públic. 

  

 Obertura al públic dels locals i establiments en que es desenvolupen 

actes i espectacles culturals: 

- Un terç de l’aforament. 

- Màxim de 30 persones en espais tancats i un màxim de 200 persones a l’aire 

lliure. 

- Mesures específiques de distanciament, higiene i prevenció. 
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 Pràctica esportiva: 

- Obertura de centres d’Alt Rendiment. 

- Entrenament mitjà en Lligues professionals. 

- Obertura d’instal·lacions esportives a l’aire lliure: 

1. L’activitat esportiva requerirà la concertació de cita prèvia amb l’entitat gestora 

de la instal·lació. 

2. Pràctica esportiva individual o modalitats per parelles sense contacte físic. 

3. 30% de l’aforament. 

4. Accés dels esportistes amb un entrenador si se n’acredita la necessitat. 

 - Obertura d’instal·lacions i centres esportius, de titularitat pública o privada, 

per a la pràctica esportiva individual: 

1. No s’obriran vestidors ni dutxes. 

2. Màxim atenció a una persona per entrenador i torn. 

3. Activitat per torns. 

4. Màxim un 30% 

5. Pràctica individual amb cita prèvia. 

 Condicions per a la realització de produccions audiovisuals. 

  

  Condicions per a la reobertura d’hotels i establiments turístics: 

- Serveis de restauració i cafeteria quan sigui necessari per a la correcta 

prestació del servei d’allotjament. 

- Exclusivament per als propis hostes.  

- El servei no es podrà prestar en les zones comunes. 

- No s’hi permet l’ús de piscines, spas, gimnasos, miniclubs, zones infantils, 

discoteques, salons d’esdeveniments, i anàlegs. 

  

 Activitats de turisme actiu i de natura. 

- Grups de fins a deu persones. 

- Concertació de les activitats preferentment per cita prèvia. 

- No es podran realitzar en establiments o locals destinats aquesta activitat. 
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 Activitat cinegètica i pesca esportiva i recreativa.  

Permeses, amb manteniment de distància de seguretat i mesures d’higiene i 

prevenció. 

 Condicions per al desenvolupament d’activitats de formació pràctica presencial 

per a personal ferroviari. 

 

La fase 1 es troba regulada a l’Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la 

flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la 

declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición 

hacia una nueva normalidad.  

Enllaç al text consolidat: https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/09/snd399/con 
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