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Criteris d’adequació dels plans sectorials de desconfinament a les condicions de 
l’etapa de represa 

 
1. Introducció 
 
Des del 18 de juny, Catalunya ha superat la fase 3 del desconfinament i s’inicia l’etapa 
de represa, regulada per la Resolució SLT 1429/2020 per la qual s'adopten mesures 
bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la 
contenció de la infecció per SARS-CoV-2, regula les condicions per al desenvolupament 
d’activitats durant l'etapa de la represa al territori de Catalunya en el marc de la crisi 
sanitària vigent provocada per la COVID-19. 
 
L’epígraf 1 de l’apartat 1.2 de l’esmentada Resolució estableix que les mesures previstes 
han de ser completades amb els plans sectorials (de desconfinament) d'activitats que 
s'han d'elaborar i aprovar d'acord amb el que preveu el Pla de transició del confinament 
ratificat pel Govern el 25 d'abril de 2020. 
 
Així mateix, l’apartat 4 de la Resolució preveu un règim transitori en els termes següents: 

 
1. Mentre no s'aprovi l'actualització dels plans sectorials de desconfinament 

existents, s'aplicaran, en cada àmbit d'activitat, les mesures contingudes en 
aquests plans pel que fa a la fase 3 de la desescalada. 

2. Fins al 24 de juny inclòs, seran d'aplicació els aforaments màxims continguts en 
els plans sectorials vigents. 

 
Per l’elaboració o actualització dels esmentats plans sectorials de desconfinament per 
a l’aplicació de les mesures de l’etapa de represa, es recullen les indicacions següents. 
 
 
2. Procediment 
 
L’actualització dels plans sectorials de desconfinament ja aprovats es realitzarà a través 
d’un annex on s’inclouran les modificacions necessàries per donar compliment a les 
mesures que s’indiquen a l’apartat 3 d’aquest document. En el cas de que les mesures 
ja estiguin previstes al pla, a l’annex s’indicaran els apartats on estan recollides.  
Alternativament, es podran fer la modificacions en el cos del pla i s’acompanyarà d’un 
annex on s’indicarà específicament els apartats on s’han fet els canvis i quin han estat 
els mateixos.  
En el cas que els plans aprovats siguin més restrictius que les mesures contemplades i 
es vulgui mantenir així, l’annex ho haurà d’especificar. 
 
En tots aquests casos, el Comitè Tècnic tramitarà l’aprovació de l’actualització del pla 
en base a aquest annex. No seran objecte d’aprovació altres continguts si no estan 
específicament indicats.  
 
Pel que fa al món local, no serà necessària la valoració dels canvis excepte que 
expressament s’identifiqui que tenen impacte en l’àmbit competencial local. 
 
En el cas de nous plans o que no hagin estat encara aprovats, el contingut del mateix 
s’haurà d’ajustar a les mesures indicades a l’apartat 3, excepte que es consideri aplicar 
mesures més restrictives. 
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3. Continguts a considerar en els plans 
 
Mesures generals 
 

 Seguiment i aplicació de les mesures: 
o Per a totes les activitats, establiments o espais, cal identificar una persona 

responsable de l'aplicació de les mesures organitzatives i de protecció individual 
establertes a la Resolució SLT/1429/2020 i els diferents plans sectorials.  

o Aquest responsable també serà l'interlocutor amb l'autoritat sanitària en cas que 
sigui necessari. 

 

 Distància de seguretat: 
o Tant en espais tancats com a l’aire lliure, la distància física interpersonal de 

seguretat s’estableix en 1,5 m en general. 
o A més, un espai de seguretat equivalent a 2,5 m2 per persona, excepte que per 

la tipologia de l’activitat hi hagi vigents valors més restrictius. 
 

