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Resum sintètic de les condicions de la fase 2 del Pla 

per a la transició cap a la nova normalitat 

 

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

per evitar la concentració de persones en determinats moments. 

 

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. 

 

 L’activitat física no professional de les persones de fins a 70 anys es podrà 

realitzar en qualsevol franja horària, amb l’excepció de les reservades per a 

majors de 70 anys. 

 

 

Vetlles i enterraments: 

 Vetlles: un màxim de 25 persones en espais a l’aire lliure i de 15 persones en 

espais tancats. 

 

 Enterraments: màxim de 25 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 50% 

del seu aforament. 

 

Cerimònies nupcials: màxim el 50% de l’aforament. 100 persones en espais a l’aire 

lliure i 50 persones en espais tancats. També aplicable a altres cerimònies religioses 

de caràcter social. 
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Comerç minorista i prestació de serveis: 

Reobertura de tots els establiments i locals comercials minoristes i d’activitats de 

serveis professional l’activitat dels quals s’hagués suspès arran de la declaració de 

l’estat d’alarma. 

Requisits: 

a) Reducció al 40% de l’aforament. Sempre distància mínima de 2 m entre clients.  

b)  Horari per al servei prioritari de majors de 65 anys. 

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

Els ajuntaments establiran requisits de distanciament entre les parades i condicions de 

delimitació del mercat. 

 Els ajuntaments podran donar preferència per a les parades de productes 

alimentaris o de primera necessitat. 

 En tot cas, una limitació a un terç de les parades habituals o autoritzades. 

 Afluència que garanteixi la distància de 2 metres. 

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

  

Reobertura de centres i parcs comercials: 

 Limitació de l’aforament de les zones comunes al 30%. 

 Limitació de l’aforament dels establiments al 40%. 

 No permanència de clients en zones comunes, només trànsit entre 

establiments. 

 Prohibició de la utilització de les zones recreatives. 

 

Hostaleria i restauració: 

Reobertura d’establiments d’hostaleria i restauració per al consum a l’interior del local, 

amb l’excepció de discoteques i de bars d’oci nocturn.  

 Màxim 40% de l’aforament. 

 Consum a taula o en agrupacions de taules. Preferentment amb reserva 

prèvia. 

 No es permet  l’autoservei a barra. Autoservei amb pantalla de 

protecció, a través d’emplatats individuals i/o monodosis preservades 

del contacte amb l’ambient. 

 Distància de 2 metres entre taules o agrupacions de taules. 

Possibilitat que les comunitat autònomes modifiquin el percentatge d’aforament 

permès, entre un mínim de 30% i u n màxim del 50%. 
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Visites a habitatges tutelats, centres residencials de persones amb discapacitat i 

centres residencials de gent gran: Correspon a les comunitats autònomes establir-

ne els requisits i condicions. 

 

Reobertura de residències per a investigadors. 

 

Reobertura de les zones comunes d’hotels i allotjaments turístics:  sempre que 

no se superi un terç del seu aforament. Cada  establiment determinarà les directrius 

per a l’ús de piscines i spas. 

  

Biblioteques:  

  Activitat de consulta a sala sempre que no se superi un terç de l’aforament 

autoritzat. Quan un usuari abandoni el seu lloc de lectura s’haurà de netejar i 

desinfectar. 

 Es podrà fer ús dels ordinadors i mitjans informàtics. Neteja després de cada 

ús. 

 Les sales infantils i les col·leccions de lliure accés romandran tancades. 

 

Sales d’exposicions: Màxim un terç de l’aforament. 

 

Visita de monuments i altres equipaments culturals:  

 Màxim un terç de l’aforament.  No s’hi podran realitzar activitat culturals 

diferents de les visites.  

 Senyalització de recorreguts per evitar coincidències amb persones que 

realitzen altres activitats en el mateix espai. 

 Visites individuals o de convivents. 

 

Cinemes, teatres, auditoris i espais similars destinats a actes i espectacles 

culturals: Represa de l’activitat sempre que comptin amb butaques preassignades i 

no superin un terç de l’aforament.  
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Espectacles en altres altres locals i establiments: 

 Llocs tancats: no es podrà superar un terç de l’aforament ni reunir-hi més de 50 

persones. 

 Activitats a l’aire lliure: públic assegut, amb la distància necessària. Màxim un 

terç de l’aforament, i no més de 400 persones. 

 

Activitat esportiva: 

 Entrenament bàsic en lligues no professionals federades. 

 Entrenament total o precompetició en lligues professionals. 

 Represa de la competició de les Lligues Professionals. 

 

Instal·lacions esportives cobertes: 

 Cita prèvia. Torns horaris. 

 Pràctica esportiva individual o màxim dues persones, segons modalitat 

esportiva, sense contacte físic.  

 30 % capacitat d’aforament. 

  Màxim un entrenador, si se n’acredita la necessitat. 

 Ús dels vestidors. 

 Obertura de piscines per a ús esportiu. 

 

Piscines recreatives:  

 Màxim un 30% de l’aforament.  

 Distància de dos metres entre usuaris. 

 Cita prèvia.  

 

Platges: 

 S’hi permet l’ús de dutxes i rentapeus. , serveis i vestidors. 

 Col·locació de tovalloles i elements similars garantint un perímetre de seguretat 

de dos metres respecte d’altres usuaris.  

 Els ajuntaments podran establir limitacions d’accés, d’aforament, de temps de 

permanència i d’accés als aparcaments. 

 Als efectes de calcular l’aforament màxim de cada platja es considera que la 

superfície a ocupar per cada banyista serà aproximadament de quatre metres 

quadrats.  
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Activitats de turisme actiu i natura: Grups de fins a 20 persones. 

 

Parcs naturals: Màxim un 20%  del seu aforament. 

 

Telefèrics: Màxim un 50% de l’ocupació màxima permesa. 

 

Congressos, trobades, reunions de negoci i conferències: 

 Distància física de dos metres.  I màxim de 50 assistents. 

 Si no es pot garantir la distància de seguretat caldrà disposar d’equips de 

protecció adequats. 

 

Activitats educatives i de formació: les administracions educatives podran disposar 

la flexibilització de les mesures de contenció i la represa de les activitats presencials. 

 

Autoescoles, acadèmies:  

 Màxim un terç de l’aforament. 

 Classes pràctiques de conducció, ús obligatori de mascareta. 

  

Enllà al text consolidat: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5088 
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