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Obertura de locals i es-
tabliments de menys de 
400m2 amb cita prèvia 
per a l’atenció individual 
dels clients.
Els locals hauran de 
comptar amb taulell 
o mampara o, si no 
fos possible, garantir 
la màxima protecció 
individual.
Horari d’atenció pre-
ferent per a persones 
majors de 65 anys.
És obligatori l’ús de 
mesures de protecció 
com mascareta o guants 
quan hi ha contacte 
amb el client.
Higiene i desinfecció del 
local dos cops al dia.

Obertura de restaurants 
i cafeteries amb servei 
per emportar.
No es pot consumir al 
local.

No es permet la seva 
activitat, tret d’excep-
cions ja regulades.

Obertura d’arxius.Preferència del teletreball 
en empreses i llocs de 
treball on sigui possible.

Esglaonament a l’entrada 
i sortida de centres de 
treball.
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Objectiu: Preparació per a l’obertura 
parcial d’activitats.

FASE 0

FASE 0:   PREPARACIÓ



Poden obrir locals 
<400m2 sense cita 
prèvia.
Els locals >400m2 po-
den obrir sempre que 
es restringeixi la zona a 
aquestes dimensions.
Poden obrir amb cita 
prèvia: concessionaris, 
estacions d’ITV, centres 
de jardineria i vivers de 
plantes.
Es poden oferir rebaixes 
sempre i quan no impli-
quin aglomeracions.

Només servei per 
emportar (restaurants i 
cafeteries).
No es pot consumir al 
local.

No es permet la seva 
activitat (tret d’excep-
cions ja regulades).

Obertura d’arxius.
Poden obrir museus a 
1/3 de l’aforament.
Obertura de biblio-
teques només per 
préstecs.

Preferència del teletreball 
en empreses i llocs de 
treball on sigui possible.

Esglaonament a l’entrada 
i sortida de centres de 
treball.
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Objectiu: Preparació per a l’obertura 
parcial d’activitats.

FASE 0,5

FASE 0:   PREPARACIÓ



Obertura generalitzada 
dels locals i establiments 
comercials que no tin-
guin caràcter de centre 
o parc comercial.
També: concessionaris, 
estacions ITV, jardineria 
i vivers plantes. (cita 
prèvia).
Obertura locals 
>400m2 restringint 
zona ús clients a 400m2.
Rebaixes: sí, però evitant 
aglomeracions.
Aforament limitat al 
30%.
Es garantirà una distàn-
cia mínima de 2 metres 
entre clients. Quan això 
no sigui possible, es per-
metrà la permanència 
d’un sol client.

Obertura de terrasses: 
es limitarà al 50% de les 
taules permeses en anys 
anteriors d’acord amb 
la llicència municipal 
assegurant distàncies.

Obertura sense utilitza-
ció de zones comunes 
i amb restriccions com 
la restauració (entre 
d’altres).
Desinfecció i reforç 
de normes de salut i 
higiene.

Obertura d’activitats del 
sectors agroalimentari i 
pesquer que mantenien 
restriccions.
Les activitats comercials 
agrícoles i ramaderes es 
regiran per les regles del 
comerç minorista.

Producció audiovisual i 
rodatge de cinema i sèries.

Biblioteques (préstec i 
lectura amb limitació d’afo-
rament).

Actes i espectacles 
culturals de menys de 30 
persones en llocs tancats 
(amb 1/3 d’aforament).

Actes i espectacles cultu-
rals a l’aire lliure de menys 
de 200 persones (sempre 
asseguts i mantenint la 
distància necessària).

Museus (només visites, no 
activitats culturals): 1/3 de 
l’aforament amb control 
d’aglomeracions en sales.

Turisme actiu i de natura: 
grups màx. 10 pax.

Anàlisi de les exigències 
de prevenció de riscos 
laborals necessàries en 
les diferents activitats 
adaptades al COVID-19.
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Objectiu: Obertura parcial d’activitats 
restringides.

FASE 1

FASE 1:   INICIAL



Obertura al públic dels 
centres o parcs comer-
cials, queda prohibida 
la permanència a les 
zones comunes o àrees 
recreatives.
Aforament limitat al 
40%.
Garantir una distància 
mínima de 2 metres 
distància entre clients (si 
no és possible, només 
es deixarà entrar a un 
sol client).
Obertura dels centres 
educatius i de formació 
(autoescoles, acadèmies, 
etc.).

Consum al local amb 
servei a taula amb 
garantia de separació 
entre clients a la taula 
i entre taules (excep-
te discoteques i bars 
nocturns).
Limitació al 30% de 
l’aforament.
Només consum asse-
guts o per emportar.

Obertura de zones co-
munes limitades al 30% 
de l’aforament excepte 
hostaleria, restaurants i 
cafeteries, que s’han de 
subjectar a les restric-
cions previstes per a 
aquest sector.

Cinemes, teatres, auditoris i 
espais similars (amb butaca 
pre-assignada) amb una limita-
ció d’aforament del 30%.

Monuments i altres equipa-
ments culturals (només visites; 
no activitats culturals): 30% de 
l’aforament.

Sales d’exposicions, sales de 
conferències i sales multiús: 30% 
de l’aforament, amb control 
d’aglomeracions.

Actes i espectacles culturals de 
menys de 50 persones en llocs 
tancats: 30% de l’aforament.

Actes i espectacles culturals i 
d’oci a l’aire lliure de menys de 
400 persones (sempre que sigui 
assegut i mantenint la distància 
necessària).

Turisme actiu i de natura per a 
grups més amplis de persones.
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FASE 2:   INTERMÈDIA

Objectiu: Ampliació de l’obertura par-
cial d’activitats restringides.

FASE 2



Es permet utilitzar les 
zones comunes i zones 
recreatives dels centres 
comercials.
Aforament limitat al 
50%.
La distància de segure-
tat es mantindrà en 2 
metres.

Per a locals, s’estendrà 
l’aforament d’un màxim 
del 50% de la seva 
capacitat que garanteixi 
separació de clients.
Es permet gent de peu 
amb separació mínima 
de 1,5 metres entre els 
clients de la barra.
En terrasses: es limitarà 
al 50% de les taules per-
meses en anys anteriors 
d’acord amb la llicència 
municipal.
Discoteques i bars noc-
turns amb aforament 
màxim del 30%.

Obertura de zones co-
munes limitades al 50% 
de l’aforament (excepte 
hostaleria, restaurants i 
cafeteries que s’han de 
subjectar a les restric-
cions previstes per a 
aquest sector).

Les activitats amb 30% 
d’aforament en fase II 
podran passar a 50% 
d’aforament en aquesta 
fase.
Sales d’arts escèniques i 
musicals amb una limita-
ció d’aforament del 30%.
Actes i espectacles 
culturals de menys de 
80 persones en llocs 
tancats (30% d’afora-
ment).
Actes i espectacles 
culturals, parcs temàtics 
i d’oci a l’aire lliure de 
menys de 800 persones.

Protocols de reincorpo-
ració presencial a les 
empreses per a l’activitat 
laboral (ús d’EPI i / o 
altres mesures de segure-
tat), amb horari escalonat 
i garanties de conciliació.
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FASE 3:   AVANÇADA

Objectiu: Obertura total d’activitats.

FASE 3


