
MESURES FASE 3 (ORDRE   SND/458/2020, de 30 de mayo   

Llibertat de circulació.

    • Es podrà circular per la província, illa o unitat territorial de referència a l'efecte del procés
de desescalada.
      
    • No quedarà reservada cap franja horària a col·lectiu algun.
      
    • S'ha de respectar la  distància mínima de seguretat  de,  al menys,  dos metres,  o,  si  no,
mesures alternatives de protecció física, d'higiene de mans i etiqueta respiratòria.
      
    •  Els  grups  podran  ser  com  a  màxim de  20  persones,  excepte  en  el  cas  de  persones
convivents.

Sales de vetlla i enterraments.

    • Màxim de cinquanta persones en espais a l'aire lliure o de 20 persones en espais tancats,
siguin o no convivents.

    • A la comitiva per a l'enterrament o comiat per cremació de la persona morta es restringeix
a un màxim de 50 persones, entre familiars i cercles pròxims.

    • En tot cas, hauran de respectar-se el manteniment d'una distància mínima de seguretat de 2
metres, higiene de mans i etiqueta respiratòria.

Llocs de culte.

    • No es superarà el 75% del seu aforament. 

    • Si l'aforament màxim no estigués clarament determinat es podran utilitzar els següents
estàndards per al seu càlcul:

a) Espais amb seients individuals: una persona per seient, s'ha de respectar, en tot cas, 
la distància mínima d'un metre.
b) Espais amb bancs: una persona per cada metre lineal de banc.
c) Espais sense seients: una persona per metre quadrat de superfície reservada per als 
assistents.
d) Per a aquest còmput es tindrà en compte l'espai reservat per als assistents excloent 
passadissos, vestíbuls, lloc de la presidència i col·laterals, patis i, si n'hi ha, sanitaris.



    • Es mantindrà la distància de seguretat de, al menys, 1 metre entre les persones.
      
    • No es podrà utilitzar l'exterior dels edificis ni la via pública per a la celebració d'actes de
culte.

    • S'hauran d'observar les següents recomanacions:

a) Ús de mascareta amb caràcter general.
b) Abans de cada reunió o celebració, s'hauran de realitzar tasques de desinfecció dels 
espais utilitzats o que es vagin a utilitzar, i durant el desenvolupament de les activitats,
es reiterarà la desinfecció dels objectes que es toquen amb més freqüència.
c)  S'organitzaran  les  entrades  i  sortides per  evitar  agrupacions de persones en els  
accessos i voltants dels llocs de culte.
d)  Es  posarà  a  disposició  de  el  públic  dispensadors  de  gels  hidroalcohòlics  o  
desinfectants , en tot cas a l'entrada de el lloc de culte, que hauran d'estar sempre en 
condicions d'ús.
e) No es permetrà l'ús d'aigua beneïda i les ablucions rituals s'han de fer a casa.
f) Es facilitarà a l'interior dels llocs de culte la distribució dels assistents, senyalitzant si
fos necessari els seients o zones utilitzables en funció de l'aforament permès en cada 
moment.
g) En els casos en què els assistents es situïn directament a terra i es descalcin abans 
d'entrar en el lloc de culte, es faran servir catifes personals i s'ubicarà el calçat en els 
llocs estipulats, embossat i separat.
h) Es limitarà a el menor temps possible la durada de les trobades o celebracions.

    • Durant el desenvolupament de les reunions o celebracions, s'evitarà:

1r El contacte personal, mantenint en tot moment la distància de seguretat.
2n La distribució de qualsevol tipus d'objecte, llibres o fullets.
3r  Tocar  o besar objectes de devoció o altres objectes que habitualment es  
manegen.
4t L'actuació de cors.

Cerimònies nupcials, batejos, comunions, etc ...

    • En tot tipus d'instal·lacions, amb el límit del 75% del seu aforament, i un màxim de 150
persones en espais a l'aire lliure o de 75 persones en espais tancats.

    •  S'hauran  de  complir  les  mesures  d'higiene  i  prevenció  establertes  per  les  autoritats
sanitàries  relatives  al  manteniment  de  la  distància  social,  higiene  de  mans  i  etiqueta
respiratòria.



    • Les celebracions després de la cerimònia i que impliquin algun tipus de servei d'hostaleria
i restauració, s'ajustaran al que preveu per a aquestes activitats.

