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Flash informatiu 

 

 

COVID-19.  

Pla Transició Nova Normalitat III (PTNN) 
Fase 2 i flexibilitat fase 1 i municipis de fins a 10.000 habitants 

 

 

 

Aquest cap de setmana s'han publicat noves disposicions que passem a detallar, juntament amb l'ordre 

publicada la setmana passada que determina les condicions per a l'obertura d'activitats econòmiques en 

la fase 2. . A Catalunya, és aplicable des del 25 de maig a les regions sanitàries de Camp de Tarra-

gona, Alt Pirineu i Aran, i Terres de l’Ebre, la resta de zones estan en fase 1. Les principals disposicions 

aprovades detallen el següent: 

 

 

1. Nova pròrroga estat d'alarma. 

 

Es determina una nova pròrroga de l'estat d'alarma que s'estendrà des de les 00.00 hores del dia 24 

de maig de 2020 fins a les 00.00 hores del dia 7 de juny de 2020. En la resolució que fixa la nova 

pròrroga es concreten determinades mesures significatives, en particular: 

 

1.1. La superació de totes les fases previstes en el Pla per a la desescalada de les mesures extraor-

dinàries adoptades per a fer front a la pandèmia de COVID-19, aprovat pel Consell de Ministres 

en la seva reunió de 28 d'abril de 2020, determinarà que quedin sense efecte les mesures deri-

vades de la declaració de l'estat d'alarma en les corresponents províncies, illes o unitats territori-

als. 

 

1.2. Durant el període de vigència d'aquesta pròrroga, i en el cas que s'acordi la progressió a fase II 

o posterior en un determinat àmbit territorial, les administracions educatives podran disposar la 

flexibilització de les mesures de contenció i la represa de les activitats presencials en l'àmbit 

educatiu no universitari i de la formació, corresponent-los així mateix l'execució d'aquestes me-

sures. 

 

Durant aquest període podran mantenir-se les activitats educatives a través de les modalitats a 

distància i "on line", sempre que resulti possible i encara que no fos aquesta la modalitat presta-

cional educativa establerta com a forma específica d'ensenyament en els centres 

 

1.3. Amb efectes des del 4 de juny de 2020, s'alçarà la suspensió de terminis processals.  

 

1.4. Amb efectes des de l'1 de juny de 2020, es reprendrà, o es reiniciarà, el còmput dels terminis 

administratius que haguessin estat suspesos si així s'hagués previst en una norma amb rang de 

llei aprovada durant la vigència de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues. 

 



 

 
 

Contem assessors | Flash informatiu | Pla Transició Nova Normalitat III | 25/05/2020 2/15 

1.5. Amb efectes des del 4 de juny de 2020, s'alçarà la suspensió de terminis de prescripció i caducitat 

de drets i accions. 

 

2. Flexibilització mesures per a aquelles zones que continuïn en fase 0. 

 

Seran d'aplicació per als territoris que encara es troben en fase 0, les mesures de prevenció i higiene, 

així com les altres mesures addicionals de flexibilització en matèria de comerç minorista, serveis so-

cials, educació i universitats, ciència i innovació, biblioteques i museus, i esport professional i federat 

previstes en la fase 1. 

 

3. Flexibilització mesures en Fase 1. 

S'aixeca la suspensió de les activitats relacionades amb obres d'intervenció en edificis existents. En 

la realització de les obres a què es refereix l'apartat anterior es garantiran en tot cas les mesures 

adequades d'higiene i la distància mínima de seguretat entre persones de dos metres. 

 

 

4. Regions sanitàries de Catalunya que romanen en fase 1. 

Les regions sanitàries de Girona, Lleida, Catalunya Central i Barcelona (Metropolità Nord, Metropolità 

Sud i Barcelona ciutat). A destacar la unificació de nou de les àrees de gestió assistencial de l'Alt 

Penedès i Garraf dins la regió Metropolitana Sud. 

 

 

5. Flexibilització mesures per municipis de fins a 10.000 habitants en fase 0 i 1. 

 

Des del 22 de maig es flexibilitza alguna de les restriccions aprovades en diferents ordres ministerials 

per als municipis de menor població i densitat, de manera que els municipis que es trobin en unitats 

territorials a fase 0 i 1 puguin acollir-se a algunes de les mesures previstes per a la fase 2, en particular, 

els municipis així com els ens d'àmbit territorial inferior al municipi, quan tinguin menys de 10.001 

habitants i densitat de població inferior a 100 habitants per quilòmetre quadrat podran adoptar les 

següents mesures quant a les activitats econòmiques: 

En l'enllaç següent es podrà consultar els municipis que compleixen amb els requisits: 

https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergen-

cia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/ 

 

5.1. Mesures en matèria d'higiene i prevenció 

L'obertura de qualsevol dels establiments citats a continuació estarà condicionada al compliment 

de les mesures generals i específiques en matèria d'higiene i prevenció recollides 

 

5.2. Establiments d'hostaleria i restauració 

Podrà procedir-se a la reobertura al públic dels establiments d'hostaleria i restauració per a con-

sum en el local, excepte els locals de discoteques i bars d'oci nocturn d'acord amb la fase 2.  

