INFORME ESQUEMÀTIC SOBRE LA FASE 1 DEL PLA PER LA TRANSICIÓ CAP A
UNA NOVA NORMALITAT

Amb la finalitat de sistematitzar l’exposició, hem dividit el present informe en els següents apartats:

1. INTRODUCCIÓ
2. FASE I: MESURES PRINCIPALS
2.1. Flexibilització de mesures de caràcter social
2.2. Flexibilització de l’apertura de comerços minoristes i apertura parcial de les
activitats d’hostaleria i restauració
2.3. Altres mesures

1. INTRODUCCIÓ
El dia 9 de maig de 2020 s’ha publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) l’Ordre
SND/399/2020, de 9 de maig, en virtut de la qual s’estableixen les mesures aplicables pels
territoris que es troben en la Fase I del Pla per la Transició cap a una Nova Normalitat.
Així mateix, el passat dia 16 de maig de 2020 es va publicar en el BOE l’Ordre SND/414/2020, de
16 de maig, en virtut de la qual s’autoritza a les regions sanitàries de Girona, Lleida, Catalunya
Central i a les àrees de gestió assistencial de l’Alt Penedès i Garraf (regió metropolitana Sud)
passar a la fase I a partir del dia 18 de maig de 2020. En conseqüència, a dia d’avui totes les
regions sanitàries de Catalunya es troben a la fase I, excepte la regió sanitària de Barcelona i la seva
àrea metropolitana, la qual segueix a la fase 0 amb certes mesures de flexibilització.
Totes les activitats permeses dins de la Fase I s’han de realitzar amb estricta observança de les
mesures de distanciament, seguretat i higiene establertes per les autoritats sanitàries.

2. FASE I: MESURES PRINCIPALS
2.1 Flexibilització de mesures de caràcter social
Circulació de persones
Es permet la lliure circulació per la regió sanitària, podent-se desplaçar només a altres parts del
territori nacional per raons justificades (treball, retorn a la residencia familiar, assistència cura de
majors o dependents, causa de força major o situació de necessitat). Això comporta la possibilitat
de poder-se desplaçar a les segons residencies ubicades dins de la mateixa regió sanitària.
Es permet la reunió de grups de fins un màxim de 10 persones.
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Foment del teletreball
Durant la fase I s’estableix que, sempre que sigui possible, s’haurà de fomentar la continuïtat del
teletreball per aquells treballadors que puguin realitzar la seva activitat laboral a distància.
Vetlles i enterraments
Es podran realitzar vetlles amb un límit màxima de 15 persones si tenen lloc a l’aire lliure i 10
persones si tenen lloc en espais tancats.
En els enterraments podran assistir un màxim de 15 persones, a més de, en el seu cas, el
ministre de culte de la confessió religiosa corresponent.
Llocs de culte
Es permet l’assistència a llocs de culte sempre i quan no es superi un terç del seu aforament.

2.2 Flexibilització de l’apertura de comerços minoristes i apertura parcial de les activitats
d’hostaleria i restauració
Flexibilització de les condicions per l’apertura al públic d’establiments i locals comercials
minoristes i de prestació de serveis assimilats
Es flexibilitza l’apertura d’establiments i locals comercials minoristes i de prestació de
serveis, en els següents termes:
1) Els locals que no tinguin una superfície superior a 400 m2 ja no cal que estableixin un
sistema de cita prèvia, si bé han de limitar l’aforament en el local al 30%.
No obstant, els concessionaris de vehicles, les estacions d’ITV i els centres de jardineria i
cultiu de plantes hauran de mantenir un sistema de cita prèvia.
2) Hauran de disposar per al públic dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants
a l’entrada del local.
3) Es poden dur a terme rebaixes sempre i quan això no produeixi aglomeracions a
l’interior del local i es respectin les normes de distanciament, higiene i seguretat
preceptives.
La resta de mesures de seguretat i higiene vigents a la Fase 0 pels comerços minoristes i de prestació
de serveis segueixen vigents durant la Fase I.
Els comerços que ja porten obrint des de la declaració de l’estat d’alarma (establiments
d’alimentació, farmàcies, gasolineres, estancs, papereries...) podran seguir obrint amb les
mateixes condicions que venien aplicant fins ara, sens perjudici d’observar les condicions
d’higiene i seguretat preceptives.
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Apertura al públic de les terrasses dels establiments d’hostaleria i restauració
Les terrasses a l’aire lliure dels establiments d’hostaleria i restauració podran obrir limitant
al 50% les taules permeses l’any anterior en base a la corresponent llicència municipal, sempre i
quan garanteixin una distancia física entre taules d’almenys dos metres. Es preveu la possibilitat de
demanar una ampliació extraordinària de les taules permeses a l’Ajuntament corresponent.
L’ocupació màxima per taula o d’agrupació de taules serà de 10 persones.
Es permet l’ús dels banys del local, poden esser ocupats només per una persona i havent-se de
netejar i desinfectat mínim 6 cops al dia.
Apertura d’hotels i allotjaments turístics
Els hotels i allotjaments turístics poden tornar a obrir, si bé hauran de mantenir les zones
comunes tancades (piscina, spa, gimnàs, sales d’esdeveniments...).
Es permet l’ús dels banys del local, poden esser ocupats només per una persona i havent-se de
netejar i desinfectat mínim 6 cops al dia.
Els restaurants i bars dels hotels podran obrir només les terrasses amb un 50% de les taules, en les
mateixes condicions que les indicades en l’apartat anterior.
Així mateix, en data 12 de maig es va publicar al BOE l’Ordre SND/403/2020, de 11 de maig, en
virtut de la qual s’obliga a les persones procedents de l’estranger que arriben a Espanya de
realitzar una quarantena de 14 dies des de la seva arribada al país. Tal mesura es troba en vigor
des de les 00:00 hores del dia 15 de maig de 2020.

2.3 Altres mesures
Així mateix, s’han adoptat una sèrie de mesures en altres àmbits, entre les quals destaquen les
següents:
1) Es preveu la re-apertura de mercats a l’aire lliure quan així ho decideixi l’Ajuntament
corresponent, amb una limitació del 25% de les parades de venda i una afluència màxima
de persones d’un terç.
2) Es preveu la re-apertura de les biblioteques.
3) Es preveu la re-apertura de museus limitant l’aforament al 30%.
4) Es preveu el reinici de producció i rodatges d’obres audiovisuals.
5) Es preveu la re-apertura de locals i establiments en els quals es desenvolupen actes i
espectacles culturals limitant l’aforament a 30 persones en llocs tancats i a 200 persones
en espais a l’aire lliure.
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6) Les instal·lacions i centres esportius podran oferir serveis esportius de caràcter
individual mitjançant cita prèvia.
7) Es podran realitzar activitats de turisme actiu i de naturalesa a l’aire lliure per a
grups d’un màxim de 10 persones dins del territori de la regió sanitària. Aquestes
activitat s’hauran de concertar preferiblement per cita prèvia.
8) Les Notaries permetran concertar firmes d’escriptures que no tinguin caràcter urgent
amb cita prèvia.
9) Es permet la realització d’activitats de caça i pesca esportiva.

Girona, 18 de maig de 2020.
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