Establiments i locals comercials minoristes i d'activitats de serveis professionals oberts a
el públic, que no tinguin la condició de centres i parcs comercials.

    •  50%  de   l'aforament  total  en  els  establiments  i  locals.  (En  establiments  o  locals
distribuïts en diverses plantes, la presència de clients en cadascuna d'elles haurà de guardar
aquesta  mateixa  proporció.  S'ha  de  garantir  una  distància  mínima de  de  dos metres  entre
clients.)

    •  En  els  locals  en  els  quals  no  sigui  possible  mantenir  aquesta  distància,  es  permetrà
únicament la permanència dins de el local d'un client.
      
    • S'establirà un horari d'atenció amb servei prioritari per a majors de 65 anys.
      
    •  Que  compleixin  addicionalment  amb  les  mesures  establertes  establertes  amb  caràcter
general.

    •  Tots  els establiments  i  locals oberts  a  el  públic poden establir  sistemes de recollida a
l'establiment  dels  productes  adquirits  per  telèfon  o  Internet,  sempre  que  garanteixin  una
recollida esglaonada que eviti aglomeracions a l'interior de el local o el seu accés.
      
    • Es pot establir un sistema de repartiment a domicili preferent per a col·lectius determinats.

Mercats a l'aire lliure.

    •  50% dels  llocs  habituals o  autoritzats,  limitant  l'afluència  de  clients  de  manera  que
s'asseguri el manteniment de la distància social de dos metres.
      
    •  L'Ajuntament  podrà  prioritzar  aquells  que  comercialitzen  productes  alimentaris  i  de
primera necessitat, assegurant que no es manipulin els productes comercialitzats per part dels
consumidors.
      
    •  Els  Ajuntaments  han  d'establir  requisits  de  distanciament  entre  llocs  i  condicions  de
delimitació del mercat amb l'objectiu de garantir  la seguretat  i  distància entre treballadors,
clients i vianants.
      
    • S'ha d'assenyalar de forma clara la distància de seguretat interpersonal de dos metres entre
clients, amb marques a terra, o mitjançant l'ús de balises, cartelleria i senyalització.

    • S'evitarà la manipulació directa dels productes per part dels clients.



Centres i parcs comercials oberts a el públic.

    • Podran obrir a el públic dels centres i parcs comercials, incloses les seves zones comunes i
recreatives, que garanteixin el compliment dels següents requisits:

a) Que, d'acord amb els aforaments determinats en el  Pla d'Autoprotecció de cada  
centre o parc comercial, es limiti l'aforament de les seves zones comunes i recreatives 
al 40%.
b) Que es limiti al 50% l'aforament en cada un dels establiments i locals comercials 
situats en ells.
c) Que es garanteixi, en tot cas, el manteniment de la distància interpersonal de dos  
metres i s'evitin les aglomeracions de persones que comprometin el compliment de la 
mateixa a les zones comunes i recreatives, com poden ser zones infantils, ludoteques o
àrees de descans.
d) Que es compleixin les mesures d'higiene establertes.

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

    • Es permet el consum en el local, llevat dels locals de discoteca i bars d'oci nocturn, sempre
que no se superi el 50% del seu aforament.

    •  El  consum dins  de  el  local  podrà  realitzar  assegut  a  taula,  o  agrupacions  de  taules,
preferentment  mitjançant  reserva  prèvia.  S'ha  d'assegurar  el  manteniment  de  la  deguda
distància física de 2 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  acords  a  el  nombre  de
persones, permetent que es respectin la distància mínima de seguretat interpersonal.

    • Estarà permès el consum en barra sempre que es garanteixi una separació mínima de  2
metres entre clients o, si escau, grups de clients.

• S'amplia a un 75% l'obertura a el públic de les terrasses a l'aire lliure dels establiments
d'hostaleria i restauració

    • L'ocupació màxima serà de 20 persones per taula o agrupació de taules.

      



Reobertura de zones comuns d'hotels i allotjaments turístics.

    • Obertura de zones comunes fins a un màxim del 50% del seu aforament.

    •  Aquells  espais  tancats  on  es  vagin  a  celebrar  esdeveniments,  activitats  d'animació  o
gimnasos, hauran de ventilar dues hores abans del seu ús.

    •  Les  activitats  d'animació  o  classes  grupals  s'han  de  dissenyar  i  planificar  amb  un
aforament màxim de 20 persones.