 

La prestació del servei a les terrasses a l'aire lliure dels establiments d'hostaleria i restauració es 

realitzarà conforme al que es preveu en la fase 1 

https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/
https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/
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5.3. Mercats a l'aire lliure o de venda no sedentària 

Quan així ho decideixin els Ajuntaments o òrgans de govern dels ens locals d'àmbit territorial 

inferior al municipi, els mercats que desenvolupen la seva activitat a l'aire lliure o de venda no 

sedentària en la via pública, comunament denominats mercats ambulants, podran procedir a la 

seva reobertura, donant preferència a aquells de productes alimentaris i de primera necessitat, i 

procurant que sobre els productes comercialitzats en els mateixos es garanteixi la seva no mani-

pulació per part dels consumidors. 

 

 

6. Pla de desescalada o de Transició a la Nova Normalitat. Fase 2 

En aquest punt es detallen les condicions per a la flexibilització de determinades restriccions establer-

tes per l'estat d'alarma, en aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. 

Aquesta fase serà aplicable a les activitats esmentades i únicament en determinats territoris. 

 

En l'enllaç següent es podrà consultar en quina fase es troba cada municipi: 

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/desconfinament-progressiu/en-quina-fase-estic/ 

 

 

6.1. Mesures d'higiene i prevenció en l'àmbit laboral. 

 

6.1.1.  Sempre que sigui possible, es fomentarà la continuïtat del teletreball per a aquells treba-

lladors que puguin realitzar la seva activitat laboral a distància, igual que en fase 1 

 

6.1.2.  S'assegurarà que tots els treballadors tinguin permanentment a la seva disposició en 

el lloc de treball aigua i sabó o gels hidroalcohólicos o desinfectants amb activitat 

virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans. Així 

mateix, quan no pugui garantir-se la distància de seguretat interpersonal d'aproxima-

dament dos metres, s'assegurarà que els treballadors disposin d'equips de protecció 

adequats al nivell de risc. En aquest cas, tot el personal haurà d'estar format i informat 

sobre el correcte ús dels citats equips de protecció, igual que en fase 1 

 

6.1.3.  El que es disposa en el paràgraf anterior serà també aplicable a tots els treballadors d'em-

preses que prestin serveis en els centres, entitats, locals o establiments als quals resulta 

d'aplicació aquesta ordre, ja sigui amb caràcter habitual o de manera puntual, igual que en 

fase 1 

 

6.1.4.  El fitxatge amb empremta dactilar serà substituït per qualsevol altre sistema de con-

trol horari que garanteixi les mesures higièniques adequades per a la protecció de la 

salut i la seguretat dels treballadors, o bé s'haurà de desinfectar el dispositiu de fitxatge 

abans i després de cada ús, advertint als treballadors d'aquesta mesura, igual que en fase 

1 

 

6.1.5.  La disposició dels llocs de treball, l'organització dels torns i la resta de condicions 

de treball existents en els centres, entitats, locals i establiments es modificaran, en la 

mesura necessària, per a garantir la possibilitat de mantenir la distància de seguretat 

interpersonal de dos metres entre els treballadors, sent això responsabilitat del titular de 

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/desconfinament-progressiu/en-quina-fase-estic/
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l'activitat econòmica o, en el seu cas, del director dels centres i entitats, o de la persona en 

qui aquests deleguin, igual que en fase 1. 

 

6.1.6.  Sense perjudici de l'adopció de les necessàries mesures de protecció col·lectiva i individual, 

els centres hauran de realitzar els ajustos en l'organització horària que resultin neces-

saris per a evitar el risc de coincidència massiva de persones, treballadores o no, en 

espais o centres de treball durant les franges horàries de previsible màxima afluència o con-

centració, atesa la zona geogràfica de la qual es tracti, igual que en fase 1 

 

6.1.7. El titular de l'activitat econòmica o, en el seu cas, el director dels centres educatius i entitats 

haurà d'assegurar que s'adopten les mesures de neteja i desinfecció adequades a les ca-

racterístiques i intensitat d'ús dels centres, entitats, locals i establiments. En les tasques de 

neteja es prestarà especial atenció a les zones d'ús comú i a les superfícies de con-

tacte més freqüents com a poms de portes, taules, mobles, passamans, sòls, telèfons, 

penjadors, i altres elements de similars característiques, conforme a les següents 

pautes, igual que en fase 1: 

 

6.1.7.1. S'utilitzaran desinfectants com dilucions de lleixiu (1.50) acabada de preparar o 

qualsevol dels desinfectants amb activitat virucida que es troben en el mercat i que 

han estat autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat. En l'ús d'aquest producte es 

respectaran les indicacions de l'etiqueta 

 

6.1.7.2. Després de cada neteja, els materials emprats i els equips de protecció utilitzats 

es rebutjaran de manera segura, procedint-se posteriorment a la rentada de 

mans. 

 

6.1.8. Les mesures de neteja s'estendran també, en el seu cas, a zones privades dels treballadors, 

com ara vestuaris, taquilles, lavabos, cuines i àrees de descans, igual que en fase 1. 

 

Així mateix, quan existeixin llocs de treball compartits per més d'un treballador, es 

realitzarà la neteja i desinfecció del lloc després de la finalització de cada ús, amb 

especial atenció al mobiliari i altres elements susceptibles de manipulació. 

