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FASE 0: PREPARACIÓ

· Obertura de locals i establiments amb cita prèvia per a l’atenció individual.
 Aquest locals hauran de tenir taulell i mampara i, quan no sigui possible, garantir al màxim la protecció individual.  

Horari preferent per a majors 65 anys. Si el servei requereix contacte amb el client, és obligatori l’ús de guants i mascaretes. 
· Obertura de restaurants per oferir servei per emportar, sense consum al local.
· Activitat esportiva individual sense contacte, passejar, horts familiars.
· Entrenaments individuals d’esportistes professionals i federats.
· Entrenament bàsic de lligues professionals.
· Increment progressiu de transport públic

FASE 1: INICIAL

· Obertura del petit comerç, no centres comercials: aforament màx.30%, distància mínima de dos metres entre clients, o bé un únic client.
· Obertura de mercats no sedentaris a criteri dels ajuntaments, aplicant mesures concretes. 
· Cafeteries i restaurants, obertura de terrasses, màx. 30% de les taules permeses garantint distàncies.
· Allotjaments turístics sense utilitzar zones comunes (a més d’altres restriccions).
· Obertura d’activitats del sector agroalimentari i pesquer que mantenien restriccions. 
· Contacte social en grups reduïts per a persones no vulnerables ni amb patologies prèvies. 
· Limitació d’ocupació de vehicles, excepte en el cas de residents del mateix domicili, que poden anar junts. 
· Vetlles amb nombre limitat de familiars i protocols seguretat. 
· Centres educatius i universitats: obriran per desinfecció i condicionament, i treball administratiu i preparatori docent.  

Obertura de laboratoris universitaris.
· Es permeten seminaris i congressos, respectant la distància de dos metres i el màx. de 30 assistents,
· Biblioteques: préstec i lectura. Aforament limitat.
· Actes i espectacles culturals menys de 30 persones en llocs tancats, amb 1/3 de l’aforament.
· Actes i espectacles culturals a l’aire lliure de menys 200 persones, asseguts i amb distàncies.
· Museus: només visites, 1/3 de l’aforament, amb control en sales.
· Turisme actiu i de natura en grups limitats.
· Producció audiovisual i rodatge de cinema i sèries. 
· Obertura de centres d’alt rendiment.
· Entrenaments mitjans a lligues professionals.
· Instal·lacions esportives a l’aire lliure sense públic (atletisme i tennis).
· Activitats esportives individuals amb cita prèvia en centres esportius sense contacte físic ni ús de vestidors. 
· Centre de culte religiós: Limitació de 1/3 aforament. 

FASE 2: INTERMèDIA

· Obertura de restaurants, cafeteries o bars, amb limitació d’aforament a 1/3 de la capacitat. Això no inclou discoteques o bars nocturns.
· Comerços: Es limita l’aforament al 40% de la capacitat, amb l’obligació de garantir una distància mínima de do metres.  

Quan no sigui possible, es permetrà únicament la permanència dins del local d’un client.
· Centres o parcs comercials: Poden reobrir al públic, prohibint-se la permanència en les zones comunes o àrees recreatives.  

Aforament limitat al 40%. En qualsevol cas, s’haurà de garantir una distància mínima de dos metres.
· Venda no sedentària/mercats a l’aire lliure, es podrà ampliar el nombre de llocs que poden operar a 1/3 part dels habituals,  

o distància de separació similar amb augment de superfície, amb les mesures assenyalades en la Fase I.
· Hotels i allotjaments turístics: Es limita l’obertura de zones comunes a un aforament d’ 1/3 de la capacitat.
· Obertura dels centres educatius i de formació (autoescoles, acadèmies, etc.) que no estiguin inclosos en els apartats d’educació i ciència. 
· Cinemes i teatres amb 1/3 terç de l’aforament. Es podran visitar monuments i sales d’exposicions. 
· Caça i pesca.
· Centres educatius (reforç, cura de menors de 6 anys - famílies que acreditin que els progenitors han de fer treball presencial  

sense possibilitat de flexibilització- i la selectivitat). 
· Centres educatius de programes de reforç per a alumnes no esmentats anteriorment.
· Seminaris científics o innovadors, respectant distància social més de dos metres i menys de 50 participants.
· Activitats culturals amb menys de 50 persones assegudes. Si són a l’aire lliure, menys de 400 persones assegudes.
· Concerts en espais tancats amb 1/3 de l’aforament habitual. Si són a l’aire lliure, menys de 400 persones assegudes.
· Espectacles i activitats esportives a l’aire lliure amb aforament limitat.

FASE 3: AVANÇADA

· Obertura de totes les activitats, mantenint les mesures oportunes de seguretat i distància.
· Restauració: aforament a un màxim de 50% de la capacitat, garantint la separació entre clients. 
· En terrasses: es limitarà al 50% de les taules permeses en anys anteriors Podrien tenir taules si l’Ajuntament permet més espai respectant 

la proporció taules/superfície del 50%.
· Comerços: limitació d’aforament al 50%, amb l’obligatorietat que hi hagi una distància mínima de dos metres entre persones.
· Centres comercials: s’aixeca la prohibició d’utilitzar les zones comunes i zones recreatives dels centres comercials.
· Hotels i allotjaments turístics: es limita l’obertura de zones comunes a un aforament d’ 1/2 de la capacitat.
· Discoteques: Es poden reobrir discoteques i bars nocturns amb un aforament màxim d’1/3 de l’habitual.
· Espectacles i activitats esportives a l’aire lliure amb aforament menys limitat.
· Turisme actiu i de natura.
· Es flexibilitzarà la mobilitat general. 
· Tots els serveis de transport públic al 100%.
· S’autoritza activitats nàutiques d’esbarjo.

Dates orientatives, atenent a la durada mínima de dues setmanes per canviar de fase, si els indicadors de salut pública, 
mobilitat, dimensió social i activitat econòmica ho permeten, i segons l’escala territorial de referència establerta.

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/PlanTransicionNuevaNormalidad.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/28042020_Anexo%20II%20FASES.pdf

