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INICI PLA DE DESESCALADA: FASES 0 I 1 

 

MESURES COMUNES FASES 0 I 1: a partir del 4 de maig de 2020 

 Ús obligatori de mascaretes en el transport públic: hauran de cobrir el nas i la boca i seran 

obligatòries per tots els usuaris de transport en autobús, ferrocarril, aeri i marítim. En el cas dels 

passatgers dels vaixells i embarcacions, no serà necessari l’ús de mascaretes quan es trobin dins de 

la seva cabina. 
 

 Els treballadors dels serveis de transport que tinguin contacte directe amb els viatgers hauran 

d’anar previstos de mascaretes i tenir accés a solucions hidroalcohòliques paer practicar una 

higiene de mans freqüent. 

 

FASE 0: D’aplicació a tota Espanya, a partir del 4 de maig de 2020, excepte a les illes de 

Formentera, la Gomera, el Hierro i la Graciosa.  

Reobertura dels establiments i locals comercials detallistes: 

Es permet la reobertura d’establiments i locals comercials detallistes i d’activitats de serveis 

professionals on l’activitat s’hagués suspès després de la declaració de l’estat d’alarma. (La reobertura és 

una opció no una obligació). 

Excepció: aquells que tinguin una superfície de més de 400 metros quadrats o que tinguin caràcter de 

centre comercial o de parc comercial, o que es trobin dins dels mateixos sense accés directe i independent 

des de l’exterior. 

Requisits:  

a). Establir un sistema de cita prèvia que garanteixi la permanència en l’interior de l’establiment d’un únic 

client per cada treballador, en un mateix moment.  

b). Garantir l’atenció individualitzada al client amb la deguda separació física o, en el cas que això no sigui 

possible, mitjançant la instal·lació de taulells o mampares. 

c). Establir un horari d’atenció preferent per majors de 65 anys, que coincideixi amb les seves franges 

horàries de passejos i activitat física.  
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d) Els establiments i locals comercials detallistes que ja estaven autoritzats a obrir durant la vigència de 

l’estat d’alarma seguiran subjectes a les mateixes condicions que ja havien aplicat.  

Desplaçaments: únicament podran realitzar-se dins el municipi de residència, excepte que el producte o 

servei no estigui disponible en el mateix. Preferència per la implementació de sistemes d’adquisició de 

productes a distància i recollida física en el local. 

Mesures d’higiene: 

a). Obligació de netejar i desinfectar les instal·lacions almenys 2 vegades al dia, i sempre en finalitzar la 

jornada, utilitzant desinfectants com dilucions de lleixiu (1:50) acabada de preparar o qualsevol dels 

desinfectants amb activitat viricida. 

b). Després de cada neteja, els materials emprats i els equips de protecció individual utilitzats es rebutjaran 

de forma segura, procedint posteriorment al rentat de mans.  

c). Es realitzarà una neteja i desinfecció dels llocs de treball en cada canvi de torn, incloent-hi no sols a la 

zona comercial, sinó també, si escau, a zones privades dels treballadors. 

d) S’hauran de netejar i desinfectar diàriament els uniformes i roba de treball.  

e) No s’utilitzaran els lavabos per part dels clients, excepte que sigui estrictament necessari. En aquest 

últim cas, es procedirà immediatament a la neteja de sanitaris, aixetes i poms de porta. 

f). Tots els establiments hauran de disposar de papereres, en les que poder dipositar mocadors i qualsevol 

altre material d’un sol ús. 