 

6.1.9. En cas que s'emprin uniformes o roba de treball, es procedirà a la rentada i desinfec-

ció regular d'aquests, seguint el procediment habitual. En fase 1 s'indicava que s'havien 

de rentar de manera mecànica en cicles de rentada entre 60 i 90 graus centígrads tant l'uni-

forme o roba de treball com la roba del treballador en contacte amb el client 

 

6.1.10. S'han de fer tasques de ventilació periòdica en les instal·lacions i, com a mínim, 

de manera diària i durant el temps necessari per a permetre la renovació de l'aire. En 

fase 1 es fixava un temps de ventilat de 5 minuts. 

 

6.1.11. Quan en els centres, entitats, locals i establiments previstos en aquesta ordre 

hi hagi ascensor o muntacàrregues, el seu ús es limitarà al mínim imprescindible i 

s'utilitzaran preferentment les escales. Quan sigui necessari utilitzar-los, l'ocupació 

màxima dels mateixos serà d'una persona, tret que sigui possible garantir la separació 

de dos metres entre elles, o en aquells casos de persones que puguin requerir assistència, 

i en aquest cas també es permetrà la utilització pel seu acompanyant. Igual que en fase 1. 
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6.1.12. Quan l'ús dels lavabos estigui permès per clients, visitants o usuaris, la seva 

ocupació màxima serà d'una persona, excepte en aquells supòsits de persones que pu-

guin requerir assistència, i en aquest cas també es permetrà la utilització pel seu acompa-

nyant. Haurà de reforçar-se la neteja i desinfecció dels referits lavabos garantint sempre 

l'estat de salubritat i higiene d'aquests. En la fase 1 s'havia de procedir a la neteja i desin-

fecció dels referits lavabos, com a mínim, sis vegades al dia. 

 

6.1.13. Es fomentarà el pagament amb targeta o altres mitjans que no suposin contacte 

físic entre dispositius, evitant, en la mesura que sigui possible, l'ús de diners en efec-

tiu. Es netejarà i desinfectarà el datàfon després de cada ús, així com el TPV si l'empleat 

que l'utilitza no és sempre el mateix, igual que en fase 1. 

 

6.1.14. S’haurà de disposar de papereres, si pot ser amb tapa i pedal, en els quals poder 

dipositar mocadors i qualsevol altre material d'un sol ús. Aquestes papereres hauran de 

ser netejades de manera freqüent, i almenys una vegada al dia, igual que en la fase 1. 

 

 

6.2. Condicions per a la reobertura al públic d'establiments i locals comercials minoristes i de 

prestació de serveis assimilats. 

 

6.2.1.  Reobertura dels establiments i locals comercials minoristes i de prestació de serveis 

assimilats 

 

6.2.1.1. Podrà procedir-se a la reobertura al públic de tots els establiments i locals co-

mercials minoristes i d'activitats de serveis professionals l'activitat del qual s'ha-

gués suspès després de la declaració de l'estat d'alarma, amb independència de la 

seva superfície, en fase 1 es limitava a una superfície útil d'exposició i venda igual o 

inferior a 400 metres quadrats, sempre que compleixin tots els requisits següents: 

 

6.2.1.1.1. Que es limiti al 40% l'aforament total en els locals comercials, en fase 

1 era del 30%.  

6.2.1.1.2. En el cas d'establiments distribuïts en diverses plantes, la presència de 

clients en cadascuna d'elles haurà de guardar aquesta mateixa proporció. En 

qualsevol cas, es deurà garantir una distància mínima de dos metres entre 

clients. En els locals comercials en els quals no sigui possible mantenir 

aquesta distància, es permetrà únicament la permanència dins del local 

d'un client, igual que en la fase 1 

 

6.2.1.1.3. Que s'estableixi horari d'atenció amb servei prioritari per a majors de 

65 anys, igual que en fase 1. 

 

6.2.1.2. Tots els establiments i locals que puguin procedir a la reobertura, podran establir, 

en el seu cas, sistemes de recollida en el local dels productes adquirits per telè-

fon o en internet, sempre que garanteixin una recollida escalonada que eviti aglome-

racions en interior del local o el seu accés, igual que en fase 1. 

 

6.2.1.3. Podrà establir-se un sistema de repartiment a domicili preferent per a col·lec-

tius determinats, igual que en fase 1. 
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6.2.1.4. En el cas dels mercats que desenvolupen la seva activitat en la via pública a l'aire 

lliure o de venda no sedentària, comunament anomenats mercats ambulants, que ja 

haguessin reiniciat la seva activitat en fase 1, o la reiniciïn per decisió de l'Ajuntament 

corresponent a partir de l'entrada en vigor de la present ordre, es garantirà la limitació 

a un terç dels llocs habituals o autoritzats, limitant l'afluència de clients de manera 

que s'asseguri el manteniment de la distància social de dos metres, en fase 1 es limi-

tava a 25%. 

 

Els Ajuntaments podran augmentar la superfície habilitada o habilitar nous dies 

per a l'exercici d'aquesta activitat, de manera que es produeixi un efecte equiva-

lent a la citada limitació. 

 

A l'hora de determinar els comerciants que poden exercir la seva activitat, l'Ajuntament 

podrà prioritzar aquells que comercialitzen productes alimentaris i de primera necessi-

tat, assegurant que no es manipulin els productes comercialitzats en els mateixos per 

part dels consumidors. 