 Mascaretes: 
o Ús per persones de 6 anys en endavant. 
o A la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o 

que estigui obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància 
física interpersonal de seguretat d’1,5 m entre persones que no mantenen una 
relació i un contacte proper de forma molt habitual. 

o Transports: 
En tots els mitjans de transport de viatgers per carretera, per ferrocarril i per 
cable de competència de la Generalitat. 
En el cas dels passatgers de vaixells i embarcacions, no és necessari dins de la 
cabina i a les cobertes o espais exteriors si es pot mantenir una distància física 
interpersonal de seguretat d’1,5 m. 
Si tots els ocupants d’un vehicle de turisme són persones que mantenen una 
relació i un contacte propers de forma molt habitual, no serà necessari. 

o No estan obligades al seu ús les persones que presentin algun tipus de malaltia 
o dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per la utilització de la 
mascareta. 
Tampoc si, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposen 
d’autonomia per treure’s la mascareta o bé presenten alteracions de conducta 
que facin inviable la seva utilització. 
Tampoc serà exigible en el cas d’exercici físic esportiu a l’aire lliure ni en els 
supòsits de força major o situació de necessitat o quan per la mateixa naturalesa 
de les activitats l’ús de la mascareta sigui incompatible, d’acord amb les 
indicacions de les autoritats sanitàries. 

 

 Deure d’autoprotecció: 
o La ciutadania ha d'adoptar les mesures necessàries per evitar la generació de 

riscos de propagació de la infecció de la COVID-19, així com la pròpia exposició 
a aquests riscos, i ha d'adoptar les mesures de protecció individual i col·lectiva 
fonamentades en: la higiene freqüent de mans; la higiene de símptomes 
respiratoris (evitar tossir directament a l'aire, tapar-se la boca amb la cara interna 
de l'avantbraç en aquests casos i evitar tocar-se la cara, nas i ulls); el 
manteniment de grups de convivència habitual al més estables possible, 
minimitzant els contactes socials diaris per evitar la multiplicació de possibles 
cadenes de transmissió; la distància física interpersonal de seguretat; l'ús de 
mascareta quan no sigui possible mantenir la distància física interpersonal de 
seguretat; la preferència pels espais a l'aire lliure per a la realització d'activitats; 
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la ventilació correcta dels espais tancats i la neteja i desinfecció de les 
superfícies. 

o Aquest deure de protecció és igualment exigible a les persones titulars de 
qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o que es 
trobi obert al públic. 

o Les persones que presentin símptomes compatibles amb la COVID-19 han de 
contactar amb el sistema públic de salut i han seguir, tant elles com els seus 
contactes estrets, les indicacions d'aïllament domiciliari d'acord amb els 
protocols aprovats per l'autoritat sanitària. 

 

 Reunions i trobades entre persones: es permeten, incloent-hi la pràctica esportiva 
no professional ni federada, sempre que no comportin aglomeracions ni superin els 
aforaments vigents en cada cas. 
 

 Protecció de la població especialment vulnerable: 
Les persones titulars de les diverses activitats han de garantir l’atenció preferent 
que minimitzi el temps d’estada a l’interior dels locals o establiments i que faciliti 
la mobilitat a l’interior a les persones vulnerables d’acord amb el criteri de les 
autoritats sanitàries, o bé quan per les seves característiques personals no 
puguin usar mascareta. 
 

 Activitats que estiguin obertes al públic i activitats de prestació de serveis:  
o Les persones titulars de l'activitat o, si escau, les persones responsables de la 

seva organització, han d'adoptar les mesures organitzatives que resultin 
necessàries per garantir el manteniment de les mesures de protecció individual, 
en especial posar a disposició sistemes per a la neteja de mans, la distància 
física interpersonal de seguretat, d'acord amb el que estableix l'apartat 2.1 de la 
Resolució SLT/1429/2020, així com les condicions de neteja, desinfecció i 
ventilació dels establiments i instal·lacions.  

o Quan això sigui difícil o no sigui possible per les  condicions pròpies de l'activitat, 
s'ha de garantir, per a les persones treballadores i les persones clientes o 
usuàries, les mesures de prevenció i higiene adequades per prevenir els riscos 
de contagi. 

 
 
Mesures de neteja i desinfecció 

 

 La supervivència dels coronavirus humans en les superfícies pot ser molt variable 
(d’entre 2 hores i 9 dies), és per això que cal que s’intensifiquin les activitats de 
neteja i desinfecció i que es disposi d’un Protocol adaptat en funció de l’aforament, 
la freqüència de trànsit o ocupació, els tipus d’activitats, els usos  així com la 
possibilitat de la presència de casos possibles o confirmats de COVID-19. 
 

