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FASE 0:  
 

Es mantenen en aquesta fase totes les províncies o territoris que no hagin sigut especialment autoritzats 

per passar a la Fase 1, amb les mateixes mesures que havien estat d’aplicació, i que exposàvem en la 

nostra anterior nota informativa. En el cas de Catalunya, es mantenen en aquesta fase les regions 

sanitàries de: Lleida, Catalunya Central, Girona, Àrea Metropolitana Nord, Àrea Metropolita Sud i 

Barcelona ciutat.  

 

FASE 1: D’aplicació a partir de l’11 de maig de 2020.  

 

Entren en aquesta fase totes les províncies o territoris que s’exposen al final d’aquesta nota informativa. 

En el cas de les Illes Balears, inicien aquesta fase totes les Illes. En el cas de Catalunya, tan sols les regions 

sanitàries de Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre i Alt Pirineu i Aran.  

En el cas de les Illes Balears, des del dia 11 de maig de 2020 s’aixeca la prohibició a la realització 

d’operacions aèries comercials regulars entre les Illes Baleares. Totes les altres prohibicions 

contemplades en l’Ordre TMA/247/2020, de 17 de març, per la qual s’estableixen les mesures de transport 

a aplicar a les connexions entre la península i la Comunitat Autònoma d’Illes Balears es mantenen vigents. 

Així mateix, es permet en els ports de Balears, embarcar i desembarcar passatgers i vehicles en règim de 

passatge en els vaixells de passatge de transbord rodat i vaixells de passatge que presten serveis regulars 

en les línies marítimes interinsulars. 

Durant aquesta fase es permeten totes les activitats que ja vam exposar en l’anterior nota informativa, 

amb algunes precisions:  

 Foment del teletreball: sempre que sigui possible.  

 

 Contacte social: s’autoritzen les reunions de fins a un màxim de 10 persones. 

 

 Llibertat de circulació: únicament dins de la província, Illa o unitat territorial de referència.  

 

 Sales de vetlla i enterraments: s’autoritzen les sales de vetlla en tota mena d’instal·lacions, 

públiques o privades, amb un límit màxim de 15 persones en espais a l’aire lliure i 10 persones en 

espais tancats. 

 



 

BUFETE PEDROLA 

          ABOGADOS 

Rambla de Catalunya, 121 4º 2ª Esc. Izq.  
Barcelona (08008) Tel. 932 159 951 

C/ Bartomeu Vicent Ramon, 13 – 4ª planta  
Ibiza (07800) Tel. 630 317 042 
 

 

ACTUALIZACIÓ DESESCALADA: FASES 0 i 1 2 

 

 Llocs de culte: es permeten l’assistència a llocs de culte sempre que no se superin un 1/3 del seu 

aforament i que es compleixin les mesures generals d’higiene i distancia física.  

 

 Reobertura dels establiments i locals comercials detallistes, i de prestació de serveis assimilats, 

excepte aquells que tinguin una superfície de més de 400 metres quadrats o que tinguin caràcter 

de centre comercial o de parc comercial, però només amb un 30% de l’aforament i complint amb 

les mesures sanitàries imposades.  

També podran reobrir, però mitjançant cita prèvia, els concessionaris d’automoció, les estacions 

d’inspecció tècnica de vehicles i els centres de jardineria i vivers de plantes sigui quina fos la seva 

superfície útil d’exposició i venda. Igualment, podran reobrir les entitats concessionàries de joc 

públic d’àmbit estatal, i els “mercats ambulants” quan ho autoritzin els respectius Ajuntaments.  

 

 Reobertura de terrasses a l’aire lliure d’establiments d’hostaleria i restauració limitant-se al 50% 

de les taules permeses en l’any immediatament anterior d’acord amb la corresponent llicencia 

municipal (que podrà incrementar-se si l’Ajuntament respectiu ho autoritza). En tot cas, haurà de 

complir-se amb les mesures d’higiene imposades.  

 

 Reobertura dels serveis socials: els centres on es presten aquests serveis i prestacions hauran 

d’estar oberts i disponibles per l’atenció presencial a la ciutadania, sempre que aquesta sigui 

necessària, i sense perjudici de què s’adoptin les mesures de prevenció i higiene establertes per les 

autoritats sanitàries. 

 

 Reobertura dels centres educatius, però únicament per la seva desinfecció, condicionament i per la 

realització de funcions administratives. 

 

 Reobertura dels centres universitaris, però únicament per dur a terme la seva desinfecció i 

condicionaments, així com gestions administratives inajornables. Podrà procedir a l’obertura dels 

laboratoris universitaris per a les tasques d’investigació que li són pròpies. 

 

 Les entitats de naturalesa pública i privada que desenvolupen o donin suport a activitats 

d’investigació científica i tècnica, desenvolupament i innovació en tots els camps de l’economia i 

de la societat, activitat que hagués quedat afectada, per la declaració de l’estat d’alarma podran 

reiniciar la mateixa i la de les seves instal·lacions associades. 

 



 

BUFETE PEDROLA 

          ABOGADOS 

Rambla de Catalunya, 121 4º 2ª Esc. Izq.  
Barcelona (08008) Tel. 932 159 951 

C/ Bartomeu Vicent Ramon, 13 – 4ª planta  
Ibiza (07800) Tel. 630 317 042 
 

 

ACTUALIZACIÓ DESESCALADA: FASES 0 i 1 3 

 

 Reobertura de Biblioteques: tant de titularitat pública com privada per les activitats de préstec i 

devolució d’obres, lectura en sala, així com per informació bibliogràfica i bibliotecària. No podran 

dur-se a terme activitats culturals, activitats d’estudi en sala o de préstec interbibliotecari.  