 

Els Ajuntaments establiran requisits de distanciament entre llocs i condicions de deli-

mitació del mercat amb l'objectiu de garantir la seguretat i distància entre treballadors, 

clients i vianants 

 

6.2.1.5. Condicions per a la reobertura al públic de centres i parcs comercials 

 

Podrà procedir-se a la reobertura al públic de centres comercials, així com de parcs 

comercials, sempre que es garanteixin totes les condicions següents: 

 

6.2.1.5.1. Que, conforme als aforaments determinats en el Pla d'Autoprotecció de 

cada centre o parc comercial, es limiti l'aforament total dels mateixos al 30% de 

les seves zones comunes. 

6.2.1.5.2. Que es limiti al 40% l'aforament en cadascun dels establiments comercials 

situats en ells. 

No es permetrà la permanència de clients en les zones comunes excepte per al 

mer trànsit entre els establiments comercials. 

El que es preveu en el paràgraf anterior no serà aplicable a l'activitat d'hostaleria 

i restauració que es desenvolupi en aquestes zones comunes, la qual s'ajustarà 

a les seves normes específiques. 

6.2.1.5.3. Queda prohibida la utilització de les zones recreatives com poden ser zo-

nes infantils, ludoteques o àrees de descans, havent de romandre tancades. 

6.2.1.5.4. Que es compleixin les mesures d'higiene establertes per als establiments i 

locals minoristes, a més de les específiques per a centres comercials 

6.2.1.5.5. L'ús de lavabos familiars i sales de lactància es restringirà a una única fa-

mília, no podent simultaniejar el seu ús dues unitats familiars. 

6.2.1.5.6. L'ús dels lavabos i sales de lactància comunes dels centres i parcs comer-

cials haurà de ser controlat pel personal d'aquests, havent de procedir-se a la 

seva neteja i desinfecció. Haurà de reforçar-se la neteja i desinfecció garantint 

sempre l'estat de salubritat i higiene dels mateixos 
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6.2.1.5.7. El personal de seguretat vetllarà perquè es respecti la distància mínima 

interpersonal de dos metres i evitarà la formació de grups nombrosos i aglome-

racions que es puguin formar, prestant especial atenció a les zones d'escales 

mecàniques i als ascensors. 

6.2.1.5.8. En la zona d'aparcament, a més de la desinfecció continuada dels punts 

de contacte habituals i posada a disposició a l'abast del client de gel hidroalco-

hòlic, es fomentarà el pagament per mitjans electrònics i es netejarà i desinfec-

tarà el datáfon després de cada ús, així com el TPV si l'empleat que l'utilitza no 

és sempre el mateix 

6.2.1.5.9. En cas necessari, s'utilitzaran tanques o sistemes de senyalització equiva-

lents per a un millor control dels accessos i gestió de les persones a l'efecte 

d'evitar qualsevol aglomeració. Preferiblement, sempre que el centre o parc co-

mercial disposi de dos o més accessos, es podrà establir un ús diferenciat per a 

l'entrada i la sortida, reduint així el risc de formació d'aglomeracions. 

6.2.1.5.10. S'hauran d'establir sistemes que permetin el recompte i control de l'afora-

ment, de manera que aquest no sigui superat en cap moment, i que haurà d'in-

cloure als propis treballadors. 

 

6.2.1.6. Les accions comercials o de promoció que duguin a terme els establiments comerci-

als hauran d'estar acompanyades de mesures destinades a assegurar que no es ge-

nerin aglomeracions que impedeixin el manteniment de la distància de seguretat, el 

compliment dels límits d'aforament, o que comprometin la resta de mesures establer-

tes en aquesta ordre, havent d'adoptar les mesures adequades per a evitar-les, inclo-

ent el cessament immediat de les esmentades accions comercials o de promoció si 

resultés necessari, igual que en la fase 1 

 

6.2.2.  Mesures d'higiene exigibles als establiments i locals amb obertura al públic 

 

Seran les mateixes mesures establertes en la fase 1: 

 

6.2.2.1. Almenys dues vegades al dia, una neteja i desinfecció de les instal·lacions amb es-

pecial atenció a les superfícies de contacte més freqüents com a poms de portes, tau-

lells, mobles, passamans, màquines dispensadores, sòls, telèfons, penjadors, carros i 

cistelles, aixetes, i altres elements de similars característiques, conforme a les se-

güents pautes: 

 

6.2.2.1.1. Una de les neteges es realitzarà, obligatòriament, en finalitzar el dia. 

 

Seran aplicable les indicacions de neteja i desinfecció generals previstes en el 

punt 6.1.7 d'aquest document (amb desinfectant, rebutjant material i rentant 

mans). 

 

Per a aquesta neteja es podrà realitzar, al llarg de la jornada i preferentment al 

migdia, una pausa de l'obertura dedicada a tasques de manteniment, neteja i 

reposició. Aquests horaris de tancament per neteja es comunicaran degudament 

al consumidor per mitjà de cartelleria visible o missatges per megafonia. 
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Així mateix, es realitzarà una neteja i desinfecció dels llocs de treball en cada 

canvi de torn, amb especial atenció a taulells i taules o altres elements dels llocs 

en mercats ambulants, mampares en el seu cas, teclats, terminals de pagament, 

pantalles tàctils, eines de treball i altres elements susceptibles de manipulació, 

prestant especial atenció a aquells utilitzats per més d'un treballador. 

 

Quan en l'establiment o local vagi a romandre més d'un treballador atenent el 

públic, les mesures de neteja s'estendran no sols a la zona comercial, sinó 

també, en el seu cas, a zones privades dels treballadors, com ara vestuaris, ta-

quilles, condícies, cuines i àrees de descans. 