Obligacions respecte als empleats: 

a). No podran reincorporar-se als seus llocs de treball empleats que es trobin en aïllament domiciliari per 

tenir diagnosticat la Covid-19 o tinguin algun dels símptomes compatibles amb el virus. Tampoc els 

treballadors que es trobin en quarantena per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o 

diagnosticada amb la Covid-19. 

b). Deure de compliment de les obligacions en matèria de PRL: els titulars dels establiments hauran 

d’assegurar-se que els seus empleats comptin amb equips de protecció individual adequats al nivell de risc 

i que tinguin permanentment a la seva disposició, en el lloc de treball, gels hidroalcohòlics.  

c). L’ús de mascaretes serà obligatori quan no pugui garantir-se la distància de seguretat interpersonal 

d’aproximadament dos metres entre el treballador i el client o entre els mateixos treballadors. 

d). Tot el personal haurà d’estar format i informat sobre el correcte ús dels citats equips de protecció, 

inclosos treballadors de terceres empreses que presten serveis en l’establiment.  
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e). El fitxatge amb empremta dactilar serà substituït per qualsevol altre sistema de control horari que 

garanteixi les mesures higièniques adequades per la protecció de la salut. 

f) S’hauran de reorganitzar torns o adaptar jornades i no és precís el manteniment de les distàncies de 

seguretat entre empleats, i entre empleats i clients.  

g). En el cas de serveis que no permetin el manteniment de la distància de seguretat interpersonal, com 

poden ser les perruqueries, centres d’estètica o fisioteràpia, s’haurà d’utilitzar l’equip de protecció 

individual oportú que asseguri la protecció tant del treballador com del client. 

h). Si un treballador comencés a tenir símptomes compatibles amb la malaltia, es contactarà 

immediatament amb el telèfon habilitat per a això (061 Catalunya i Balears) o centre de salut 

corresponent. El treballador haurà d’abandonar el seu lloc de treball fins que la seva situació mèdica sigui 

valorada per un professional sanitari. 

Obligacions respecte als clients:  

a). El temps de permanència en els establiments i locals serà l’estrictament necessari. 

b). Es posarà a disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics. 

c). En els establiments i locals que comptin amb zones d’autoservei, hauran de prestar el servei un 

treballador de l’establiment, amb el fi d’evitar la manipulació directa per part dels clients. 

d). No es podrà posar a disposició dels clients productes de prova. 

e). En els establiments del sector comercial tèxtil, i d’arranjaments de roba i similars, els emprovadors 

hauran d’utilitzar-se per una única persona i després del seu ús es netejaran i desinfectaran. També 

s’hauran d’higienitzar les peces no adquirides finalment pel client.  

Especialitats pel sector de l’hostaleria i la restauració, a part de les ja exposades: 

 Podrà realitzar-se mitjançant serveis d’entrega a domicili i mitjançant la recollida de comandes 

pels clients en els establiments corresponents, quedant prohibit el consum en l’interior. Les 

comandes hauran de realitzar-se per telèfon o en línia, per evitar aglomeracions de clients esperant 

en l’exterior de l’establiment. 
 

 En aquells establiments que disposin de punts de sol·licitud i recollida de comandes per vehicles, el 

client podrà realitzar les comandes des del seu vehicle en el mateix establiment i procedir a la seva 

posterior recollida. 
 

 Tots els empleats d’aquest sector hauran de disposar, com a mínim de mascaretes i gels 

hidroalcohòlics, que proporcionarà el titular de l’establiment.  
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Reobertura de l’activitat esportiva professional i federada:  

 Els esportistes professionals podran realitzar entrenaments de forma individual, a l’aire lliure, dins 

dels límits de la província en què resideixi l’esportista. Per això podran accedir lliurement a aquells 

espais naturals en què hagin de desenvolupar la seva activitat esportiva, com a mar, rius, o 

embassaments, així com podran utilitzar els implementes esportius i equipament necessari. 
 

 Els esportistes federats no professionals podran realitzar entrenaments de forma individual, en 

espais a l’aire lliure, dues vegades al dia, entre les 6:00 hores i les 10:00 hores i entre les 20:00 

hores i les 23:00 hores, i dins dels límits del termini municipal en què tinguin la seva residencia. Per 

això, si fos necessari, podran accedir lliurement a aquells espais naturals en què hagin de 

desenvolupar la seva activitat esportiva com a mar, rius, o embassaments, entre altres.  
 

 Els esportistes integrats en clubs participants en lligues professionals podran realitzar 

entrenaments de caràcter bàsic, dirigits a una modalitat esportiva específica, de manera individual i 

complint amb les corresponents mesures de prevenció i higiene. 