    • S'ha de respectar la distància mínima de seguretat entre les persones  que assisteixin a
l'activitat i entre aquests i el presentador o entrenador.

    • En cas de no poder respectar aquesta distància, s'han d'utilitzar mascaretes. Les activitats
d'animació o classes grupals es realitzaran preferentment a l'aire lliure i s'evitarà l'intercanvi de
material.

    •  Es realitzarà  la  corresponent desinfecció  d'objectes i  material  utilitzat  en les  activitats
d'animació després de cada ús i es disposarà de gel hidroalcohòlic o desinfectants amb activitat
virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat i desinfectant de superfícies.

Biblioteques

    • Es podran realitzar activitats culturals a les biblioteques, sempre que no se superi el 50 %
de l'aforament autoritzat.
      
    • Distància de seguretat interpersonal de dos metres entre els assistents.
      
    • Podrà permetre l'estudi en sala, sempre que es donin les condicions necessàries segons la
direcció de la biblioteca,
      

Museus, sales d'exposicions, equipaments culturals i monuments

    • 50% de l'aforament permès per a cadascuna de les seves sales i espais públics.

    • Les activitats que tinguin lloc a les sales de col·lecció o exposicions del museu, i que
impliquin agrupament dels assistents, com ara visites guiades, xerrades al voltant de peces o



altres similars, es poden suspendre fins que se superin totes les fases previstes en el Pla per a la
desescalada.

    •  Les  visites  podran  ser  de  grups de  fins  a  20  persones, sempre que  es  mantingui  la
distància de seguretat interpersonal de dos metres.
      
    • Activitats educatives, conferències, tallers, concerts i, en general, programes públics, es
limitarà l'assistència a el nombre de persones que permeti mantenir la distància de seguretat
interpersonal de dos metres.
      
    • S'informarà de el límit de participants en la convocatòria de l'activitat.

   Cinemes, teatres, auditoris, circs de carpa i espais similars,  

    • Butaques pre-assignades i no superar el 50% de l'aforament autoritzat en cada sala.

En un altre tipus de locals:

En llocs tancats:

    • No podrà superar-se el cinquanta per cent de l'aforament autoritzat, ni reunir més de  80
persones.

Activitats a l'aire lliure:

    • El públic haurà de romandre assegut, guardant la distància necessària i no es pot superar el
cinquanta per cent de l'aforament autoritzat, ni reunir més de 800 persones.

Instal·lacions esportives a l'aire lliure, tancades i centres esportius.

    • Es podrà realitzar activitat esportiva en grups de fins a 20 persones, sense contacte físic.
      
    • Màxim de el 50% de l'aforament màxim permès.

    • Sempre que sigui possible s'ha de mantenir una distància de seguretat de dos metres.



Turisme actiu i natura.

    • Grups de fins a un màxim de 30 persones.

Centres recreatius turístics, zoològics i aquaris.

    • 50% d'aforament amb caràcter general.
      
    • 1/3 d'aforament a les atraccions i llocs tancats.
      

Congressos, trobades, reunions de negoci, conferències i esdeveniments

    • Límit de 80 assistents.

Locals de joc i apostes

• Màxim de el 50% de l'aforament autoritzat.

• Màxim de 50 persones en total, incloent els treballadors.

 
Activitats de temps lliure destinades a la població infantil i juvenil.

    •  Garantir  el  compliment  de les  recomanacions  de prevenció i  higiene del  Ministeri  de
Sanitat i la disponibilitat d'un procediment per al maneig de possibles casos de COVID-19;
així  com aquelles altres condicions que, si  és  el  cas,  estableixi  l'autoritat  competent  de la
comunitat autònoma en què es realitzin aquestes activitats.

    •  En les  activitats  a  l'aire  lliure,  màxim del 50% de  la  capacitat  màxima habitual  de
l'activitat. Màxim de dos-cents participants, incloent els monitors.

    • En les activitats realitzades en espais tancats, màxim 1/3 de la capacitat màxima habitual
de l'activitat. Màxim de 80 participants, incloent els monitors.



    • Durant el desenvolupament de les activitats s'haurà d'organitzar als participants en grups
de fins a un màxim de 10 persones, inclòs el monitor.

    • En la mesura del possible, les activitats i interaccions es restringiran als components de
cada un d'aquests grups.