 

6.2.2.2. En el cas de la venda automàtica, màquines de vending, bugaderies autoservei 

i activitats similars, el titular de les mateixes haurà d'assegurar el compliment de 

les mesures d'higiene i desinfecció adequades tant de les màquines com dels 

locals, així com informar els usuaris del seu correcte ús mitjançant la instal·lació de 

cartelleria informativa. En tot cas, seran aplicable les mesures previstes en el punt 

6.1.7 i següents d'aquest document. 

 

I a més i com a novetat es tindrà en compte el següent: 

 

6.2.2.3. Es revisarà cada hora el funcionament i la neteja de sanitaris, aixetes i poms de 

porta dels lavabos en els establiments i locals comercials minoristes. 

 

6.2.3.  Mesures d'higiene i/o de prevenció per al personal treballador dels establiments i lo-

cals que obrin al públic, són les mateixes que en la fase 1 

La distància entre venedor o proveïdor de serveis i client durant tot el procés d'atenció al 

client serà d'almenys un metre quan es compti amb elements de protecció o barrera, o d'a-

proximadament dos metres sense aquests elements. Així mateix, la distància entre els llocs 

dels mercats a l'aire lliure o de venda no sedentària (mercats ambulants) en la via pública i 

els vianants serà de dos metres en tot moment. 

 

En el cas de serveis que no permetin el manteniment de la distància de seguretat interper-

sonal, com poden ser les perruqueries, centres d'estètica o fisioteràpia, s'haurà d'utilitzar 

l'equip de protecció adequat al nivell de risc que asseguri la protecció tant del treballador 

com del client, havent d'assegurar en tot cas el manteniment de la distància de dos metres 

entre un client i un altre. 

 

6.2.4.  Mesures relatives a la higiene dels clients a l'interior d'establiments i locals i en els 

mercats a l'aire lliure o de venda no sedentària en la via pública. 

 

Seran les mateixes mesures establertes que a la fase 1: 

 

6.2.4.1. El temps de permanència en els establiments i locals serà l'estrictament necessari 

perquè els clients puguin realitzar les seves compres o rebre la prestació del servei. 

 

6.2.4.2. Els establiments i locals, així com els mercats a l'aire lliure o de venda no sedentària 

en la via pública (mercats ambulants), hauran d'assenyalar de manera clara la 



 

 
 

Contem assessors | Flash informatiu | Pla Transició Nova Normalitat III | 25/05/2020 9/15 

distància de seguretat interpersonal de dos metres entre clients, amb marques en el 

sòl, o mitjançant l'ús de balises, cartelleria i senyalització per a aquells casos en els 

quals sigui possible l'atenció individualitzada de més d'un client al mateix temps, que 

no podrà realitzar-se de manera simultània pel mateix empleat. 

 

6.2.4.3. Els establiments i locals hauran de posar a la disposició del públic dispensadors de 

gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida autoritzats i registrats pel 

Ministeri de Sanitat, en tot cas a l'entrada del local, que hauran d'estar sempre en 

condicions d'ús, sent recomanada la posada a disposició d'aquests dispensadors 

també als voltants dels mercats a l'aire lliure o de venda no sedentària en la via pública. 

 

6.2.4.4. En els establiments i locals comercials, així com els mercats a l'aire lliure o de venda 

no sedentària a la via pública, que comptin amb zones d'autoservei, haurà de prestar 

el servei un treballador de l'establiment o mercat, amb la finalitat d'evitar la manipulació 

directa per part dels clients dels productes 

 

6.2.4.5. No es podrà posar a la disposició dels clients productes de prova no destinats a la 

venda com a cosmètics, productes de perfumeria, i similars que impliquin manipulació 

directa per successius clients. 

 

6.2.4.6. En els establiments del sector comercial tèxtil, i d'arranjaments de roba i similars, els 

emprovadors hauran d'utilitzar-se per una única persona, després del seu ús es nete-

jaran i desinfectaran. 

En cas que un client es provi una peça que posteriorment no adquireixi, el titular de 

l'establiment implementarà mesures perquè la peça sigui higienitzada abans que sigui 

facilitada a altres clients. Aquesta mesura serà també aplicable a les devolucions de 

peces que realitzin els clients 

 

I a més i com a novetat es tindrà en compte el següent: 

 

6.2.4.7. No es podran col·locar en els establiments comercials productes de telecomu-

nicacions per a ús i prova dels clients sense supervisió d'un venedor o treballa-

dor que de manera permanent pugui procedir a la seva desinfecció immediata 

després de la manipulació per part de cada client 

 

6.2.5. Mesures en matèria d'aforament per als establiments i locals oberts al públic, consis-

tents en les mateixes mesures que en la fase 1. 

 

6.2.5.1. Els establiments i locals hauran d'exposar al públic l'aforament màxim de cada 

local i assegurar que aquest aforament, així com la distància de seguretat interpersonal 

de dos metres es respecta al seu interior. 

 

6.2.5.2. Per això, els establiments i locals han d'establir sistemes que permetin el recompte 

i control de l'aforament, de manera que aquest no sigui superat en cap moment, i que 

haurà d'incloure als propis treballadors. 
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6.2.5.3. L'organització de la circulació de persones i la distribució d'espais s’haurà de mo-

dificar, quan calgui, amb l'objectiu de garantir la possibilitat de mantenir les distàncies 

de seguretat interpersonal exigides en cada moment pel Ministeri de Sanitat. Preferi-

blement, sempre que un local disposi de dos o més portes, es podrà establir un ús 

diferenciat per a l'entrada i la sortida, reduint així el risc de formació d'aglomeracions. 