 

 

FASE 1: D’aplicació a únicament a les illes de Formentera, la Gomera, el Hierro i la Graciosa, 

a partir del 4 de maig de 2020.  

*L’inici d’aquesta fase en la resta de territoris d’Espanya està previst per l’11 de maig, si bé subjecte a 

canvis en funció de l’evolució de la crisi sanitària.  

Contacte social en grups reduïts: S’autoritzen les reunions de fins a un màxim de 10 persones (excepte 

convivents). Durant aquests contactes socials hauran de respectar-se les mesures de seguretat i higiene 

relatives al manteniment d’una distància mínima de seguretat de 2 metros o establint mesures alternatives 

de protecció física i d’higiene de mans.  

Ús de vehicles privats: Es permet l’ús compartit de vehicles privats limitat a un conductor i a un ocupant, 

que haurà d’anar a la part del darrere del vehicle. No obstant això, les persones que resideixin al mateix 

habitatge podran compartir un mateix vehicle.  

Sales de vetlla i enterraments: S’autoritzen les sales de vetlla en tot mena d’instal·lacions, públiques o 

privades, amb un límit màxim de quinze persones en espais a l’aire lliure i deu persones en espais tancats. 

Llocs de culte: Es permet l’assistència a llocs de culte sempre que no se superi un 1/3 del seu aforament i 

que es compleixi les mesures generales d’higiene i distància física.  
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Reobertura dels establiments i locals comercials detallistes: 

Es permet la reobertura dels establiments i locals comercials detallistes i d’activitats de serveis 

professionals on l’activitat s’hagués suspès després de la declaració de l’estat d’alarma:  

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

centre comercial o de parc comercial o que es trobin dins dels mateixos sense accés directe i independent 

des de l’exterior.  

Requisits:  

a). Que es redueixi al 30% l’aforament total en els locals comercials. En qualsevol cas, s’haurà de garantir 

una distància mínima de 2 metres entre clients. En els locals comercials en què no sigui possible mantenir 

aquesta distància, es permetrà únicament la permanència dins del local d’un client. 

b). Que s’estableixi un horari d’atenció amb servei prioritari per majors de 65 anys. 

c). Els establiments i locals comercials detallistes que ja estaven autoritats a obrir durant la vigència de 

l’estat d’alarma seguiran subjectes a les mateixes condicions que ja havien aplicat.  

Obertura de mercats ambulants: Quan així ho decideixin els Ajuntaments corresponents, podran procedir 

a la seva reobertura els mercats que desenvolupin la seva activitat a l’aire lliure o de venta no sedentària 

en la via pública. En tot cas, es garantirà una limitació al 25% dels llocs habituals o autoritzats i una 

afluència inferior a un 1/3 de l’aforament.  

Mesures d’higiene: 

a). Obligació de netejar i desinfectar les instal·lacions almenys 2 vegades al dia, i sempre en finalitzar la 

jornada.  

b). Després de cada neteja, els materials empleats i els equips de protecció individual utilitzats es 

rebutjaran de forma segura, procedint-se posteriorment al rentatge de mans.  

d). Es realitzarà una neteja i desinfecció dels llocs de treball en cada canvi de torn, incloent-hi no només a 

la zona comercial, sinó també, si escau, a zones privades dels treballadors. 

e) S’hauran de netejar i desinfectar diàriament els uniformes i roba de treball.  

f) No s’utilitzaran els lavabos per part dels clients, excepte que sigui estrictament necessari. En aquest 

últim cas, es procedirà immediatament a la neteja de sanitaris, aixetes i poms de porta. 

g). Tots els establiments hauran de disposar de papereres, en les que poder dipositar mocadors i qualsevol 

altre material d’un sol ús. 



 

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 
 

 

INICI DESESCALADA: FASES 0 i 1 6 

 

h). En els establiments comercials en què hi hagi ascensor o muntacàrregues es limitarà el seu ús al mínim 

imprescindible, l’ocupació màxima dels mateixos serà d’una persona, llevat que sigui possible garantir la 

separació de dos metres entre elles.  