 

 Reobertura de museus: de qualsevol titularitat i gestió, podran obrir les seves instal·lacions al 

públic per permetre les visites a la col·lecció i a les exposicions temporals, reduint-se a un terç 

l’aforament previst per cada una de les seves sales i espais públics. 

 

 Activitats de producció audiovisual: podrà procedir-se a la realització de determinades activitats 

associades a la producció i rodatge d’obres audiovisuals sempre que es compleixin les mesures 

higièniques i sanitàries previstes.  

 

 Reobertura al públic de tots els locals i establiments en els quals es desenvolupin actes i 

espectacles culturals, sempre que no superin un terç de l’aforament autoritzat. A més, si es 

realitzen en llocs tancats, no podrà haver-hi més de trenta persones en total i, si són a l’aire lliure, 

aquest aforament màxim serà de dos-centes persones. 

 

 Obertura dels Centres d’Alt Rendiment als esportistes integrats en els programes aprovats, els 

esportistes d’Alt Nivell (DAN), els esportistes d’Alto Rendiment (DAR) i els reconeguts d’interès 

nacional pel Consell Superior d’Esports. 

 

 Obertura de les instal·lacions esportives a l’aire lliure per la realització d’activitats esportives. Es 

requerirà la concertació de cita prèvia amb l’entitat gestora de la instal·lació, i per això 

s’organitzaran torns horaris, fora dels quals no es podrà romandre en la instal·lació. Així mateix, es 

respectarà el límit del trenta per cent de capacitat d’aforament d’ús esportiu en cada instal·lació, 

tant en el relatiu a l’accés, com durant la mateixa pràctica.  

 

 Reobertura al públic dels hotels i allotjaments turístics. Els serveis de restauració i cafeteries dels 

hotels i allotjaments turístics seran exclusivament pels clients allotjats, però no es prestaran en les 

zones comunes de l’hotel o allotjament turístic, que romandran tancades. 

 

 Activitats de turisme actiu i de naturalesa: per grups d’un màxim de fins a deu persones, per 

empreses registrades com empreses de turisme actiu en la corresponent administració competent.  

 

 



 

BUFETE PEDROLA 

          ABOGADOS 

Rambla de Catalunya, 121 4º 2ª Esc. Izq.  
Barcelona (08008) Tel. 932 159 951 

C/ Bartomeu Vicent Ramon, 13 – 4ª planta  
Ibiza (07800) Tel. 630 317 042 
 

 

ACTUALIZACIÓ DESESCALADA: FASES 0 i 1 4 

 

TERRITORIS QUE PASSEN A LA FASE 1 
 

1. A Andalusia, les províncies d’Almería, Córdoba, Cádiz, Huelva, Jaén i Sevilla. 

2. A Aragó, les províncies de Huesca, Zaragoza i Teruel. 

3. Al Principat d’Astúries, tota la província d’Astúries. 

4. A les Illes Balears, las Illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. 

5. A les Canàries, les Illes de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro i La 

Graciosa. 

6. A Cantabria, tota la província de Cantabria. 

7. A Castilla i León, les següents zones bàsiques de salut: 

a) A la província d’Àvila, la zona bàsica de salut de Muñico. 

b) A la província de Burgos, les zones bàsiques de salut de Sedano, Valle de Losa, Quintanar de la Sierra, 

Espinosa de los Monteros, Pampliega i Valle de Mena. 

c) A la província de León, les zones bàsiques de salut de Truchas, Matallana de Torio i Riaño. 

d) A la província de Palencia, la zona bàsica de salut de Torquemada. 

e) A la província Salamanca, las zones bàsiques de salut de Robleda, Aldeadávila de la Ribera, Lumbrales i 

Miranda del Castañar. 

f) A la província de Soria, la zona bàsica de salut de San Pedro Manrique. 

g) A la província de Valladolid, les zones bàsiques de salut de Alaejos, Mayorga de Campos i Esguevillas de 

Esgueva. 

h) A la província de Zamora, les zones bàsiques de salut d’Alta Sanabria, Carbajales de Alba, Tábara, 

Santibáñez de Vidriales, Alcañices (Aliste), Corrales del Vino i Villalpando. 

8. A Castilla-La Mancha, les províncies de Guadalajara i Cuenca. 

9. A Cataluña, les regions sanitàries de Camp de Tarragona, Alt Pirineu i Aran, i Terres de l’Ebre. 

10. A la Comunitat Valenciana, els següents departaments de salut: 

a) A la província de Castellón/Castelló, Vinaròs. 

b) A la província de Valencia/València, Requena, Xàtiva-Ontinyent y Gandia. 

c) A la província de Alicante/Alacant, Alcoi, Dénia, La Marina Baixa, Elda, Orihuela y Torrevieja. 

11. A Extremadura, les províncies de Cáceres y Badajoz. 

12. A Galicia, las províncies de Lugo, A Coruña, Ourense y Pontevedra. 

13. A la Regió de Murcia, tota la província de Murcia. 

14. A la Comunitat Foral de Navarra, tota la província de Navarra. 

15. A el País Vasco, els territoris històrics d’Araba/Álava, Bizkaia i Gipuzkoa. 

16. A La Rioja, tota la província de La Rioja. 

17. A Ciudad Autònoma de Ceuta. 

18. A Ciudad Autònoma de Melilla. 

 

Barcelona, a 10 de maig de 2020. 


