
 
 

ÀMBIT ACTIVITAT  FASE 0 FASE I FASE II FASE III 

LABORAL 

Teletreball preferent, on 
sigui possible. Entrada i 

sortida gradual, del centre 
de treball 

Anàlisis de les exigències de 
PRL segons activitat, 

adaptades al COVID-19 

  

Protocols de reincorporació 
presencial a les empreses, 
ús EPIs i altres mesures. 

Horari escalonat i garantia 
de conciliació 

COMERÇ MINORISTA 
I ACTIVITAT DE 
PRESTACIÓ DE 

SERVEIS 

Obertura de locals i 
establiments amb cita 
prèvia, per atenció 
individual dels clients. 
Locals han de disposar de 
mostrador, mampara, o 
garantir el màxim de 
protecció individual. Horari 
atenció preferent per a 
majors de 65 anys. Quan es 
tingui contacte obligatori 
amb el client, obligatori ús 
de mesures de protecció 
guants o mascaretes 

Obertura generalitzada de 
locals i establiments 
comercials. Aforament 
limitat al 30%, garantir 
distància mínima de 2 
metros entre clients, no es 
possible, només un client. 
Horari atenció preferent per 

a majors de 65 anys.  

Obertura de centres i parcs 
comercials, prohibició 
d'estada a zones comunes. 
Aforament limitat al 40%, 
garantir distància de 2 
metres entre clients, no es 
possible, permetre accés a 
un client dins del local. 
Horari d'atenció preferent a 
majors de 65 anys. Obertura 
de centres educatius i de 
formació (autoescoles, 
acadèmies, etc.), adoptant 
mesures de distancia, 
higiene i protecció. 

Aixecament prohibició de 
utilització  de zones 
comunes i recreatives en els 
centres Comerciales. 
Aforament limitat al 50%, i 
distancia de seguretat de 2 
metres. 



 
 

HOSTELERIA, 

RESTAURANTS I 
CAFETERIES 

Obertura de restaurants i 
cafeteries per a servei 

d'empotar, sense consum al 
local 

Obertura de terrasses, 
limitades al 50% segons 

llicència municipal, 
assegurant distàncies 

Consum en el local amb 
servei de taula amb garantia 
de separació entre clients a 
la taula i entre taules, 

excepte discoteques i bars 
nocturns. Limitació 1/3 
d'aforament. Només permès 
assegut o per emportar, no 
de peu. 

Ampliació aforament d'un 
màxim de 1/2 de la seva 
capacitat, garantint 
separació de clients. Permet 
gent de peu amb una 

separació mínima de 1,5 
metres entre clients a la 
barra. Terrasses, limitades 
segons llicència municipal. 
Discoteca i bars nocturns 

amb aforament de 1/3. 

HOTELS I 
ALLOTJAMENTS 

TURISTICS 

No es permet activitat, 
excepte les excepcions 
regulades 

Obertura sense utilització de 
zones comuns i amb 
restriccions en algunes 
activitats, adopció de 
mesures de desinfecció i 
reforç de normes de salut i 
higiene 

Obertura de zones comunes 
limitades a 1/3 de 
l'aforament, excepte serveis 
de hostaleria i restaurants, 
que aplicaran les 
restriccions especifiques del 
sector 

Obertura de zones comunes 
limitades a 1/2 d'aforament, 
excepte hostaleria i 
restauració, apliquen les 
normes específiques del 
sector 

ACTIVITATS 
CULTURALS I D'OCI 

Obertura d'arxius 

Actes i espectacles culturals 
de menys de 30 persones en 
llocs tancats, amb un 
aforament 1/3, i a l'aire 

lliure de menys de 200 
persones, mantenint 
distància de seguretat. 
Turisme actiu i de 

naturalesa per a grups 
limitats de persones. 

Cines, teatres, auditoris amb 
butaca assignada, i limitació 
d'aforament a 1/3. Actes i 
espectacles culturals i d'oci 

al aire lliure de menys de 
400 persones, asseguts i 
mantenint distància de 
seguretat. Turisme actiu i de 

naturalesa per a grups més 
amplis de persones. 

Activitats amb un 1/3 
aforament podran passar a 
1/2 d'aforament. Sales 
d'arts escèniques i musicals, 
amb una limitació de 1/3 
aforament. Actes i 

espectacles culturals de 
menys de 80 persones en 
llocs tancats, i amb un 
aforament de 1/3. Turisme 

actiu i de naturalesa. 
Platges, en condicions de 
seguretat i distància. 

 


