
FASES DESESCALADA – COVID 

Totes les províncies començaran el 4 de maig en la fase 0 excepte les illes de 
Formentera, La Gomera, el Ferro i La Graciosa, on començaran la fase 1 a causa 
de la incidència mínima de la pandèmia.  

En totes aquestes fases i en "la nova normalitat", en el transport públic l'ús de 
màscara serà altament recomanat.

Fase 0, a partir del 4 de maig

És l'etapa de preparació de la transició en la qual actualment ens trobem. Es 
permetrà:

• Sortides d'infants menors de 14 anys acompanyats d'un adult durant una
hora al dia

• Realitzar exercici a l'aire lliure i passejos de manera individual o amb
membres de la família

• L'obertura de locals i establiments amb cita prèvia
• Restaurants amb servei a domicili -sense consum en el local- i amb màxima

protecció individual
• Els entrenaments per a esportistes federats i de lligues professionals

x 

Fase 0 de desescalada: Començarà el 4 de maig amb l'apertura de petits
locals 

Fase 1, a partir de l'11 de maig

S'iniciarà parcialment l'activitat en cada espai territorial.

Es permetrà:

 Obertura de comerç sota condicions estrictes de seguretat -excepte grans
parcs comercials on són mes probables les aglomeracions-

Obertura de terrasses amb una ocupació del 30%

 En els locals s'inclourà un horari preferent per a majors de 65 anys
 En hostaleria, obertura d'hotels i allotjaments turístics, excloent zones

comunes
 En el sector agroalimentari i pesquer es reprendran les activitats que

mantenien restriccions
 Es permetrà l'obertura de llocs de culte amb un aforament de 1/3 de l'ocupació

total
 També es permetrà acudir a centres d'alt rendiment amb les mesures

d'higiene adequades i, si és possible, per torns
 Les vetlles seran permeses baix determinades circumstàncies
 Es podrà anar a una segona residència si aquesta es troba en la mateixa

província

https://www.rtve.es/noticias/20200428/bares-servicio-domicilio-abriran-dia-4-como-sera-desescalada-hosteleria/2012955.shtml


x 

Fase 1 de desescalada: obertura del petit comerç "sota condicions estrictes
de seguretat"

Fase 2, a partir del 25 de maig

Etapa intermèdia, si es compleixen les condicions dels marcadors estipulats

 S'obrirà l'espai interior de locals amb una ocupació màxima de 1/3 i amb
garanties de separació. Així mateix, només es permetrà estar en les taules, no
en la barra

 Respecte al curs escolar, començarà al setembre
 Es reprendrà la caça i la pesca
 S'obriran cinemes i teatres amb butaques reassignades i amb una ocupació

màxima de 1/3 del total
 Es permetrà les visites a monuments i sales d'exposicions i conferències,

també amb una ocupació de 1/3 del total
 Es permetran els actes de menys de 50 persones, amb una ocupació d'un 1/3

del total
 Respecte als actes a l'aire lliure, només serà possible si hi ha menys de 400

persones i es troben asseguts
 Per part seva, es permet l'obertura dels llocs de culte amb un aforament del

50%x 

Fase 2 de desescalada: obertura de sales de cine o museus amb el control dels
aforaments

Fase 3, a partir del 8 de juny

Fase avançada. La darrera fins recuperar "la nova normalitat".
 Es flexibilitzarà la mobilitat general, amb l'ús de màscares com a recomanació
 Es limitarà l'aforament al 50% en l'àmbit comercial i amb una distància mínima

de dos metres
 En la restauració, es mantenen estrictes condicions de separació entre el

públic però es flexibilitzaran les mesures

x 