 

6.2.5.4. En els establiments i locals comercials que disposin d'aparcaments propis per als 

seus empleats i clients, quan l'accés a les instal·lacions, els lectors de tiquets i targetes 

d'empleats no pogués realitzar-se de manera automàtica sense contacte, aquest serà 

substituït per un control manual i continu per part de personal de seguretat, per a millor 

seguiment de les normes d'aforament. Aquest personal també supervisarà que es 

compleix amb les normes d'arribada i sortida escalonades dels empleats a i des del 

seu lloc de treball, segons els torns establerts pel centre. 

 

Si és el cas, i llevat que estrictes motius de seguretat recomanin el contrari, les portes 

que es troben en el recorregut entre el pàrquing i l'accés a botiga o els vestidors dels 

empleats romandran obertes per evitar la manipulació dels mecanismes  

 

6.3. Condicions per a la prestació de servei en els establiments d'hostaleria i restauració. 

 

6.3.1. Reobertura de locals d'hostaleria i restauració per a consum en el local. 

 

6.3.1.1. Es podrà procedir a la reobertura al públic dels establiments d’Hosteleria i res-

tauració per a consum en el local, llevat dels locals de discoteques i bars d'oci 

nocturn, sempre que no se superi un 40% del seu aforament i es compleixin les 

condicions previstes en els apartats següents. 

 

6.3.1.2. El consum dins del local únicament podrà realitzar-se assegut a taula, o agru-

pacions de taula, i preferentment mitjançant reserva prèvia. En cap cas s'admetrà 

l'autoservei en barra per part de client. Així mateix, estarà permès l'encàrrec en el 

propi establiment de menjar i beguda per emportar. 

 

6.3.1.3. Es podran oferir productes de lliure servei, ja siguin frescos o elaborats amb anticipa-

ció, de lliure disposició dels clients sempre que sigui assistit amb pantalla de protecció, 

a través d'emplatats individuals i/o monodosi degudament preservades del contacte 

amb l'ambient. 

 

6.3.1.4. La prestació de servei a les terrasses a l'aire lliure dels establiments d'hostaleria i 

restauració es realitzarà conforme a les restriccions de la fase 1. 

 

6.3.1.4.1. Es pot procedir a la reobertura al públic de les terrasses a l'aire lliure dels 

establiments d'hostaleria i restauració limitant-se al 50% de les taules permeses 

en l'any immediatament anterior a la base de la corresponent llicència municipal. 

En tot cas, s'ha d'assegurar que es manté la deguda distància física d’almenys 

dos metres entre les taules o, si s'escau, agrupacions de taules. 

 

Es consideren terrasses a l'aire lliure tot espai no cobert o tot espai que estant 

cobert estigui envoltat lateralment per un màxim de dos parets, murs o para-

ments. 
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6.3.1.4.2. En cas que l'establiment d'hostaleria i restauració obtingués el permís de 

l'Ajuntament per incrementar la superfície destinada a la terrassa a l'aire lliure, 

es podran incrementar el nombre de taules que preveu l'apartat anterior, respec-

tant, en tot cas, la proporció del cinquanta per cent entre taules i superfície dis-

ponible i duent a terme un increment proporcional de l'espai de vianants en el 

mateix tram de la via pública en el qual s'ubiqui la terrassa. 

 

6.3.1.4.3. L'ocupació màxima serà de deu persones per taula o agrupació de taules. 

La taula o agrupació de taules que s'utilitzin per a aquest fi, hauran de ser acords 

al nombre de persones, permetent que es respectin la distància mínima de se-

guretat interpersonal. 

 

6.3.1.5.  S'ha d'assegurar el manteniment de la deguda distància física de dos metres 

entre les taules o, si s'escau, agrupacions de taules. La taula o agrupació de taules 

que s'utilitzin per a aquest fi, hauran de ser d’acord al nombre de persones, permetent 

que es respectin la distància mínima de seguretat interpersonal. 

 

6.3.1.6. Les comunitats autònomes i les ciutats autònomes, en el seu respectiu àmbit territo-

rial, podran modificar el percentatge del 40% d'aforament, així com el relatiu a l'ocupa-

ció de les terrasses a l'aire lliure previst, sempre que els mateixos no siguin inferiors 

al 30% ni superiors el 50%. 

 

 

6.3.2. Mesures d'higiene i / o prevenció en la prestació de servei al local. 

 

En la prestació de servei en els locals d'hostaleria i restauració s'han de respectar les se-

güents mesures d'higiene i prevenció, que seran coincidents amb les establertes per les 

terrasses a la fase 1 amb una única novetat: 

 
6.3.2.1. Neteja i desinfecció de l'equipament de la terrassa, en particular taules, cadires, així 

com qualsevol altra superfície de contacte, entre un client i un altre. 
 

6.3.2.2. Es prioritzarà la utilització de jocs de taula d'un sol ús. En el cas que això no fos 

possible, cal evitar l'ús de les mateixa estovalles o estalvis amb diferents clients, optant 

per materials i solucions que facilitin el seu canvi entre serveis i el seu rentat mecànic 

en els cicles de rentat entre 60 i 90 graus centígrads. 