 Les empreses i entitats que realitzen serveis a tercers de tractaments de desinfecció 
de l’aire, superfícies, materials, equips i mobles (tractaments d’àmbit ambiental) o 
de desinfecció de materials, equips, superfícies i utensilis relacionats amb la 
manipulació, emmagatzematge i consum d’aliments i alimentaria (tractaments 
d’àmbit alimentari) han d’estar inscrites al Registre Oficial d’establiments i serveis 
biocides (ROESB o ROESP) 
 

 Els productes emprats seran sempre autoritzats i la seva aplicació respectarà la 
seguretat de les persones i el medi. 
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 Consulteu la informació en: 
o Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrencia humana 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-
ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-
humana.pdf. 

o Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana 
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-
ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrencia-
humana.pdf. 

o Neteja i desinfecció en residències geriàtriques 
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-
ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-residencies-geriatriques.pdf. 

 
 
Ventilació i sistemes de climatització en establiments i locals de concurrència humana 

 

 La principal via de transmissió del virus SARS-CoV-2 és la via aèria, a través de 
petites gotes que es produeixen quan una persona infectada tus, esternuda o parla, 
a distàncies curtes. El virus pot ser viable a l’aire unes hores en aerosols més petits 
(inferiors a 5 micres) que poden desplaçar-se a més distància, transportats per fluxos 
d’aire  i que poden romandre hores en suspensió en ambients tancats. La renovació 
de l’aire redueix aquestes gotes més petites, que poden romandre hores en 
suspensió en ambients tancats. 

 La renovació d’aire dels espais es considera una mesura molt efectiva per la 
prevenció  de la COVID-19. Es recomana ventilar els espais  com a mínim 3 vegades 
al dia 10’. 

 Consulteu la informació en: 
o Ventilació i sistemes de climatització 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-
ncov/material-divulgatiu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf. 
 
 

Indicacions d’aforament 
 
Fins al 24 de juny inclòs, als espais de concurrència pública s’han de mantenir les 
limitacions d’aforament següents: 

 En cas que no n’hi hagi un pla sectorial de desconfinament aprovat 
o Edificis i espais tancats: 50% del màxim autoritzat en situació de normalitat. 
o Espais a l’aire lliure: 75% del màxim autoritzat en situació de normalitat. 

 Aquests aforaments només s’inclouran per tramitacions anteriors al dia 24 de juny. 
 
A partir del 25 de juny inclòs, els aforaments als espais de concurrència pública 
s’ajustaran al següent: 

 En edificis i espais tancats: 
o Cal establir espais sectoritzats amb control de fluxos d’accés i sortida 

independents (no permeables entre sí) i amb un màxim de 1.000 persones de 
peu o 2.000 persones totes en seients preassignats.  

o Superfície de seguretat mínima: 2,5 m2 per persona.  
o Es pot reduir la superfície de seguretat fins a 1 m2 per persona sempre que: 

 Es faci ús obligatori de la mascareta. 
 Es porti un registre dels assistents o es faci preassignació de localitats. 
 Es prevegin mesures de circulació dels assistents per evitar aglomeracions. 
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https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
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https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrencia-humana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrencia-humana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrencia-humana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-residencies-geriatriques.pdf
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 En activitats a l’aire lliure: 
o No hi ha limitació d’aforament sempre que es garanteixi una superfície de 

seguretat mínima de 2,5 m2 per persona.  
o Es pot reduir aquesta superfície de seguretat fins a 1 m2 per persona sempre 

que: 
 Es faci ús obligatori de la mascareta. 
 Es porti un registre dels assistents o es faci preassignació de localitats. 
 S’estableixin espais sectoritzats amb control de fluxos d’accés i sortida 

independents (no permeables entre sí) i amb un màxim de 2.000 persones 
de peu o 3.000 persones totes en seients preassignats.  

 Es prevegin mesures de circulació dels assistents que evitin 
aglomeracions. 

 

 En els establiments d’hostaleria i restauració, així com en qualsevol activitat oberta 
al públic, tant a l’aire lliure com en edificis i espais tancats, en què es preveu el 
consum d’aliments i begudes que facin inviable l’ús de mascareta constant, s’ha de 
garantir la distància d’1,5 metres entre persones. 

 
 
Informació complementària de Salut 
 
Es pot ampliar la informació anterior a través dels enllaços següents. 
 
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ 
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/administracio-local/ 
 

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/administracio-local/

