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1- Etapes 

• Fase 0: Inici i preparació de la desescalada 

• Fase 1: Inici parcial d’algunes activitats 

• Fase 2: Apertura de locals amb limitació d’aforament 

• Fase 3: Flexibilització de la mobilitat en general 

 

 



2- Calendari i àmbit geogràfic 

• No hi ha dates pre-fixades.  

• Es preveu que cada fase duri 2 setmanes però pot variar en funció 
de diferents factors. 

• Cada territori pot evolucionar de forma diferent. 

 



3- Detall de cada fase 

• Fase 0: Inici i preparació de la desescalada 

Estem actualment en Fase 0 

Comerç:  Apertura amb cita prèvia 

  Superfície < 400 m2 

  Atenció d’un client per treballador 

 

Hosteleria:  Apertura amb lliurament per endur-se. No es pot consumir 
  al local 

 



3- Detall de cada fase 

• Fase 1: Inici parcial d’algunes activitats 

 

Comerç:  Apertura amb aforament limitat i respectant distàncies de 
  seguretat 

 

Hosteleria:  Apertura de terrasses amb el 50% de taules 

   

Hotels:  Apertura de zones comuns i restriccions al servei de  
  restauració  



3- Detall de cada fase 

• Fase 2: Apertura de locals amb limitació d’aforament 

 

Comerç:  Apertura al públic dels centres comercials. Zones   
  comunes i zones recreatives es mantenen tancades 

 

Hosteleria:  Es permet el consum al local amb servei a taules,   
  mantenint separacions i limitant a 1/3 l’aforament. 

 

Hotels:  Apertura de zones comuns amb limitació d’aforament a 1/3 

  Es mantenen restriccions a restaurants i cafeteries. 



3- Detall de cada fase 
• Fase 3: Flexibilització de la mobilitat en general 

 

Comerç:  Es poden utilitzar les zones comuns i recreatives dels  
  centres comercials amb limitació d’aforament al 50% 

 

Hosteleria: S’amplia l’aforament al 50% 

  Poden obrir bars nocturns i discoteques limitant   
  l’aforament a 1/3. 

 

Hotels:  Apertura de zones comuns amb limitació d’aforament al  
  50%. 

  Es mantenen restriccions a restaurants i cafeteries. 