 

6.3.2.3. S'han de posar a disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics o desin-

fectants amb activitat virucida autoritzats i registrats per part del Ministeri de Sanitat, 

en tot cas a l'entrada de l'establiment o local, que hauran d'estar sempre en condicions 

d'ús. 

 

6.3.2.4. S'evitarà l'ús de cartes d'ús comú, optant per l'ús de dispositius electrònics propis, 

pissarres, cartells o altres mitjans similars. 

 

6.3.2.5. Els elements auxiliars del servei, com la vaixella, cristalleria, coberteria o mantellera, 

entre d'altres, s'emmagatzemaran en recintes tancats i, si això no fos possible, lluny 

de zones de pas de clients i treballadors. 
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6.3.2.6. S'eliminaran productes d'autoservei com tovallons, escuradents, setrilleres, setrills, i 

altres estris similars, prioritzant monodosis d’un sol ús o el seu servei en altres formats 

a petició del client. 

 

6.3.2.7. En l'ús dels lavabos pels clients la seva ocupació màxima serà d'una persona, ex-

cepte en aquells supòsits de persones que puguin necessitar assistència, en aquest 

cas també es permetrà la utilització per l’acompanyant. S'ha de procedir a la neteja i 

desinfecció dels esmentats lavabos, com a mínim, sis vegades al dia. 

 La novetat consisteix en que: 
 

6.3.2.8.  S'establirà al local un itinerari per evitar aglomeracions en determinades zones i pre-

venir el contacte entre clients  

 

6.4. Condicions per a la reobertura de les zones comunes d'hotels i allotjaments turístics. 

 

6.4.1. Es pot procedir a la reobertura al públic de les zones comunes dels hotels i allotjaments 

turístics que haguessin suspès la seva obertura al públic, sempre que no se superi un terç 

del seu aforament. 

 

6.4.2. Als serveis d'hostaleria i restauració dels hotels i allotjaments turístics se'ls aplicarà les con-

dicions per a la prestació de servei en els establiments d'hostaleria i restauració. 

 

6.4.3. Mesures d'higiene i/o prevencions exigibles a les zones comunes dels hotels i allotja-

ments turístics. 

 

6.4.3.1. Cada establiment haurà de determinar els aforaments dels diversos espais comuns, 

així com aquells llocs en què es podran realitzar esdeveniments i les condicions més 

segures per a la seva realització d'acord amb l'aforament màxim previst a l'article an-

terior i d'acord amb les mesures d'higiene, protecció i distància mínima assenyalades. 

 

6.4.3.2. Aquells espais tancats on es vagin a celebrar esdeveniments, activitats d'animació o 

gimnasos, hauran de ventilar dues hores abans del seu ús. 

 

6.4.3.3. Les activitats d'animació o classes grupals s'han de dissenyar i planificar amb un afo-

rament màxim de vint persones i respectant-se la distància mínima de seguretat entre 

persones i entre aquests i el presentador o entrenador. En cas contrari, s'han d'utilitzar 

mascaretes. Les activitats d'animació o classes grupals es realitzaran preferentment a 

l'aire lliure i s'evitarà l'intercanvi d'objectes.  

 

6.4.3.4. Es realitzarà la corresponent desinfecció d'objectes i materials utilitzats en les activi-

tats d'animació després de cada ús i es disposarà gel hidroalcohòlic o desinfectant 

amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de de Sanitat i desinfectant 

de superfícies. 

 

6.4.3.5. En el cas d'instal·lacions esportives s'aplicaran les mesures d'higiene i prevenció pre-

vistes per a qualsevol instal·lació esportiva. 

 

Així mateix, per a les piscines i spas l'establiment determinarà les directrius i recoma-

nacions per al seu ús, d'acord amb les normes de prevenció i higiene establertes per 

les autoritats sanitàries. 
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6.5. Condicions per al desenvolupament de les activitats de turisme actiu i natura. 

 

S'amplia de 10 a 20 persones la mida dels grups per realitzar aquestes activitats, deixant la resta 

de condicions igual que a la fase 1. 

 

6.5.1. Es podran realitzar activitats de turisme actiu i de natura, per empreses registrades com a 

empreses de turisme actiu en la corresponent administració competent, en les condicions 

previstes en els següents apartats. Aquestes activitats es concertaran, preferentment, mit-

jançant cita prèvia. 

 

6.5.2. Les activitats de turisme actiu no es podran realitzar en establiments o locals destinats a 

aquesta activitat, les zones comunes hauran de romandre tancades al públic, llevat de les 

corresponents a la zona de recepció i, si escau, lavabos i vestuaris, que han de disposar de 

sabó desinfectant per al rentat de mans i/o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat 

virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat. 

 

6.5.3. L'ús dels lavabos pels clients tindrà una ocupació màxima d'una persona, excepte en aquells 

supòsits de persones que puguin necessitar assistència, en aquest cas també es permetrà 

la utilització per l’acompanyant. S'haurà de reforçar la neteja i desinfecció dels referits lava-

bos garantint sempre l'estat de salubritat i higiene dels mateixos. 

 

6.5.4. En les activitats es garantirà la distància de seguretat interpersonal de dos metres. Quan no 

es pugui mantenir la distància de seguretat, s'han d'utilitzar els equips de protecció adequats 

al nivell de risc. 