Obligacions respecte als empleats: 

a). No podran reincorporar-se als seus llocs de treball empleats que es trobin en aïllament domiciliari per 

tenir diagnosticat la Covid-19 o tinguin algun dels símptomes compatibles amb el virus. Tampoc els 

treballadors que es trobin en quarantena per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o 

diagnosticada amb la Covid-19. 

b). Deure de compliment de les obligacions en matèria de PRL: els titulars dels establiments hauran 

d’assegurar-se que els seus empleats comptin amb equips de protecció individual adequats al nivell de risc 

i que tinguin permanentment a la seva disposició, en el lloc de treball, gels hidroalcohòlics. 

c). L’ús de mascaretes serà obligatori quan no pugui garantir-se la distància de seguretat interpersonal 

d’aproximadament dos metres entre el treballador i el client o entre els mateixos treballadors. 

d). Tot el personal haurà d’estar format i informat sobre el correcte ús dels citats equips de protecció, 

inclosos treballadors de terceres empreses que presten serveis en l’establiment. 

e). El fitxatge amb empremta dactilar serà substituït per qualsevol altre sistema de control horari que 

garanteixi les mesures higièniques adequades per la protecció de la salut. 

f) S’hauran de reorganitzar torns o adaptar jornades i no és precís el manteniment de les distàncies de 

seguretat entre empleats, i entre empleats i clients.  

g). En el cas de serveis que no permetin el manteniment de la distància de seguretat interpersonal, com 

poden ser les perruqueries, centres d’estètica o fisioteràpia, s’haurà d’utilitzar l’equip de protecció 

individual oportú que asseguri la protecció tant del treballador com del client. 

h). Si un treballador comencés a tenir símptomes compatibles amb la malaltia, es contactarà 

immediatament amb el telèfon habilitat per a això (061 Catalunya i Balears) o centre de salut 

corresponent. El treballador haurà d’abandonar el seu lloc de treball fins que la seva situació mèdica sigui 

valorada per un professional sanitari. 

Obligacions respecte als clients:  

a). El temps de permanència en els establiments i locals serà l’estrictament necessari. 

b). Es posarà a disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics. 

c). En els establiments i locals que comptin amb zones d’autoservei, hauran de prestar el servei un 

treballador de l’establiment, amb el fi d’evitar la manipulació directa per part dels clients. 
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d). No es podrà posar a disposició dels clients productes de prova. 

e). En els establiments del sector comercial tèxtil, i d’arranjaments de roba i similars, els emprovadors 

hauran d’utilitzar-se per una única persona i després del seu ús es netejaran i desinfectaran. També 

s’hauran d’higienitzar les peces no adquirides finalment pel client. 

Especialitats pel sector de l’hostaleria i la restauració, a part de les ja exposades: 

 S’autoritza la reobertura al públic de les terrasses dels 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, s’haurà d’assegurar que es manté la deguda distancia física d’almenys dos metres entre 

les taules o, si s’escau, agrupacions de taules. 
 

 S’autoritzen les reunions en les terrasses dels establiments d’hostaleria i restauració de fins a un 

màxim de 10 persones per taula o agrupació de taules. La taula o agrupació de taules que 

s’utilitzin per a aquest fi, hauran de ser d’acord amb el nombre de persones, permetent que es 

respectin la distància mínima de seguretat interpersonal. 
 

 Requisits en matèria d’higiene i prevenció: 

- Neteja i desinfecció de l’equipament de la terrassa, en particular taules i cadires. 

- Es prioritzarà la utilització de jocs de taula d’un sol ús. 

- S’haurà de posar a disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics. 

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

- S’evitarà l’ús de cartes d’ús comú, optant per l’ús de dispositius electrònics propis, pissarres, 

cartells o altres mitjans similars. 

- S’eliminaran productes d’autoservei com tovallons, portaescuradents, setrilleres, setrills, i 

altres estris similars, prioritzant monodosi d’un sol ús.  

- L’ocupació màxima dels lavabos pels clients serà d’una persona. 

 

Barcelona, 3 de maig de 2020. 