 

L’equipament necessari per a facilitar l’activitat es desinfectarà d’acord amb les mesures 

higièniques sanitàries establertes després de l’ús de cada client.  

 

 

6.6. Condicions en què ha de desenvolupar-se l'activitat de cinemes, teatres, auditoris i espais 

similars, i d'altres locals i establiments destinats a actes i espectacles culturals. 

 

6.6.1. Tots els cinemes, teatres, auditoris i espais similars, l'activitat dels quals s'hagués suspès 

després de la declaració de l'estat d'alarma, podran reprendre-la en els termes previstos en 

la present ordre, sempre que comptin amb butaques pre-assignades i no superin un terç de 

l'aforament autoritzat. 

 

6.6.2. En el cas de locals i establiments diferents dels que preveu l'apartat anterior, destinats a 

actes i espectacles culturals, la represa de l'activitat es subjectarà als següents requisits: 

 

6.6.2.1. Si es celebra en llocs tancats, no podrà superar un terç de l'aforament autoritzat, ni 

reunir més de cinquanta persones. 

 

6.6.2.2. Si es tracta d'activitats a l'aire lliure, el públic haurà de romandre assegut, guardant 

la distància necessària i no podrà superar un terç de l'aforament autoritzat, ni reunir 

més de quatre-centes persones. 

 

6.6.3. En tot cas, a la represa de l'activitat haurà d'observar-se el que estableix aquesta ordre.  
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6.6.4. Es recomanarà la venda on-line o telefònica de l'entrada, i, en cas de compra a taquilla, es 

fomentarà el pagament amb targeta o altres mitjans que no suposin contacte físic entre dis-

positius, evitant, en la mesura del possible, l'ús de diners en efectiu. Es netejarà i desinfec-

tarà el datàfon després de cada ús, així com el TPV si l'empleat que l'utilitza no és sempre 

el mateix. 

 

6.6.5. Es permet la prestació de serveis complementaris, com ara botiga, cafeteria o similars, que 

s'ajustarà a les normes que aquesta ordre estableix per a aquestes activitats. No es prestarà 

servei de guarda-roba ni de consigna. 

 

6.6.6. Durant el procés d'atenció i acomodació, es guardarà entre els treballadors de sala i el públic 

la distància de seguretat fixada per les autoritats sanitàries. 

 

6.6.7.  S'ha de garantir la distància de seguretat fixada per les autoritats sanitàries en les cues, 

entrades i sortides d'espectadors, així com l'establiment de sistemes de control d'aglomera-

cions quan es reuneixi a més de cinquanta persones.  

 

 

6.7. Mesures de flexibilització en l'àmbit educatiu i de la formació. 

 

6.7.1. Les administracions educatives podran disposar la flexibilització de les mesures de conten-

ció i la represa de les activitats presencials en l'àmbit educatiu no universitaris i de la forma-

ció, corresponent a les mateixes l'execució d'aquestes mesures. 

 

Així mateix, les administracions educatives podran decidir mantenir les activitats educatives 

a través de les modalitats a distància i «on line», sempre que resulti possible, i encara que 

no fos aquesta la modalitat prestacional educativa establerta com a forma específica d'en-

senyament en els centres. 

 

6.7.2. Els centres educatius i de formació no previstos en el punt anterior, com ara autoescoles o 

acadèmies, podran disposar la represa de la seva activitat presencial, sempre que no se 

superi un terç del seu aforament. Així mateix, hauran de prioritzar, sempre que sigui possible, 

les modalitats de formació a distància i "on line". 

 

6.7.3. Seran d'aplicació les mesures d'higiene i prevenció previstes per als establiments i locals 

comercials de caràcter minorista. 

 

6.7.4. Els centres educatius i de formació han de posar a disposició del públic, i en tot cas a l'en-

trada del centre, dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida 

autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, que hauran d'estar sempre en condicions d'ús. 

 

6.7.5. En el cas de les classes pràctiques de conducció serà obligatori l'ús de mascaretes en el 

vehicle de pràctiques, tant pel professor o professora com per l'alumne o alumna. 

 

6.7.6. Així mateix, s'haurà de netejar i desinfectar el vehicle de pràctiques abans i després del seu 

ús per cada alumne o alumna, prestant especial atenció als elements d'ús comú i el coman-

dament del vehicle, així com dur a terme la seva ventilació posterior d'acord a lo establert. 

 

6.8. S'estableixen també les condicions en altres serveis com: 
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6.8.1. dels habitatges tutelats, centres residencials de persones amb discapacitat i centres resi-

dencials de gent gran. 

6.8.2. reobertura de les residències per a investigadors. 

6.8.3. l'activitat de les biblioteques. 

6.8.4. sales d'exposicions i la seva activitat. 

6.8.5. l'activitat de visita a monuments i altres equipaments culturals. 

6.8.6. l'activitat esportiva, incloent l'obertura d'instal·lacions esportives cobertes i piscines per a ús 

esportiu. 

6.8.7. la reobertura al públic de les piscines recreatives i ús de les platges. 

6.8.8. la celebració de congressos, trobades, reunions de negoci i conferències. 

 

Totes les mesures anteriors poden ser desenvolupades, per altres disposicions de menor o igual rang que 

entenem que podrien anar apareixent en els pròxims dies. Per a qualsevol aclariment no dubtin en con-

tactar amb nosaltres. 


